


حّواء: 
أّم كّل حّي

».
ٍّ
»ودعا اآدُم ا�صَم اْمرَاأتِِه  َحوَّاَء  لأنَّها اأمُّ كلِّ حي

)تكوين 3: 20(
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ل بّد من اأّن حّواء كانت خملوقة فائقة اجلمال. فهي جاءت ختاًما 

لعمل الّله املُبِدع والرائع، وتتويًجا له. كانت الأنثى الأوىل يف ن�صل اآدم، 

واملخلوق الأخري الذي دعاه الّله اإىل الوجود – �صنعته يُد اخلالق نف�ُصه، 

اأدّق التفا�صيل. فاإّن حّواء مل ُتبَل من الرتاب  بتاأنٍّ خا�س وانتباه اإىل 

مت بعنايٍة من حلٍم وعظٍم حي. اآدم ترّفَع من الرتاب،  مثل اآدم، بل �ُصمِّ

اأّما حّواء، فكانت ترفيًعا جميًدا جلن�س الب�رص نف�صه. كانت لآدم هديًة 

خا�صة، ال�رصيك ال�رصوري له، التي بها اكتمل وجودُه اأخريًا – وبوجودها 

اكتملت اأخريًا كّل اخلليقة اأي�ًصا.

الوحيد  املخلوق  فهي  بالفعل؛  ا�صتثنائية  اأعجوبًة  حّواء  كانت 

َكونًا  �صّكل  قد  الّله  كان  اآخر.  خملوق  حلِم  من  الّله  خلقه  الذي 

و�صيًعا من الروائع من ل �صيء، ثّم �صنع اآدم من حفنة تراب. ولكن 

من  ُجِعلَت  التي  املراأة  تلك  من  اأروع  كان  الكون  و�صع  �صيء يف  ل 

اآدم - جزًءا منه. واإذا كان الرجل ميثِّل اجلِن�س الأ�صمى بني املخلوقات 

التج�صيد  كانت  حّواء  فاإّن  اخلالق(،  �صورة  على  ُجِعل  الذي  )اجلن�س 

حتى  الأف�صل  ترك  فالّله   .)7  :11 )1كورنثو�س  الب�رصية  ملجد  احلي 

 النهاية، ليكون اخلتام الأمثل لعملِه، اللم�صَة الأخرية التي يُتّوج بها 

اخللق ويتاألّق.

الأنثوي.  للكمال  املثايل  الرمز  الأ�صليَّة،  حالتها  يف  حّواء،  كانت 

اأو عيب، ومل  اأي مر�س  ي�ُصبها  �رصٍّ، ومل  اأي  يدنّ�صها  التي مل  فهي 

اأنّها  رائعة يف كّل ناحية. وبا  اأية عّلة على الإطالق، كانت  تعرْفها 

كانت املراأة املنزَّهة الأوىل، التي اأقبلت على عامٍل خاٍل من اللعنة، مل 

تكن اأي امراأة لتفوقها نعمًة و�صحرًا وف�صيلًة واإبداًعا وذكاًء وفطنًة 
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وبراءةً ونقاًء. ول �صّك يف اأنّها كانت كاملة على ال�صعيد اجل�صدي 

اأي�ًصا، فال بّد من اأنّها جمَعت اأف�صل �صفات القّوة واجلمال، وكانت 

ال�صورة احلّية للتاألُّق املُطلَق.

اخلارجي.  حّواء  ملظهر  و�صًفا  يعطينا  ل  �س  املقدَّ والكتاب  هذا، 

اإليه قط. كّل ما  يُ�صار  اأو  يُذَكر  مل   – رائٌع  بقدر ما هو   – فجمالُها 

جانب  اإىل  ودورها  خالقها،  تاه  حّواء  التزام  هو  الكتاب  عليه  ز  يُركِّ

الرئي�صية  ال�صفات  باأّن  تذّكرنا  اإذ  مهّمة،  معلومة  هذه  زوجها. 

فالن�صاء  �صطحيَّة.  ب�صفات  لي�س  احلقيقي،  الأنثوي  الكمال  وراء 

الأج�صام،  و�صكل  التجميلية،  واملُ�صتح�رصات  باملظهر،  املهوو�صات 

وغريها من الأمور اخلارجية، ينظرَن اإىل الأنوثة نظرةً ُم�صوَّهة. فعالً، اإنَّ 

الثقافة الغربيَّة ب�صكل عام )با فيها �صقٌّ كبري من الكني�صة(، تبدو 
 

حائرة اإىل حّد الياأ�س ب�صاأن هذه امل�صائل بالذات. لذلك، علينا العودة 

�س، كي نرى مفهوم الّله احلقيقي للمراأة. ول �صّك  اإىل الكتاب املقدَّ

�س عن حّواء هو تذكريٌ ممتاز بالأولويات  يف اأّن ما يذكره الكتاب املقدَّ

احلقيقية لكّل امراأة.

�صخ�صيَّة  ت�صّكل  حّواء  اأن  الوا�صح  من  حي«،  كل  »اأّم  كونها 

رئي�سيَّة يف ق�سة �سقوط الب�رشية وافتدائه�. مع ذلك، ف�إن ا�سمها 

مّرتني يف العهد القدمي  �س اإّل اأربع مّرات –  مل يُذَكر يف الكتاب املقدَّ

 3  :11 )2كورنثو�س  اجلديد  العهد  ومّرتني يف   ،)1 و4:   20  :3 )تكوين 

�صكلها  عن  �صيئًا  نعرف  ل  اأننا  لي�س  فنحن،   .)13  :2 و1تيموثاو�س 

وح�صب، بل جنهل تفا�صيل اأخرى كثرية. فمثالً، ل ندري كم اأجنبت من 

اأو كيف ماتت )تكوين5: 3- 5(. فالكتاب  اأولد، وكم عا�َصت، ومتى 
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اأكرب على  بو�صوح  ُمقت�صبة، فرنّكز  تها بطريقة  يروي ق�صّ �س  املقدَّ

نواٍح اأخرى من حياتها اأكرث اأهمّية.

�س يحجُب اأمورًا كثرية عن حّواء  ولكن، بالرغم من اأّن الكتاب املقدَّ

الً حول خلِقها،  كّنا لرنغب يف معرفتها، فاإنّه يعطينا و�صًفا مف�صّ

لقيَت عليها، والأمل الذي ت�صّبثت 
ُ
وتربتها، و�صقوطها، واللعنة التي اأ

به بعد طردها واآدم من اجلّنة. فمن الطبيعي اإذًا اأن نرتكز على هذه 

التفا�صيل فيما نتناول حياة هذه املراأة الإ�صتثنائيَّة.

َخلُقها

�س اخللَق املُذهل حلّواء يف تكوين 2: 20- 25: ي�صف الكتاب املقدَّ

َحيََوانَاِت  وََجِميَع  َماِء  ال�صَّ وَُطيُورَ  اْلبََهائِِم  َجِميَع  �ْصَماٍء 
َ
بِاأ اآدَُم  »َفَدَعا 

ْوَقَع الرَّبُّ الإِلُه �ُصبَاتًا 
َ
ا لِنَْف�ِصِه َفلَْم يَِجْد ُمِعينًا نَِظريَهُ. َفاأ مَّ

َ
اْلرَبِّيَِّة. وَاأ

وَبَنَى  حَلًْما.  َمَكانََها   
َ
وََمالأ �ْصالَِعِه 

َ
اأ ِمْن  وَاِحَدةً  َخَذ 

َ
َفاأ َفنَاَم،  اآدََم  َعلَى 

ََها اإِىَل اآدََم. َفَقاَل  ْح�رصَ
َ
ةً وَاأ

َ
َخَذَها ِمْن اآدََم اْمرَاأ

َ
ْلَع الَّتِي اأ الرَّبُّ الإِلُه ال�صِّ

ةً 
َ
اآدَُم: هِذهِ الآَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي وحََلٌْم ِمْن حَلِْمي. هِذهِ تُْدَعى اْمرَاأ

تِِه 
َ
ُه وَيَْلتَ�ِصُق بِاْمرَاأ مَّ

ُ
بَاهُ وَاأ

َ
ِخَذْت. لِذلَِك يرَْتُُك الرَُّجُل اأ

ُ
نََّها ِمِن اْمرٍِء اأ

َ
لأ

وَُهَما  تُُه، 
َ
وَاْمرَاأ اآدَُم  ُعْريَاننَْيِ،  ِكالَُهَما  وََكانَا  وَاِحًدا.  َج�َصًدا  وَيَُكونَاِن 

 

لَ يَْخَجالَِن.«

الكتاب  اآدم. وي�صف  الّله عمليَّة جراحيَّة على  اأجرى  اآخر،  بعنى 

اآل  اأنّه  املقطع  قراءة  من  فنفهم  مفاجئة.  بدّقة  العمليَّة  �س  املقدَّ
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�ُصباتًا  اأوقع  بل   – ا�صطناعية  بطريقة  لي�س   – اأولً  اآدم  تخدير  اإىل 

جنًة  يزل  مل  عامل  يف  )خ�صو�ًصا  مماثل  �صباٍت  ويف  فنام.  عليه 

اأّن  الأهم  اأمٍل طبًعا. ولكن  باأي  اآدم لي�صعر  اآنذاك(، مل يكن  مثالية 

نعمة  على   
ّ
تو�صيحي ِمثاٌل  هو  وال�صت�صالمي،  الطاهر   ال�صبات 

اأو  ن�س�ط  اأو  جهد  اأي  تنتظر  ال  ف�لنعمة  دوًما.  نتلّقاها  التي  الّله 

املُطلََقة.  الّله  اإرادة  من  بحريٍة  دائًما  تفي�ُس  بل  جانبنا،  من  تطوُّع 

يعطيه  اأن  الّله  �صاأل  اآدم  اأّن  اإىل  ي�صري  �صيء  من  ما  اأنّه   لحظوا 

الّله.  طيبَة  لين�َل  �رشوط  اأي  ا�ستيف�ء  منه  يُطلَب  مل  كم�  زوجًة، 

عربون   – بفرده  واأمتّه  بكاملِه،  احلدث  هذا  افتعل  الذي  هو   فالّله 

املُ�صاهمة  على  دورُه  فاقت�رص  اآدم،  اأّما  لآدم.  وهبٍة  خالِ�صة   نعمة 

ب�صلٍع من اأ�صالِعه، ولكن حتى هذا متّ يف اأثناء نومه. فاخللق كّله كان 

عمل الّله وحده.

ال�صق  غلِق 
ُ
اأ ثّم  اأ�صالعه بحذر،  خرَج �صلٌع من 

ُ
واأ اآدم،  ُفتِح جنُب 

جمددًا: عملّيٌة جرَت على يد جّراح بارع بال حدود، ويف جنَّة عدن ما 

قبل ال�سقوط. فلم يكن اإذًا من احتم�ل الته�ب اجلُرح اأو الت�أملمُّ بعد 

العملّية، ول حتى لبقاء ندٍب مكان ال�صق. اأخَذ الّله من اآدم عظمًة 

اأجلِه ال�صيء الوحيد  اأو ي�صعر بغيابها، و�صنَع من  اإليها  لن يحتاَج 

لكّنه  �صلًعا،  خ�رص  اأنّه  �صحيٌح  حلياته.  رفيقًة  ينق�صه:  كان  الذي 

كّل عطّية  واهب  يد  على  له خ�صي�ًصا  ُخلَِق  �رصيًكا مبًّا،  ك�ِصب 

�صاحِلة وكّل موهبة تاّمة )يعقوب 1: 17(.

والالفت اأّن العبارة العربيّة التي ت�صف خلق حّواء، ت�صّور عملّيًة 

من البناء والت�صميم الدقيقني، ومعناها احلريف اأّن الّله »بنى« امراأة. 
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فهو جمع بكّل تاأنٍّ خملوًقا جديًدا، ُم�صتخدًما املجموعة ال�صحيحة 

من املوا�صفات، لتكون حّواء الرفيق الأمثل لآدم.

حّواء، التي خلقها الّله خ�صي�ًصا لآدم، من حلمه وعظمه، كانت 

الّله  طيبة  على  رائعة  �صورة  فهي  طريقة.  بكّل  لآدم  منا�ِصبَة 

 ونعمتِه واحلكمة الكاملة لإرادته. واأكّرر اأّن الّله خلَقها فيما كان اآدم 

ذلك،  من  وبالرغم  اقرتاحات.  اأو  اإر�صادات  اأي  منه  يتلقَّ  فلم   نائًما، 

فهي لّبت كّل حاجة عند اآدم على اأكمل وجه، واأ�صبَعت كّل �صوٍق 

الرفقة،  اإىل  اأحا�صي�صه. لّبت حاجته  واأبهجت كّل ذرّةٍ من  اأح�ّس به، 

وكانت م�صدر فرح و�رصور له، وبها اأ�صبح تنا�ُصل الب�رص ممكنًا. كانت 

ل الأمثل لآدم، وقد ح�ّصنت كّل �صيٍء يف وجوده؛ الآن اأ�صبحت  املُكمِّ

عدن جنًة حًقا.

اأنّه اغتبط فرًحا! يف  اآدم ووجَد حّواء، ل بّد من  عندما ا�صتيقظ 

اللحظة التي راآها، اأحّبها. واإّن كلماته الأوىل لدى روؤيتها تعرّب عن ح�ّس 

عميق بالعجب، والفرح ال�صادق، والكتفاء الكامل: »هِذهِ الآَن َعْظٌم 

ِمْن ِعَظاِمي وحََلٌْم ِمْن حَلِْمي« فمن الوا�صح اأنّه �صعر منذ اللحظة 

ل  الذي  العزيز  الكنز  كانت  بحّواء.  و�صخ�صي  عميق  بتعّلٍق  الأوىل 

ر بثمن، ال�رصيك القيِّم الذي �صي�صّجعه، والزوجة املُ�صِعدة التي  يقدَّ

�صتبادله احلب. فتّيمته للحال، واعتنقها لنف�صه.

�س يرّكز عمًدا على الطريقة املميَّزة التي  براأيي، اإّن الكتاب املقدَّ

ُخلَِقت بها حّواء، لكي يذّكرنا بعدد من احلقائق اجلوهريّة حول الأنوثة 

ب�صورةٍ عاّمة.

حّواء: أّم كّل حّي
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�س عن امل�صاواة الأ�صا�صية بني اآدم وحّواء.  اأولً، يتحّدث الكتاب املقدَّ

ِخَذت من الّرجل.« فكانا من الطبيعة الأ�صا�صية نف�صها. مل 
ُ
املراأة »اأ

اجلوهر  واآدم من  بل كانت  املخلوقات،  تكن حّواء جن�ًصا خمتلًفا من 

نف�صه متاًما. مل تكن اأدنى منه باأية طريقة، ومل تُخلَق خلدمته وح�صب، 

، املُ�صاوية له فكريًا، و�رصيكته ورفيقته املثالية 
ّ
بل كانت نظريه الروحي

يف كل ناحية.

ثانيًا، خلُق حّواء ال�صتثنائي يذّكرنا بالوحدة الأ�صا�صية التي ت�صّكل 

 املثال لكّل زواج بني اثنني. اأ�صار ي�صوع اإىل خلق حّواء يف اإجنيل مّتى 

19: 4 – 6، ليثبَت اأّن خطة الّله للزواج ن�صاأت منذ بداية تاريخ الب�رصية، 

َما 
َ
»اأ والالانتهاكية.  والتكاُفل،  الواحد،  ال�رصيك  مبادئ  وارتكزت على 

ْجِل هَذا 
َ
ْنثَى؟ وََقاَل: ِمْن اأ

ُ
نَّ الَِّذي َخلََق ِمَن اْلبَْدِء َخلََقُهَما ذََكرًا وَاأ

َ
مُتْ اأ

ْ
َقرَاأ

تِِه، وَيَُكوُن الْثنَاِن َج�َصًدا وَاِحًدا. اإِذًا 
َ
ُه وَيَْلتَ�ِصُق بِاْمرَاأ مَّ

ُ
بَاهُ وَاأ

َ
يرَْتُُك الرَُّجُل اأ

لَْي�َصا بَْعُد اْثننَْيِ بَْل َج�َصٌد وَاِحٌد. َفالَِّذي َجَمَعُه الّلُه لَ يَُفرُِّقُه اإِْن�َصاٌن.« 

اإذًا، فاإّن مبداأ اجلَ�َصد الواحد ظاهرٌ بو�صوح يف خلق حّواء، بل هنا ن�صاأ 

ذلك املبداأ يف الأ�صا�س. 

بني  يربط  الذي  الزواج  عمق  مدى  حّواء  خلق  ظروف  تُبنّي  ثالثًا، 

الرجل وامراأته، واملعاين التي يحملها. فهو لي�س احتادًا ج�سدًيا فح�صب، 

معنى،  بكّل  لآدم  لة  املُكمِّ حّواء  كانت  مًعا.  والّروح  القلب  احتاد  بل 

التي  احلميمة  والعالقة  له.  املثالية  الرفيقة  لتكون  الّله  �صّممها 

ِخَذت من جنبه حرفيًا. وقد �صاغ الكاتب 
ُ
تمعها بزوجها �صببها اأنّها اأ

املاألوفة يف  الكلمات  »ماثيو هرني« هذه  الطهوري،   - الـ»پيوريتاين« 

تُقتب�س يف مرا�صيم  �س، وهي غالبًا ما  املقدَّ للكتاب  معر�س �رصِحه 
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ِخَذ من جنب اآدم، ولي�س من راأ�ِصه كي 
ُ
الزواج: »املراأة ُخلَِقت من �صلٍع اأ

حتكَمه، ول من قدميه كي يدو�صها بهما، ولكن من جنبه، كي تكون 

م�صاوية له، حتت ذراعه ليحميها، وبالقرب من قلبه، كي يحبَّها.«

تّتفق مع ما  اآدم  راآها »ماثيو هرني« يف �صلع  التي  الرمزيّة  هذه 

الزوجني،  بني  ال�صحيحة  العالقة  عن  �س  املقدَّ الكتاب  اإياه  يعّلمنا 

�س يرفع من �صاأن الن�صاء. وتذّكرنا، من جديد، كيف اأّن الكتاب املقدَّ

�س  رابًعا، يت�صّمن خلق حّواء بع�س الدرو�س املهّمة يف الكتاب املقدَّ

ت�صاوي حّواء مع  فبالرغم من  للمراأة.  الّله  الذي ق�صَده  الّدور  حول 

اآدم روحيًا وفكريًا، وبالرغم من كونهما جوهرًا واحًدا، ُمت�صاوينَي قّدام 

بني  وا�صح  التمييز  فاإّن  املخلوقات،  باقي  على  تفّوقهما  ويف  الّله 

واإبداع.  ق�صٍد  عن  الّله  �صّممهما  هكذا  الأر�س.  هذه  على  دورهما 

ةُ ِمَن الرَُّجِل. 
َ
ةِ، بَِل امْلَْراأ

َ
نَّ الرَُّجَل لَْي�َس ِمَن امْلَْراأ

َ
ويقول بول�س الر�صول: »لأ

 

الرَُّجِل«  ْجِل 
َ
اأ ِمْن  ةُ 

َ
امْلَْراأ بَِل  ةِ، 

َ
امْلَْراأ ْجِل 

َ
اأ ِمْن  يُْخلَْق  مَلْ  الرَُّجَل  نَّ 

َ
وَلأ

الفراغ  ثّم ُخلِقت حّواء لتمالأ  اأولً،  ُخلِق  اآدم  )1كورنثو�س 11: 8 و9(. 

اآدم �ُصّمم  اآدم كان الراأ�س، واأّما حّواء، فكانت ُم�صاعدته.  يف حياته. 

ا،  مًّ
ُ
اأ لتكون  ف�ُصّممت  حّواء،  واأّما  وقائًدا.  حاِميًا،  ُمعيالً،  اأبًا،  ليكون 

معّزية، مربّية، وُمعينة.

عطيا مهاًما خمتلفة. 
ُ
نَّ الرَُّجَل واملراأة قد اأ

َ
بِيَعُة نَْف�ُصَها تَُعلُِّمنا اأ الطَّ

)1كورنثو�س 11: 14(. فالّرجل واملراأة ل ميلكان القدرة اجل�صدية ذاتها، 

ويختلفان من حيث الهرمونات والبنية اجل�صديَّة )يف اأكرث من طريقة 

واحدة(. وثمة الكثري الكثري من الأدلّة النظرية والعلميَّة التي ت�صري 
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�صواء اجتماعيًا  اإىل اختالف الرجل عن املراأة يف نواٍح مهّمة اأخرى – 

اأم عاطفيًا اأم نف�صيًا.

اإّن الإعرتاف بوجود هذه الختالفات الأ�صا�صية بني اجلن�صني، وباأّن 

اأدوار خمتلفة، قد يتعار�س مع قناعات  الرجل واملراأة قد وُِجدا لإمتام 

تقوله كلمة  النهاية، هذا ما  الع�رصية. ولكن يف  الأنثوية  احلركات 

بهدف،  املراأة  عن  خمتلفة  بطريقة  الرجل  خلق  الّله  بالذات.  الّله 

�س  واخلطة التي �صاءها لهما تعك�س الختالف بينهما. فالكتاب املقدَّ

)اأف�ص�س 5: 22- 24؛  لأزواجهنَّ  الن�صاء اخل�صوع  تعليمه  وا�صح يف 

كولو�صي 3: 18؛ 1بطر�س 3: 1- 6( واإطاعة الرجل واخل�صوع ل�صلطته 

يف الكني�صة )1كورنثو�س 11: 3- 7؛ 14: 34 و35(.

اأ�صا�صيًا لهذا املو�صوع،  جند يف 1تيموثاو�س 2: 11- 15 مقطًعا 

يدافع فيه الر�صول بول�س عن قيادة الرجل يف الكني�صة. وال�صبب الأول 

الذي يعطيه بول�س لهذا التدبري ينبع من اخللق، ولي�س من ال�سقوط: 

القيادة  َحوَّاءُ« )1تيموثاو�س 2: 13(. فاإّن مبداأ  ثُمَّ  وَّلً 
َ
اأ ُجبَِل  اآدََم  نَّ 

َ
»لأ

الذكورية قد ن�صاأ منذ اخللق. ومل يكن )مثلما زعم البع�س( نتيجة 

�س  خطّية اآدم، وبالتايل اعتباره ثمرة �رص. وعندما يكّلف الكتاب املقدَّ

خمّطط  فاإّن ذلك يعك�س  والزواج،  الكني�صة  القيادة يف  الرجال بدور 

الّله  اليوم م�صيئة  النا�س  اعتنق  اإذا  باأنّه  واإنّني ملقتنع  اخلالق.  الّله 

بب�صاطة وثِقة، و�صعى كّل من اجلن�صني اإىل اإمتام الأدوار التي و�صعها 

والكني�صة  �صعادة،  اأكرث  �صيكونون  والن�صاء  الرجال  فاإّن  لهما،  الّله 

�صتكون بحال اأف�صل، والزيجات �صتكون اأقوى.
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الب�رصي.  للجن�س  الأ�صلي  الذكوري  والنموذج  الراأ�س  اآدم  كان 

املروؤو�س، فقد بقيت  دورَ  عطيت 
ُ
اأ اأّن حّواء  بالرغم من  تذّكروا،  ولكن 

�س بـ»ُمعينة«  ُم�صاوية لآدم روحيًا وفكريًا. وقد �صّماها الكتاب املقدَّ

اآدم، ولي�س باملُ�رصفة عليه ول العبدة له. ومن خالل هذه الت�صمية، 

والتكاملية ل�رصكة  التبادلية  �س على الطبيعة  املقدَّ الكتاب  ي�صّدد 

عطيت دورًا 
ُ
الزواج. مل تكن حواء اأدنى من زوجها باأي طريقة، لكّنها اأ

خا�صًعا لقيادته.

خا�صعة وُم�صاوية يف الوقت نف�صه؟ نعم. اإنَّ العالقة التي تربط 

الريا�صة واخل�صوع يف  مثال على عمل  الثالوث هي خريُ  اأقانيم  بني 

عالقة اأ�صا�ُصها الت�صاوي املُطلَق. فامل�صيح مل يكن اأدنى من الآب باأي 

طريقة، »َفاإِنَُّه ِفيِه يَِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء الالَُّهوِت َج�َصِديًّا« )كولو�ّصي2: 9(. 

وقد وُِجد منذ الأزل »يف �صورة الّله... ]و[معادلً له« )فيلّبي 2: 6(. وهو 

وَاِحٌد« )يوحنا 10: 30(.  وَالآُب  نَا 
َ
»اأ نف�ُصه قد �صهد على ذلك قائالً: 

وي�صوع  البدء  منذ  ممكنة:  �صورة  باأو�صح  يوحنا  الر�صول  قالها  وقد 

كان عند الّله، وكان هو الّله )يوحنا 1: 1 و2(. ثالثة اأقانيم �صماوية 

�س الواحد  )الآب والإبن والروح القد�س( تُ�صّكل مًعا اإله الكتاب املقدَّ

واحلقيقي. ثالثة اأ�صخا�س، كّل واحد منها هو الّله بالكامل، ومت�صاوٍ  

بالكامل مع الأقنوم الآخر. غري اأّن الإبن خا�سٌع للآب. وقد قال ي�صوع: 

ْر�َصلَنِي« )يوحنا 5: 30(. 
َ
اأ ْطلُُب َم�ِصيئَتِي بَْل َم�ِصيئََة الآِب الَِّذي 

َ
اأ »لَ 

ْفَعُل َما يُْر�ِصيِه« )يوحنا 8: 29(.
َ
ينِّ يِف ُكلِّ ِحنٍي اأ

َ
وقال اأي�ًصا: »لأ

طوًعا  ي�صوع  خ�صوع  بني  وا�صحة  مقارنًة  الر�صول  بول�س  ر�صم 

�َس 
ْ
نَّ رَاأ

َ
ْن تَْعلَُموا اأ

َ
رِيُد اأ

ُ
لأبيه، وخ�صوع الزوجة طوًعا لزوجها: »وَلِكْن اأ
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ُهَو  امْلَ�ِصيِح  �ُس 
ْ
وَرَاأ الرَُّجُل،  َفُهَو  ةِ 

َ
امْلَْراأ �ُس 

ْ
رَاأ ا  مَّ

َ
وَاأ امْلَ�ِصيُح،  ُهَو  رَُجل  ُكلِّ 

الّلُه« )1كورنثو�س 11: 3(. فاإذا كنتم تت�صاءلون كيف ميكن ل�صخ�صني 

ُمت�صاويني حًقا اأن يعي�صا �صمن عالقة يراأ�ُصها الواحد ويخ�صع لها 

الآخر، فما عليكم �صوى النظر اإىل عقيدة الثالوث. فالّله نف�ُصه هو 

املثال على هذه العالقة.

اإنَّ خلُق حّواء ين�صئ منوذًجا مماثالً للجن�س الب�رصي، واإليكم خال�صته: 

على الرغم من ت�صاوي الرجل واملراأة يف اجلوهر، فقد �ُصّممت لهما 

اأدوار خمتلفة. فاملراأة لي�صت اأدنى من الرجل باأية ناحية، ل فكريًا ول 

روحيًا، ولكن من الوا�صح اأنّها قد ُخلَِقت لغايٍة ممّيزة وخمتلفة. فاإذا 

اإّن  �س يف تعاليمه حول الكني�صة والعائلة، يقول  كان الكتاب املقدَّ

، فاإنّه يبّجل املراأة ويرفع  الن�صاء يجب اأن يخ�صعَن ل�صلطة اأزواجهنَّ

�صاأنها فوق الرجل بناحية خمتلفة متاًما، على اأنّها جمُد الّرجل، وجمُد 

جن�ِس الب�رص الذي ُخلِق على �صورة الّله )1كورنثو�س 11: 7(.

ال�سقوط.  وقبل  اخللق  بعد  حّواء  مق�م  ك�ن  ب�ل�سبط  هكذا 

بطرق  تفوقه جمًدا  كانت  زوجها،  ل�صلطة  من خ�صوعها  فبالرغم 

اإىل  كثرية، وكان يعزُّها ويجّلها. كانا �رصيَكني ورفيَقني، يعمالن جنبًا 

اأنّه راأ�س جن�س الب�رص، واأّما  اآدم على  جنب يف اجلنَّة. تعامل الّله مع 

حّواء فكانت م�صوؤولية زوجها. هذا التدبري مل يرفع حّواء عن اخلُ�صوع 

املحّقر اأو ال�صتعباد املنزيل فح�صب، بل حّررها متاًما.

ال�صورة  وحّواء  اآدم  وكان  الكلمة.  بحّق معنى  وكانت عدن جنًة 

املثالية للجن�س الب�رصي كما اأراده الّله. 
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ولكن �رصعان ما دّمرت اخلطيَّة كّل �صيء. واملاأ�صاة اأّن حّواء كانت 

املدخل الذي بوا�صطته متّكن ال�رصير من الإيقاع باآدم.

جتربتها

ينتهي الأ�صحاح الثاين من �صفر التكوين بو�صف ُمقت�صب حول 

تُهُ، وَُهَما لَ يَْخَجالَِن« 
َ
براءة جّنة عدن: »وََكانَا ِكالَُهَما ُعْريَاننَْيِ، اآدَُم وَاْمرَاأ

)عدد 25(.

نعلم  ونحن  احلّية.  املُجرِّب:  اإىل  نتعّرف  الثالث،  الأ�صحاح  ويف 

اأّن  من  بالرغم  نف�صه،  اإبلي�س  �صوى  لي�س  الزاحف  املخلوق  هذا  اأّن 

الروؤيا  �صفر  الأخري،  ال�صفر  يف  اإلّ  باإبلي�س  يعّرفه  ل  �س  املقدَّ الكتاب 
 

)روؤيا 12: 9؛ 20: 2(.

اإ�صعياء  يف  نقراأ  واإنّنا  اخلطيَّة.  يف  �صقط  مالًكا  اإبلي�س   كان 

يف  غ�يًة  مالك،  هبوط  عن   19  -12  :28 وحزقيال   15  -12  :14

زهرة  املالك،  هذا  واأجمُدها.  املخلوقات  اأكمل  باأنّه  يو�َصف  اجلمال، 

يحّدد  ل  �س  املقدَّ والكتاب  اإبلي�س.  يكون  اأن  اإلّ  ميكن  ل  ال�صبح، 

ال�سقوط،  ذلك  اإىل  اأّدت  التي  الظروف  اأو  ال�سيط�ن  �سقوط  ت�ريخ 

التكوين،  �صفر  الوارِدة يف  الأحداث  قرابة  اأنّه حدث  بّد من  ولكن ل 

ومن  الأ�صحاح الثاين. لأنّه يف نهاية الأ�صحاح الأول، كّل اخلليقة – 

كانت قد اكتملَت،  �صمنِها كّل ما يف الكون املرئي وعامل الأرواح – 

َفاإِذَا  َعِملَُه  َما  ُكلَّ  الّلُه  ى 
َ
»وَرَاأ ُمدنَّ�صة.  وغري  نقيًة،  طاهرةً  كاملًة 
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الثالث،  الأ�صحاح  اإىل  ن�صل  ثّم   .)31  :1 )تكوين  ا«  جِدًّ ٌن  َح�سَ ُهَو 
 

ونلتقي باحلّية.

جًدا  ق�صريًا  وقتًا  اأّن  لالأحداث  الزمني  الت�صل�صل  من  ون�صتنتج 

اإبلي�س. وكذلك االأمر ب�لن�سبة اإىل  م�سى بني نه�ية اخللق و�سقوط 

ب�سعة  ك�نت  رّب�  حّواء.  وجتربة  اإبلي�س  �سقوط  بني  الف��سلة  الفرتة 

اأيام – اأو حتى جمّرد �صاعات. ولكن الأكيد اأنّها مل تكن بفرتة طويلة، 

فاآدم وحّواء مل يكن لهما اأولد بعد.

يف الواقع، ل بّد من اأنّه كان اأحد اأبرز الأ�صباب التي دفَعت املُجرِّب 

وا�صتدراج  بحّواء  الإيقاع  اإىل  واملُ�صارعة  الوقت  اإ�صاعة  عدم   اإىل 

زوجها اإىل اخلطيَّة. فقد اأراد الق�صاء على اجلن�س الب�رصي منذ البداية 

قبل اأن يت�صّنى له التكاثر. فاإذا متّكن من ت�صليل حّواء وبالتايل دفع 

الب�رصية  تدمري  من  اإذًا  ن  متكَّ الّله،  تاه  مميتة  خيانة  اقرتاف  اإىل  اآدم 

باأ�رصها يف حلظٍة واحدة.

ويف التايل تفا�صيل التجربة بح�صب ما وردَت يف تكوين 3: 1- 7:

الإِلُه،  الرَّبُّ  َعِملََها  الَّتِي  اْلرَبِّيَِّة  َحيََوانَاِت  َجِميِع  ْحيََل 
َ
اأ احْلَيَُّة  »وََكانَِت 

ُكالَ ِمْن ُكلِّ �َصَجرِ اجْلَنَِّة؟
ْ
ا َقاَل الّلُه لَ تَاأ َحقًّ

َ
ةِ: اأ

َ
َفَقالَْت لِْلَمْراأ

َجرَةِ الَّتِي  ا ثََمرُ ال�صَّ مَّ
َ
ُكُل، وَاأ

ْ
ةُ لِْلَحيَِّة: ِمْن ثََمرِ �َصَجرِ اجْلَنَِّة نَاأ

َ
َفَقالَِت امْلَْراأ

اهُ لِئاَلَّ مَتُوتَا.  ُكالَ ِمْنُه وَلَ مَتَ�صَّ
ْ
يِف وَ�َصِط اجْلَنَِّة َفَقاَل الّلُه: لَ تَاأ

ِمْنُه  ُكالَِن 
ْ
تَاأ يَْوَم  نَُّه 

َ
اأ َعامِلٌ  الّلُه  بَِل  مَتُوتَا!  لَْن  ةِ: 

َ
لِْلَمْراأ احْلَيَُّة  َفَقالَِت 

 .َّ ْعيُنُُكَما وَتَُكونَاِن َكالّلِه َعارَِفنْيِ اخْلرَْيَ وَال�رصَّ
َ
تَْنَفتُِح اأ

َجرَةَ  نَّ ال�صَّ
َ
نََّها بَِهَجٌة لِْلُعيُوِن، وَاأ

َ
ْكِل، وَاأ

َ
َجرَةَ َجيَِّدةٌ لاِلأ نَّ ال�صَّ

َ
ةُ اأ

َ
ِت امْلَْراأ

َ
َفرَاأ
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ْي�ًصا 
َ
اأ رَُجلََها  ْعَطْت 

َ
وَاأ َكلَْت، 

َ
وَاأ ثََمرَِها  ِمْن  َخَذْت 

َ
َفاأ لِلنََّظرِ.  �َصِهيٌَّة 

 

َكَل. 
َ
َمَعَها َفاأ

وَ�َصنََعا  تنٍِي  ْورَاَق 
َ
اأ َفَخاَطا  ُعْريَانَاِن.  نَُّهَما 

َ
اأ وََعلَِما  ْعيُنُُهَما 

َ
اأ َفاْنَفتََحْت 

ْنُف�ِصِهَما َماآزِرَ.«
َ
لأ

�س الطريقة اخلبيثة التي  جاء اإبلي�س اإىل حّواء متنّكرًا. وهذا يلّخِّ

اعتمدها خلداعها. ويبدو اأنّه حتنيَّ الإيقاع بها حني كانت لوحدها بدون 

من  قريبة  ولكن  زوجها  عن  بعيدةً  الأ�صعف،  املخلوق  وكونها  اآدم. 

ال�صجرة املمنوعة، كانت يف املوقع الأكرث خطرًا على الإطالق.

ولحظوا اأّن ما قالته احلّية حلّواء مل يكن مقبولً ظاهريًا وح�صب، 

املمنوعة  الثمرة  من  الأكل  فاإّن  اأي�ًصا.  احلقيقة  من  �صيء  فيه  بل 

كانت  لرباءتها،  وحّواء،  ال�رصّ.  من  اخلري  لتعرف  حًقا  عينيها  �صيفتح 

قابلة لت�صديق اأن�صاف احلقائق والأكاذيب التي يقولها ال�صيطان.

كانت الكلمات الأوىل التي تفّوهت بها احلّية يف العدد الأول العالمة 

ا قال  على الطريقة التي �صيتعاَمل بها ال�صيطان مع الب�رصية: »اأحقًّ

ال�صيطان يف  اأ�صلوب  ال�صوؤال ت�صكيك �صمني. فهذا  الّله...؟« ويف 

املق�َصد  ُم�صاءلة  الّله،  كلمة  الت�صكيك يف  الإن�صان:  مع  التعاُمل 

اإثارة ال�صك  اأقوال الّله، زعزعة الثقة يف �ُصدقية ما قالَه الّله،  من 

اخل�صية من مدى حكمة  واإثارة  ال�رصية،  اللّه من غاياته  دوافع   حول 

م�صيئة الّله. 

ا  َحقًّ
َ
»اأ الّله:  كلمات  من  املق�صد  يحّرف  اإبلي�س،  هو  هكذا 

و�صّية  اأّن  حني  يف  اجْلَنَِّة؟«  �َصَجرِ  ُكلِّ  ِمْن  ُكالَ 
ْ
تَاأ لَ  الّلُه  َقاَل 
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�َصَجرِ  َجِميِع  »ِمْن  اإيجابية:  ب�صيغة  جاءت  لآدم  الفعلّية  الّله 

ِمْنَها«  ُكْل 
ْ
تَاأ َفالَ   ِّ وَال�رصَّ اخْلرَْيِ  َمْعرَِفِة  �َصَجرَةُ  ا  مَّ

َ
وَاأ ْكلً، 

َ
اأ ُكُل 

ْ
َتاأ اجْلَنَِّة 

 

�صلبيَّة  ب�صيغة  الو�صّية  طرَحت  احلّية  ولكّن  و17(.   16  :2 )تكوين 

ُكالَ ِمْن ُكلِّ �َصَجرِ اجْلَنَِّة(، ما حّول �صخاء الّله املُطلَق اإىل عبارة 
ْ
)َل تَاأ

من البُخل. فال�صيطان كان ي�صيئ تف�صري �صخ�صّية الّله وو�صّيته 
 

د. بكّل تعمُّ

واالأرجح اأّن حّواء ك�نت قد �سِمعت عن �رشط الّله الوحيد، لي�س من 

�س يف تكوين 2: 16 و17  الّله ُمبا�رصة، بل من زوجها. يقول الكتاب املقدَّ

اإّن الّله اأعطى تلك الو�صّية قبل خلق حّواء، فكان اآدم املتلّقي الوحيد 

لها. وهذا يّتفق متاًما مع احلقيقة الكتابيَّة حول موقع اآدم راأ�ًصا وممّثالً 

للجن�س الب�رصي. فالّله و�صعه يف موقع امل�صوؤولية املبا�رصة. كونه راأ�س 

عائلته، فاإّن توجيه حّواء وحمايتها هما جزء من م�صوؤوليته، وبالتايل 

كّلما ابتعدت حّواء عنه، ازدادت عر�صًة للخطر.

يف نعيم الرباءة التي �صادت جنَّة عدن وقتئٍذ، كانت حّواء، طبًعا، 

غري ُمدرَِكة وجود خطرٍ مماثل. وبالرغم من اأّن احلّية وجدتها تنظر اإىل 

ال�صجرة )كما يبدو يف الكتاب(، فهي مل تكن تُخطئ حًقا. فالّله مل 

مينع الزوجني من النظر اإىل ال�صجرة. وخالًفا ملا قالته حّواء يف تكوين 

3:3، فاإّن الّله مل مينعهما من مل�س ال�صجرة اأي�ًصا. فهي كانت تبالغ 

يف ق�س�وة ال�رشط الوحيد الذي و�سعه الّله لهم�.

حّذرهم  الذي  العقاب  وطاأة  اأي�ًصا من  احلية خّففت  اأّن  لحظوا 

ال�صك  حتتمل  ل  التي  احلا�صمة  النربة  عن  فا�صتعا�صت  اللّه،  منه 
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ُكُل ِمْنَها َمْوتًا مَتُوُت« ]تكوين 2: 17[( ب�صيغة احتمالية 
ْ
نََّك يَْوَم تَاأ

َ
)»لأ

وح�صب )»لِئاَلَّ مَتُوتَا« ]تكوين 3:3[(.

ولكن يبدو اأّن حّواء يف تلك اللحظة كانت ُمرتبكة وحائرة اأكرث من 

َدت اإ�صاءة تف�صري  اأي �صيء اآخر. فما من �صبب يدعو للظن اأنّها تق�صّ

الإمكان،  قدر  اخلطر  واإبعادها عن  بق�صد حمايتها  اآدم،  رّبا  الوقائع. 

حّواء  فاإّن  حال،  باأي  ولكن  املمنوعة.  الثمرة  »مل�س«  بعدم  ن�صَحها 

مل تكن ترتكب اأي خطاأ بجّرد النظر اإليها. من الطبيعي اأن تكون 

ال�صجرة قد اأثارت ف�صولَها. اإلّ اأّن ال�صيطان اغتنم الفر�صة لالإيقاع 

بها وبالتايل تربة اآدم. 

الّله  وعندما كّلمت احلّية حّواء للمّرة الثانية، مل تقتب�س كلمة 

الّله  لآدم. وكانت كلمة  الّله  قالَه  نَق�صت كّل ما  بل  زورًا وح�صب، 

ُكُل ِمْنَها َمْوتًا مَتُوُت« )تكوين 2: 17(. واأّما جواب اإبلي�س 
ْ
لآدم: »يَْوَم تَاأ

حلّواء فكان النقي�س متاًما: »لَْن مَتُوتَا!« )تكوين3: 4(.

وم�صى اإبلي�س يف اإقناع حّواء بن�صختِه ممّا �صيحُدث اإذا اأكلت من 

وَتَُكونَاِن  ْعيُنُُكَما 
َ
اأ تَْنَفتُِح  ِمْنُه  ُكالَِن 

ْ
تَاأ يَْوَم  نَُّه 

َ
اأ َعامِلٌ  الّلُه  »بَِل  الثمر: 

َّ« )عدد 5(. وهذه اأي�ًصا كانت حقيقة جزئية.  َكالّلِه َعارَِفنْيِ اخْلرَْيَ وَال�رصَّ

اأي  اأكلَت، �صتنفتح عيناها حًقا على معرفة اخلري وال�رص.  اإذا  فحّواء 

بعنى اآخر، �صتفقد براءتها.

اأعظم من كّل  دُِفنت كذبة هي  الكلمات،  ولكن، حتت كّل هذه 

الكربياء  منها  تغّذى  لطاملا  التي  نف�صها  ال�صالّة  وهي  الأكاذيب. 

ب�رصي.  قلب  كّل  تُف�ِصد  تزل  مل  والتي  ال�صاِقط،  جلن�ِصنا  الدنيوي 
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فخرافة ال�رصّ هذه هي التي ولََدت كّل ديانة خاطئة يف تاريخ الب�رص، 

كذبة  ذاته.  بحد  ال�صيطان  �رصّ  ولََدت  التي  نف�صها  الغلطة  وهي 

واحدة هي خلف دُنيا �صا�ِصعة من ال�رص: »تَُكونَاِن َكالّلِه« )عدد 5(.

بالّله  حّواء  لي�صاوي  كان  ما  املمنوعة  ال�صجرة  ثمر  من  الأكل 

وُمدانة  وفا�ِصدةً  �صاِقطًة   - كال�صيطان  ليجعلَها  بل كان  ُمطلًقا. 

)وهذا ما حدث فعالً(.

نََّها 
َ
وَاأ ْكِل، 

َ
لاِلأ َجيَِّدةٌ  َجرَةَ  ال�صَّ نَّ 

َ
اأ ةُ 

َ
امْلَْراأ ِت 

َ
»رَاأ ُخدعت.  حّواء  ولكّن 

َجرَةَ �َصِهيٌَّة لِلنََّظرِ« )عدد 6(. لحظوا الرغبات  نَّ ال�صَّ
َ
بَِهَجٌة لِْلُعيُوِن، وَاأ

الطبيعية التي اأ�صهمت يف ارتباك حّواء: �صهّيتها اجل�صدية )جّيدة 

الفكري  وف�صولها  للعيون(،  )بهجة  اجلمالية  واأحا�صي�صها  لالأكل(، 

)�صهّية للنظر(. وهذه كّلها حاجات جّيدة، وم�رصوعة، و�صحيَّة – �رشط 

اأثيًما، فحينئٍذ يتحّول ال�صغف الطبيعي  يكون مو�صوع الرغبة  األّ 

اإىل �صهوة �رصّيرة. وهذا ل يوؤّدي اإىل اأي خريٍ على الإطالق. لهذا يقول لنا 

: �َصْهَوةَ اجْلَ�َصِد، وَ�َصْهَوةَ اْلُعيُوِن،  نَّ ُكلَّ َما يِف اْلَعامَلِ
َ
يوحنا الر�صول: »لأ

َم امْلَِعي�َصِة، لَْي�َس ِمَن الآِب بَْل ِمَن اْلَعامَلِ« )1يوحنا 2: 16(. وَتََعظُّ

الكتاب  ولكّن  لياأكل.  اآدم  اأعطت  ثّم  ال�صجرة  من  حّواء  اأكلَت 

ال�صجرة املحرَّمة  بالقرب من  اآدم حّواء  اإن وجد  �س ل يحّدد ما  املقدَّ

اأم اأنّها هي التي ذهبت ووجدته. اأيًا كانت احلال، فاإّن اآدم اأخطاأ، ويف 

ْجِل ذلَِك 
َ
ذلك يقول الر�صول بول�س يف ر�صالته اإىل اأهل رومية: »ِمْن اأ

)رومية 5: 12(. وهذا  اْلَعامَلِ«  اإِىَل  اخْلَِطيَُّة  دََخلَِت  وَاِحٍد  بِاإِْن�َصاٍن  َا  منَّ
َ
َكاأ

الأهم  التاأ�صي�صّية  العقائد  من  وهي  الأ�صليَّة،  باخلطيَّة  يُعرَف  ما 
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�صياق  يف  نفهَمها  اأن  ت�صتحق  وبالتايل  امل�صيحي،  الالهوت   يف 

ق�صة حّواء.

الدرجة  اآدم حا�صًما لهذه  ملاذا كان ف�صل  اأحيانًا:  النا�س  يت�صاءل 

باأنّه  اآدم  �س ع�صيان  اإىل الب�رصية؟ وملاذا يعترب الكتاب املقدَّ بالن�صبة 

املَنفذ الذي دخلت اخلطيَّة منه اإىل العامل؟ فحّواء هي التي اأكلت 

الأ�صليَّة،  للتجربة  ا�صت�صلمت  التي  وهي  اأولً.  املمنوعة  الثمرة 

اأوامر  وع�َصت  ال�صهوة،  مغريات  وراء  تنجّر  باأن  لنف�صها  و�صمحت 

الّله. فلماذا اإذًا اعترُبَ تعّدي اآدم اخلطيَّة الأ�صليَّة؟

تذّكروا قبل كل �صيء، ما تقوله الآية 14 من الر�صالة الأوىل اإىل 

ْغِويَْت َفَح�َصلَْت 
ُ
ةَ اأ

َ
تيموثاو�س الأ�صحاح الثاين: »وَاآدَُم مَلْ يُْغَو، لِكنَّ امْلَْراأ

ي.« فاإّن اآدم ارتكب خطيَّته عمًدا وبلء اإرادته، خالًفا حلّواء.  يِف التََّعدِّ

فحّواء ُخِدَعت. اأّما اآدم فاختار ُم�صاركة حّواء يف الثمرة التي قّدمتها 

له وهو عامٌل متاًما باأنّه يرتكب عمل مترُّد متعّمد على الّله.

ولكن يبقى �صبب اأهم لأن اأّدت خطيَّة اآدم، بدلً من خطيَّة حّواء، 

وب�لت�يل  االأ�سليَّة،  الع�ئلة  راأ�س  كونه  اآدم  ف�إّن  الب�رشية.  �سقوط  اإىل 

قائًدا للجن�س الب�رصي باأ�رصه، ا�صطلع بتاأثريٍ كبري على الب�رصية كّلها. 

وزوجته،  نف�صه،  عن  القانوين  املفّو�س  ب�صفته  معه  تعاَمل  فالّله 

الّله. وحني  لنا لدى  ممّثاًل  اأخطاأ ب�صفته  اأخطاأ،  اأبنائه. فحني  وكافة 

من  نتعّلم  بال�صبط  ال�صبب  ولهذا  معه.  نحن  �صقطنا  �صقط، 

�س اأنّنا قد وُلدنا ُخطاة )اأنظروا تكوين 8: 21، املزمور 51: 5؛  الكتاب املقدَّ

58: 3(، واأنّنا جميعنا �رُصكاء يف ذنب اآدم ودينونته )رومية 5: 18(.
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من  ن�صقط  ل  فاإنّنا  الكثريون،  يفرت�صه  ملا  وخالًفا  اآخر،  بعنى 

حالة الرباءة التامة اإىل حالة اخلطيَّة فرديًا، لوحِدنا. ولكّن اآدم، الذي 

باأ�رصه،  الب�رصي  اجلن�س  واملفوَّ�س عن  الوكيل  يقوم مقام  فعليًا  كان 

هو الذي ورّط الب�رشية ب�أ�رشه� يف اخلطيَّة. ويقول الكت�ب يف رومية 

كّل  اإذًا  ُخَطاةً.«  اْلَكثرِيُوَن  ُجِعَل  اْلَواِحِد  الإِْن�َصاِن  ِبَْع�ِصيَِة   «  :19  :5

ال�صبب قيل عن  ولهذا  دينونة خطيَّته.  اآدم حتّمل  ن�صل  اإن�صان من 

ما  ب�صبب  ولي�س  اآدم،  اقرتفه  ما  ب�صبب  خاطئ،  باأنّه  الب�رص   جن�س 

فعلته حّواء.

اإذا تاهلنا  الأ�صلية  اخلطيَّة  نفهم عقيدة  اأن  وعليه، م�صتحيٌل 

�س  اأن نفهم الكتاب املقدَّ اآدم. بل م�صتحيل  هذا املبداأ حول ريا�صة 

اأّن  الإقرار  من  بّد  ول  اجلوهري.  املبداأ  هذا  نفهم  اإن مل  الأ�صل  من 

 البديل. 
ّ
حقيقة الإجنيل نف�صها تتوّقف على فكرة النموذج الريا�صي

موازية  الب�رصي  اجلن�س  على  اآدم  ريا�صة  اإّن  �س  املقدَّ الكتاب  ويقول 

بال�صبط لريا�صة امل�صيح على املُخلَّ�صني )رومية 5: 18؛ 1كورنثو�س 

عّنا،  املمّثل  كونه  بالدينونة  علينا  اآدم  َحَكَم  فمثلما   .)22  :15

الراأ�َس عليهم  اأ�صبح  اإذ  الدينونة،  امل�صيح �صعبه من  هكذا خّل�س 

 واملمثِّل عنهم، ووقف بديالً عنهم اأمام العدالة الإلهية، ودفع ثمن 

فقّدم  اإمتامه،  عن  اآدم  عجز  ما  كّل  ي�صوع  اأمتّ  الّله.  لدى  دينونتهم 

الطاعة الكاملة لله نيابًة عن �صعبه. وهكذا اإذًا، » بِاإَِطاَعِة اْلَواِحِد 

ْبرَارًا« )رومية 5: 19(. بعنى اآخر، اأ�صبح برُّ امل�صيح 
َ
�َصيُْجَعُل اْلَكثرِيُوَن اأ

لنا اأي�ًصا، لأنّه اأخذ مكانة الرئي�س التمثيلي جلميع الذين يوؤمنون به. 

وهذه هي الب�صارة باإيجاز.
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