
 آدم وحواء، الخير والشر 
  

  زبقلم أريك ليون
  

  سؤال:
  

أن  إال بعد يذكر الكتاب المقدس أنهما "عرفا الخير والشر"  ال؟ خطئايأن لخير والشر قبل  على معرفة باآدم وحواء كان هل 
ال ا ناإذا كعمل شرير على   أن يعاقبهما). كيف يمكن  ٢٢،٥:٣(سفر التكوين  آدم وحواء من شجرة معرفة الخير والشرأكل 

  الشر؟  ما هو عرفاني
  
  ب:اجو
  

المنزل من بالخروج  ابنائهمالسماح ألمدينة شريرة عدم ن في ايعيشن ان تقيا والداالفتراضي: ماذا لو اختار الوضع  هذا تأمل 
شر على شاشة  ا الهماطفال شاهد. لم يالح صكل ما هو ب لمنزلفملئا اداخل المنزل.   للحياةهم كل ما يحتاجونه يلإوقدما  قاطالإ

وأن  في أي غرفة في المنزل أن يلعبوا ألطفال  في وسع اكان نه في الكتب. ع وايقرأ ملراديو، ولاه على وسمعلم يالتلفزيون، 
األطفال ما هؤالء  عرفهل  .ؤدي إلى "سدوم وعمورة" مالباب األمامي الفتح  سوىشيء عليهم لم يحظر . أي باب وافتحي

(ومقارنة ذلك   هممنزل، أو اختبروا الشر خارج دواهشعاينوا، هل سبق لهم أن . نعم ؟القيام بهكان مسموحا وغير مسموح لهم 
. لم  منزلالداخل ء اشيعدد من األ لقيام بالديهم حرية  ت. كانحسنا هممنزلفي  ماكل ال. كان ك)؟ هممنزلالخير داخل بالشر 

وا الباب أن يفتحبهم فترض يس من المأنه لوا يعرفون كان: فتح الباب األمامي. هل فقط شيء واحدب القيام م سوىيحظر عليه
فكروا به، أو  سمعوه، أو أو رأوه، أن لم يسبق لهم إذ ال. الشر على الجانب اآلخر؟ بمعرفة على األمامي؟ نعم. لكن هل كانوا 

  .اختبروه
  

ف، وما إلى ذلك) في الكتاب  وعرم) أو أحد مشتقاته (أي عرف، ginoskoرف" (العبرية يادا، اليونانية يعدم مصطلح " يستخ
كوين بين الرجل والمرأة (تالجماع الجنسي لإلشارة إلى  عدة مرات  تم استخدامهالمقدس في مجموعة متنوعة من الطرق. 

ــــ يوحنا  (أي خاصته عنايته بخرافههذا المصطلح لإلشارة إلى  استخدم يسوع ).  ٣٩:١١؛ ٢٥:١٩؛ قضاة ٢٥،١٧،١:٤
المؤدي إلى  ألشرار طريق اعكس على ار، األبر بطريق، الخ) يستحسن، يسر" (أي، أن هللا "عالم وكتب المزمر). ٢٧:١٠

قدرتنا باالختبار ما يفوق نطاق عرف " أن نبمعنى  ١٩:٣استخدم بولس مصطلح "معرفة" في أفسس ). ٦:١الهالك، (مزمور 
). الحقيقة هي، مثل كثير من الكلمات األخرى في الكتاب المقدس  ١٩٩٧يميسون، "، أي محبة المسيح (جمعرفته فكريا على

  عرف".يكلمة " هناك عدة معان ل(وفي العصر الحديث) 
  

ار شججميع أ" األكل من حرية  الديهم تكان. )٣١:١جدا" (تكوين  حسنكان كل شيء "  عندما كان آدم وحواء في جنة عدن
 يعرفانوكانا  احسنكان هللا  هخلق  امأن  يعرفان ا. كان)١٧:٢( واحدة منها من ثمر أكالر عليهما أن يظح، ولكن )١٦:٢الجنة" (

. مع  )٣،٢:٣(ان يموتا سوف هللا تعالى أنهمقال )، الوحيدة المحرمةمن "شجرة معرفة الخير والشر" (الشجرة  إذا أكال ماأنه
آدم وحواء  رف ع ،من ناحيةو، وهكذا. فعليا الشر )ابرختا(" رفا"عنهما ، أمن الشجرة المحرمة ابعد تناولهمإال لم يكن فذلك، 

األخالقي  فرق  لعلى علم باكانا ؛ القيام به فترض بهماوما ال يفترض ن ما ياوالخير والشر (كانا يعرف ،الفرق بين الحق والباطل
  .همابعد عصيانإال  ختبارالخير والشر باال اعرفي)، لكنها لم السلوكينبين 

  
  جعرامال

  
لكترونية: ايانات (قاعدة بالكتاب المقدس تعليقات على  ـ وبراون فوست،ميسون، ي)، ج١٩٩٧وآخرون. ( ميسون،يجروبرت 

Biblesoft .(  
  
  

  رس پولوجيتكس پ، موقع أ٢٠٠٩جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة 
  
  



)  ١( :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التالية عومةمز"التناقضات ال  مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا
  صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا) ٢الناشر األصلي؛ ( وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ يجب تسمية موقع

مع  الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي )٤( ) يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا للمادة٣(
رسوم البيانية،  على سبيل المثال، الصور، ال ( اتابمنعا  عديالتمن الت) يمنع إجراء أي نوع ٥( ال؛لمقأي استنساخ خطي ل

المواد  استنساخبيسمح  )٦( )؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،الالرسومات، ا
كلي يصبح متاحا، دون   شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  )اءجزفي عدة أ  المقعلى سبيل المثال، نشر ال( متسلسل شكلب بةوالمكت

يجوز أن تدرج ضمن  وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م
م  يت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال) ٨( مواد أخرى معروضة للبيع؛

 لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تلمقاالأن تنسب ا شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ات
.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا  

 
 


