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 رس اإلثم 
 . يس. سربول ربقلم أ

 لقد 
ُ
 "كعب أخيل اإليمان املسييح"طلق عليه أ

ُ
فالسفة مثل    قاللوجود الرش. ة الكسيكيَّ ش� إىل املشلكة ال. بالطبع، أ

 ابًّ وُ�  صاحلًا ا ليس يلك القدرة أو ليس أن اهللا إمَّ يُظهر ن وجود الرش إ ب) John Stuart Mill(جون ستيوارت ميل 
، ال  يُدحض املنطق اذلي ال ب عن قوة اهللا ذات السيادة، فعندئذٍ  بالرغموالسبب هو أنه إذا اكن الرش موجوًدا —

،  هذايم�ن اعتبار اهللا يلك القدرة. من ناحية أخرى، إذا اكن دلى اهللا القدرة ىلع منع الرش ولكنه فشل يف القيام ب
ا. �سبب استمرار هذه املشلكة، شهدت الكنيسة  بًّ ُ�   وأ  صاحلًا إىل أنه ليس    ما �ش�ينعكس ىلع شخصيته،    فإن هذا

ُ مل�اوالت ال حرص هلا   ت�: لكمة  اجلمع ب� لكمت� يونانيَّ   تربئة اهللا ن مصطلح  يتضمَّ )  theodicy(  " تربئة اهللا"  س�َّ ا �
، نرى وجود الرش (كما  من  � �اولة تلربئة اهللا    )theodicy(، فإن  . ومن ثمَّ )dikaios(   "تربئة"، و�مة  )theos(  "اهللا"

مثل هذه انلظر�ات   شملتلقد  جلون ملتون).) Paradise Lost( "الفردوس املفقود ملحمة "ىلع سبيل املثال، يف 
ملحاوالت  ا ة لإل�سان ولإلرادة احلرَّ بسيط بأن الرش يأيت كنتيجة مبارشة الفس� اتلاتلحدي ب� عن تربئة اهللا 

  األمر ، تلربئة اهللا اليبن�ة �اول. يف )Leibniz( �رث تعقيًدا مثل تلك اليت قدمها الفيلسوف اليبن�األة فلسفيَّ ال 
ب� ثالثة أنواع  اليبن� قفرَّ ، )Voltaire( فوتل�أعمال من  )Candide" (اكنديد"منه يف رواية  تم السخر�ةاذلي 

ن الرش األخاليق إاليبن�    قالط اثلاليث،  خطَّ الرش امليتاف��يق، والرش األخاليق. يف هذا المُ ومن الرش: الرش الطبييع،  
غ�  ناقص لكونه االفتقار امليتاف��يق لاكئن اكمل. ألن لك �لوق  أي، ةللمحدوديَّ ة هو نتيجة حتمية ورضور�َّ 

هذه املحاولة تلربئة  قص بالرضورة إىل عيوب مثل اليت نراها يف الرش األخاليق. املشلكة يف ي هذا انليؤدِّ فس�دود، 
ة للمخلوقات، فمن الواضح  الكتايب للرش. إذا اكن الرش رضورة ميتاف��قيَّ  املفهوم � أنها ال تأخذ يف احلسبان اهللا 

 ء. ا يد يف السمج�ن حىت بعد اتلمرش�ر سيظالنأنه اكن البد أن ي�ون آدم وحواء رش�ر�ن قبل السقوط و 

ُ ، لم أجد تفسً�ا مرضيًّ يومنا هذاحىت  رون حًقا أن الكث� من ال أعتقدون رس اإلثم. سميه الالهوتيُّ ا ملا �   برش ال يقدِّ
ز ىلع بعض أبعاد اإلرادة البرش�َّة احلرة  فس� اتل اثلقل اخلط� لعبء   إلرادة احلرة ال ي�يف  اوجود  �رد  . إن  اذلي ير�ِّ

 علينا أن �سأل كيف يم�ن للاكئن الصالح أن يميل حبر�ة الختيار الرش.  يتع�َّ   زال  ما حيث أنه  لرشح أصل الرش،  
 اخلطية.  لوجود ة هو بالفعل إشارة ف بطر�قة غ� أخالقيَّ إن ميل اإلرادة إىل اتلرصُّ ف

�و�� الحًقا، ثم األ  وس ها يف األصل أوغسطينمقدَّ مشلكة الرش � تلك اليت    املحاوالت للتعامل معواحدة من أهم  
 يا ن الرش ليس هل ك إ  قالوا حيث  

ً
 من  ن مستقل. ال يم�ن تعر�ف الرش ىلع أنه يشء أو مادة أو نوع من الوجود. بدال

 نقيض . يف هذا الصدد، تم تعر�ف الرش من حيث أنه إما اخل�فعل ال ييف بمعيار ف الرش دائًما بأنه فعل، ذلك، يُعرَّ 
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)negatio( غيابخل�، أو ا  )privatio (ق للخ�.  سبَ . يف لكتا احلاتل�، يعتمد تعر�ف الرش ذاته ىلع الفهم المُ خل�ا
ىلع   ةاخلطي  إىل  ننظرأي أنه يعتمد ىلع اخل� يف تعر�فه. �ن    —  �يْ فَ أوغسطينوس، الرش طُ   قاليف هذا الصدد، كما  

ذلك. لك هذه اتلعر�فات تعتمد ىلع اجلوهر اإل�ايب للخ�   ما شابهو وفجور معصية  �شمل ، غ� صالحأنها يشء 
يواجهون صعو�ة يف تفس� وجود الرش يف الكون، إال أن  املؤمن�نه ىلع الرغم من أن إ وس أوغسطين قالتلعر�فها. 

وجود   يهمشلكة الرش، �ب أن ي�ون دل أي شخص قبل أن يواجه فمشلكة مضاعفة الصعو�ة.   مدليه غ� املؤمن�
وجود اخل�. بدون اهللا ال   تعر�ف أوئلك اذلين �شتكون من مشلكة الرش يواجهون اآلن مشلكة إن للخ�.  سابق

 للخ�.  مطلقيوجد معيار 

إن�ار لك من الرش واخل�. ومع ذلك، فإن مثل هذه  عن طر�ق يف األيام املعارصة، تم حل هذه املشلكة ببساطة 
به الرش. من السهل علينا أن ننكر   وقعىلع يد من يُ  شخص ، خاصة عندما يعا� الكث�ةاملشلكة تواجه صعو�ات 

  . شخص ما �ر من رش أنفسنا ضحايا لعمل �ن ن�ون   إىل أنوجود الرش 

د: بما أن اهللا يلك القدرة  ؤ�َّ ومع ذلك، ىلع الرغم من أننا نن� سعينا لإلجابة عن أصل الرش، هناك يشء واحد مُ 
يجب أن �ستنتج أنه يف قوته املطلقة وصالحه هناك ماكن لوجود الرش. �ن نعلم أن اهللا  ف، يف نفس الوقت وصالح

. ىلع الرغم من أنه ال يفعل الرش وال �لق الرش،  حدوث لك يشءأيًضا    يُع�ِّ نفسه ال يفعل الرش أبًدا. ومع ذلك، فهو  
 صاحب السيادة، فمن الواضح أنه اكن قادًرا اكن اهللا نبالفعل، و� اموجودً الرش اكن  نوجود الرش. إ قد ع�َّ إال أنه 

قراراته  و�ما أن سمح للرش بادلخول إىل هذا الكون، فلن ي�ون ذلك إال بقراره السيادي.  ن �وىلع منع وجوده. 
 يجب أن �ستنتج أن قراره بالسماح للرش بالوجود هو قرار جيد. ف، طبيعتهة تتبع دائًما كمال السياديَّ 

ون حذر�ن هنا. �ب أال نقول أبًدا أن الرش خ� أو أن اخل� رش�ر. ل�ن هذا ليس هو  مرة أخرى، �ب أن ن�
ال يم�ن للرش أن  ر، من اجليد أن ي�ون هناك رش، و�ال فأ�رِّ  "من اجليد أن هناك رش". مرة أخرى  :قول ه نفس

فقط "سبب" حقيقة الرش.   تتناول ا  "كيف" دخل الرش إىل العالم. إنهفرسِّ تُ ال  تلربئة اهللاهذه املحاولة  حىت يوجد. 
يشء واحد نعرفه ىلع وجه ايلق� هو أن الرش موجود بالفعل. إنه موجود، إن لم ي�ن يف أي ماكن آخر، فينا و�  

 سلو�نا. 

 اعالم. �ن نعلم أيًضا أن اهللا هل السيادة عليهديدة يف الش  ا ومعاناةً ة و�سبب ألمً �ن نعلم أن قوة الرش غ� اعديَّ 
ليا هللا نفسه. إن اهللا  لن �سمح للرش بأن ي�ون هل اللكمة األخ�ة. �دم الرش دائًما وأبًدا املصلحة العُ نه �سلطا و

  . يف هذا الفداء �د راحتنا وفرحنا منه الكون  ختليص ىلع الرش و ةانلهائيَّ  بالغلبةبصالحه وسلطانه هو من قىض 
 ساقط.  ذلك الوقت، نعيش يف اعلمٍ  و�ىل أن يأيت  —
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 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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