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تعليقًا على كتاب وراثة اخلطيةة م   من األخ ج. حكيم املوقع سؤال إىل  ورد
 يقول: سيادة املوت؟

 ستاذنا الكبري ومنارة هذا اجليل الدكتور جورج بباوي;م

غري األرثوذكسية بعنةوا::   "األنبا بيشوي"جاء يف ردكم الرائع على تعاليم 
 )يف مستهل الفصل الرابع(: ٦٤وحتديدًا يف صفحة "، وراثة اخلطية م  سيادة املوت؟"

الشر مل "الوثنيني يؤكد القديس مثناسيوس ما سبق وذكرناه: إىل  }يف الرسالة
(؛ أل: الشر من 2: 1) "يكن له وجود من البدء بل هو غري موجود اآل: يف القديسني

إلنسا:، وهو مثرة املخيلة، ولذلك اخترع اإلنساُ: الشر على صةورته هةو   اختراع ا
 الوثنية.{إىل  ومثاله هو، وهو ما مدى

الشر مل  إلنسا: ليس بالطبيعة شريرًا ومّ:تفق معك متامًا يف م:َّ امعم سيدي، ن
يكن له وجود من البدء ولكنه ُوجد وبدم عندما داهم فكر الكربيةاء قلةذ ذلةك    

ي واستسلم له. لكنين توقفت طوياًل متحريًا مما  العبارة الة  اعقبتةها   الكروب الشق
 !!"أل: الشر من اختراع اإلنسا:"

فكيف يكو: الشر من اختراع اإلنسا: وهو )مي الشر( موجود قبل وجةود  
( ال  غرسها الرب اإِللةُه يف  9: 2)تك  َمْعِرَفِة اْلَخْيِر َوالشَّر اإلنسا:؟ مال تدلنا شجرة

عد: على م: الشر كا: موجودًا قبل سقوط اإلنسةا: األول؟ وإال فاةا داللةة     جنة
 التساية؟

ال يوجد بالكتاب املقدس ما يدعم فرضية سقوط اإلنسةا: قبةل سةقوط    
 إ: جاز لنا م: نستخد  هذه الفرضية كي ننسذ اختراع الشر لإلنسا:!!! "لوسيفر"

فإ: كا: الشر من اختراع العقل اإلنساين يترتذ على ذلك م: اإلنسا: بالشر 
غواه وليس العكةس  ممي هو الذي  "،لوسيفر"الذي ابتكره عقله مسئول عن سقوط 
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ما كتبه القديس مثناسيوس يف رده على إىل  كاا يعلانا الكتاب وكاا تفضلتم ومشرمت
بل خلق يف عد  خطية، ولكةن غوايةة    بوليناريوس: }اهلل مل خيلق اإلنسا: خاطئًا،م

{. فهل غوايةة الشةيطا:   ٦ص …الشيطا: جعلته يعصي وصية اهلل، فأخطأ للاوت
 "ولكن جننا من الشرير" :وعلانا سيدنا املسيح م: نصلي "الشرير"مساه الكتاب مالذي 

 خترج عن نطاق الشر؟

ىل مةن  رغم اإلجياز الشديد والغاوض األشد اللذا: اكتنفا اإلصحاحات األو
وغ منه والةذي  توقيت خلق املالئكة إال م: األمر املفرإىل  سفر التكوين وعد  اإلشارة

واّل ماإلنسا: كا: آخر املخلوقات. وبناء على ذلك فالذي سةق    ال جدال فيه هو مّ:
 قبل خلق اإلنسا:. واًلمهو الذي عرف الشر وعاله 

في مسئولية اإلنسةا:  اإلنسا: ضحية حسد وإغواء الشيطا: )وهذا طبعًا ال ين
 الذي ُخِلَق بإرادة حرة واستلم وصية واضحة من اخلالق مع حتذير بعقوبة إ: خالفها(.

وسع ولكم خالص موديت مآمل م: يساح وقتكم بتوضيح هذه النقطة بتفصيل 
 وتقديري على عالكم التنويري البديع.

شةر مةن   وبالذات عبارة "ال ،ألخ ج. حكيم عن مصل الشراردًا على تعليق  
"البشر بدموا خيترعو: الشر حسذ  :ثناسيوس، وهي عبارة القديس ماختراع اإلنسا:"

راجع ترمجة جيدة جدًا د. جوزيف مورس ص  1: 2الوثنيني إىل  تصوراهتم" )الرسالة
٦). 

ما عالقة خميلة اإلنسا: بشجرة معرفة اخلري والشر؟ واجلواب هنا هو: السؤال 
انع من األكل منها م: يأكل من شجرة احلياة ال  مل ُي: اإلنسا: كا: جيذ عليه مهو 

: تصةبح  مولكن كا: اختيار آد  هةو   ،أل: احلياة هي مصدر املعرفة ؛(9: 2)تك 
مي طلذ معرفةة اخلةري    ،ولذلك سق  يف ازدواجية املعرفة ،املعرفة هي مصدر احلياة

راجع  5: ٤مي اخلري )جتسد الكلاة للقديس اثناسيوس  ،مي ما هو موجود ،والشر معًا
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 .ما هو غةري موجةود يف الواقةع   إىل  : يسعىمو ،(11ترمجة د. جوزيف فلتس ص 
ألنه مةن تصةور اإلنسةا:.     ؛"كل ما هو شر فهو عد " :ثناسيوس، يقول مولذلك

تةداد  االم :ثانيةاً  .: الناةو مواًل والشجرة هي تعبري عرباين قدمي يؤكد ثالثة مشةياء: 
فهةي   ،وهذه الصفات الثالثة هي صفات نراها يف كل شجرة .التنوع :ثالثًا .بالفروع

مث تتنوع الفروع يف عدة اجتاهةات.   ،ما هو مكرب ومطول من اجلذرإىل  مث متتد ،تناو
متنوعة بشكل  -إذا بدمنا من الصفة الثالثة-ألهنا اآل:  ؛هذا ما تراه يف املعرفة اإلنسانية

التنوع كل إنسا: عاجزًا عن م: حيي  بكل فروع املعرفة من علةو    جعلوقد  .فائق
ولذلك جاء مةع كةل معرفةة     ،جيلإىل  وفلسفة ... اخل. وهي معرفة متتد من جيل

ولعل ما نةراه   .ة استخدا  هذه املعرفة يف التدمري والقتليمكانإنسانية جيدة وصاحلة إ
، دليل دامغ علةى مةا   وهي مكرب ثورة معرفية يف عصرنا ،اآل: على شبكة املعلومات

 فنةو: فقد دخل على الشبكة األفال  اإلباحية وطرق صنع القنابل والساو  و نقول،
ويصبح على اإلنسةا: م:   ،جبانذ ما هو جيد ونافع جدًا ،االغتياالت وتزوير التاريخ

 خيتار من شجرة االنترنت مو شبكة املعلومات ما يالئاه.

وم: يرى كاا  ،: يتفوقطلذ معرفة الشر استطاع م نه إذامد  فقد مدرك مما آ 
وهو حذ االستطالع والفضول الذي لةه   "،اجلانذ املضاد للخري"قال موغسطينوس 

 املاارسةة إىل  : تدفعةه صورة اهلل ومثاله ال  كا: جيذ م مي ،مصل يف كيا: اإلنسا:
بل حقيقة وجوده هو  ،الكائنات دراك حقيقة وجودواالختبار قبل اخليال والتصور وإ

، وهو ما مسهذ يف شةرحه القةديس   فيه رَّله اخلري الذي ال َشإإىل  كإنسا: بأهنا تعود
 "اجلنةة "واستخدا  كلاةة   .(9-٦ثناسيوس )الفصل الثاين يف الرد على الوثنيني ص م
ر عنةه سةفر   : ما حدث كا: مكرب من م: يعبِّميؤكد  ،(9ص  ٤: 2سم رمزي )اك

 بدو: رموز.التكوين 

: النفس اإلنسانية كا: لديها القدرة من خالل ذاهتةا  ملذلك يؤكد مثناسيوس  
"طوىب ألنقياء القلذ ألهنم يعةاينو: اهلل"   :كاا يقول الرب-: ترى اهلل كاا يف مرآة م

"ما هةو عكةس   إىل  فقد حتول اإلنسا: بفكره من إدراك األمور اإلهلية ،(8: 5)مىت 
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وهةو   ،(13ص  2: ٤فاالبتعاد عن اخلري )الوثنيني  ،(11 ص 3: 3ذلك" )الوثنيني 
"التفكري يف ممور ال وجود هلا حمولة القوة ال  متلكهةا يف داخلةها ... يف    :بالتحديد

ويعةود   .(1٤ص  3: ٤رفضها للخري بالقطع سوف تفكر فياا هو ضةد اخلةري )  
كينونة فهو اخلري، مما  "ما له :: ما له وجود أل: اهلل خالقه هو اخلريفيقول: إثناسيوس م

: ما له كينونة فهو اخلري ألنه جيد له منوذجةًا يف  إومقول  ،الذي ال كينونة له فهو الشر
ذ تكوينه، وما ال كينونة له فهو مو ألنه يستاد كيانه من اخلالق الذي رتَّ ،اهلل الكائن

 ار البشةر .. " ألنه ال يوجد يف الواقع، إال منه مت اختراعه باخلياالت داخل مفك ؛الشر
 .(1٤ص  3: ٤)

مي معرفة اخلةري والشةر،    ،فقد سبق شجرة املعرفة ،البكل تأكيد  :اجلواب
: يكو: م: يعرف فق  دو: مبل يريد  ،ومن ال حييا ،أل: من حييا يعرف ؛شجرة احلياة

نساين نفسه من تةدمري وقتةل وزرع   هو ما نراه يف الواقع اإل ،حلياته مصدرًا للاعرفة
ليها من فظائع نابعة من عقةل  إاملتفجرات واالعتداء على األبرياء وقطع الرؤوس وما 

فاملشةكلة   ،عال السةيوف إىل  نسا: احلديد وحتول احلديدلقد اكتشف اإل .اإلنسا:
ة الطاق ،: يدمر غريه. واآل:، بل يف خيال اإلنسا: الذي يريد مليست يف وجود احلديد

الذرية قبل اختراعها يف شكل قنبلة مبادت هريوشياا وناجازاكي يف احلةرب العامليةة   
بل كيف نستعال مةا هةو    ،ليس ما هو موجود :فاملشكلة سوف تبقى دائاًا ،الثانية

. إذ: حنن 1973قد خدمت املياه جيش مصر يف حرب لنا مثال معاصر، فو .موجود
وهو  ،بشكل رمزي احلقبة من تاريخ اإلنسا: إالَّمما  قصة ال ميكن ا: ُتكتذ يف تلك 

 احلقيقة ال  ال تزال معنا.إىل  ما جيعل القصة تشري

 ،واحلياة املزيفة هي ال  تفرز معرفة مزيفةاحلياة احلقيقية تفرز معرفًة حقيقيًة،  
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مي حييا يف حياة  ،األبدإىل   حيياولذلك منع اهلل آد  من األكل من شجرة احلياة حىت ال
ولذلك دخلت كلاة  ،: ميوتمثنائية. املوت فكرة تدخل عقل اإلنسا: قبل  ،مزدوجة

 النهاية وكلاة املوت وكالمها له ذات املعىن الواحد يف الواقع.

إذا كا: الشةر   :مالحظة هامة متركها لك لكي تفكر فيها وحدك يبقى لديَّ 
بل يولد  ،مي ليس هو مثل اجلبال واألهنار والشجر ،وجود لهمن اختراع اإلنسا: وال 

"تتبةدد   :ولذلك يقول املزمور عةن األشةرار   ،من فكر اإلنسا: وميس ويغري الواقع
هو ما جيعلنا نعيد التفكري يف عبارة رسةول  فهذا  "،مفكارهم عند موهتم )عند شيول(

فاخلطية  ،ة ألجلنا: الرب صار خطيإإذ كتذ الرسول  ،(21-17: 5كو 2الرب يف )
"مةن   :ي مفكار ومشاعر يف قلذ اإلنسا: قال عنها الةرب ه ،ليس هلا وجود مادي

خترج األفكار الشريرة: زىن، فسق، قتل، سرقة، طاع، خبث،  (قلوب البشر)الداخل 
 إذ: فالرب ،(22-21: 7مكر، عهارة، عني شريرة، جتديف، كربياء، جهل" )مرقس 

واملوت هو الوجه اآلخر  ،بل مات ،طية باملعىن احلسيومل حيال خ ،صار ذبيحة خطية
 (.21-12: 5مي اخلطية )راجع رو  ،لذات العالة

وصحف وجرائد مي  ،ال زالت اإلنسانية تأكل من شجرة معرفة اخلري والشر 
بل ما يفعله القادة دو: مي تفكري  ،ليس فق  يف جرائم الشر ،يو  تؤكد لنا مجيعًا ذلك

 يف عاقبة األمور مو حساب املستقبل.

ألننةا ال جيةذ م:    ؛مل يقد  لنا التسليم الكنسي الكثري عن سقوط الشيطا: 
كاةا  -وطبعةًا   ،ننشغل باألمور ال  تفوق إدراك اإلنسا: وال  ال متس حياته اليومية

 ،العامل" )صةالة الصةلح ميضةًا(   إىل  دخل املوتبليس : "حبسد إيذكر سفر احلكاة
 .مي بالقلذ ،ولكن علينا م: هنتم مبا ذكره الرب ،فاجلانذ الساائي كائن وفعال

 مرجو م: مكو: قد مجبت على سؤالك. الرب معك.


