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عن الخطيئة، الفصل الثاني من الالهوت األخالقي
الميتروبوليت فيالريت فوسنسنسكي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

  المسيحيين، نعرف من الكتاب المقدس ونننؤمن أن اهلل خلننق اإلنسننان على صننورته ومثالننه. وهكننذا، عننندنحن،
  حتى اإلنسننان األول، آدم، لم يبننَق بال خطيئننة، بننل فقنند طهارتننهولكْنالخلق، ا4عطي اإلنسان طبيعة بال خطيئة. 

 ًا جمعنناء الننتي أنتجت أسننالفَاألصلية في أول سقوط خاطئ في الفردوس. لقد أصاب سم هذه اآلثننام البشننرية
  ينضح نبع مسموم ماًء نتنًا. يضيف اإلنسان خطيئته الشخصية إلى قابليننة الخطيئننة الموروثننة منمثلماخطأة، 

. وحنننده ما من إنسان يعيش يومًا وال يخطأ هدحو ."أسالفنا. ال عجب في ما يقوله الكتاب المقدس عن كل واحد منا،   هدحو ."
 أنهممننع الرب يسوع المسيح طاهر تمامًا من أي خطيئة. حننتى األبننرار، قديسننو اهلل، هننناك خطيئننة في داخلهم 

  اعتبروا أنفسهم خطأة. كننل البشننر، بنندون اسننتثناء، مصننابون، بتواضعهم،ع ذلكجاهدوا، بمعونة اهلل، إال أنهم م
بالخطيئة.

 الخطيئة هي جذام روحي، مرض، قرحة أصننابت الطبيعننة البشننرية كلهننا، روحننًا وجسنندًا. لقنند دمننرت الخطيئننة
القلب واإلرادة. لقد أظلم العقل البشننري وأصننبح حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (القدرات األساسية الثالث أو قوى الروح: العقل واألحاسيس   حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)
، واإلنسننان يخطئ باسننتمرار في العلننوم الخطننأ إنسنناني كننان لنندى الرومننان قننول مننأثور،  هدحو ."حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (ميااًل إلى الخطننأ  هدحو ."  حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)

 ، مركز أحاسننيس معاناتننه من الخننير والشننربالخطيئة يتضرر كثيرًا قلب اإلنسانوالفلسفة وفي حياته اليومية. 
ى بطين الخطيئة وعفنهننا، قنند اسننتنفد طاقاتننه من الشننعور المسننيحي  والحزن والسعادة. نرى أن قلبنا الذي ُغطَّ

 ُمفتقننرًاالروحي الطاهر والنبيل. بالمقابل، أصبح مياالً إلى اللذة الحسية والروابط األرضية، ملوثًا أيضًا بننالغرور، 
هش إلى المحبة وتمني الخير ألخيه. بشكٍل تاٍم ومثير للدَّ

 جزةبالطبع، أكبر ضرر لحق بإرادتنا هو في قدرتنا على العمل وتحقيننق نوايانننا البشننرية. تبنندو إرادة اإلنسننان عا
 بشكل خاص عننندما يحتنناج إلى تحقيننق الصننالح المسننيحي الحقيقي أكننثر من غننيره، حننتى عننندما يرينند هننذا
رَّ الَِّذي ِريُدُه، َبننِل الشننَّ اِلَح الَِّذي ا4 ْفَعُل الصَّ vي لَْسُت ا الvنِّ  هدحو ."الصالح. قال الرسول بولس عن ضعف اإلرادة المحزن هذا 

روميننة  ْفَعُل  vاُه ا يَّ xِريُدُه َفا حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)لَْسُت ا4 وُع:19:7 ةيمور) ” اَبُهْم َيسننُ هدحو .". لننذلك يقننول المسننيح المخلص عن اإلنسننان الخنناطئ  أَجنن  حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (
يوحنننا  ئننِة ٌد ِلْلَخِطيَّ َو َعبْنن ئَة هُنن ُقوُل لَكُْم: اxنَّ كُلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيَّ vحبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (. ومننع ذلننك، غالبننًا مننا يبنندو34:7هدحو ."حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)»اْلَحقَّ اْلَحقَّ ا 

… ضد أفخاخ الخطيئة هو عبوديةوأن الكفاَح ، الخطيئة هي الحريةَللخاطئ نفسه أن خدمة

 كيف تتطور الخطيئة في نفس اإلنسان؟ إن القديسين آبنناء النسننك والتقننوى المسننيحيين هم أفضننل من جميننع
يفرقننون بين مسننتويات الخطيئننة وهم أطباء النفس المتعلمين الذين يّدعون معرفة النفس البشننرية الخاطئننة.  

 التالينة: أول لحظة للخطيئنة هي مباشرتها، أي عندما تبدأ التجربة بالتنأطر في وعي اإلنسان، كانطباع خاطئ، أو
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 فكر نجس وما إلى ذلك. إذا رفض اإلنسان الخطيئة في هذه اللحظة األولى بشكل حاسم وفوري، فلن يخطأ، بل
 . من األسننهل التغلب على الخطيئننة في البدايننة. إذا لم ُتننرفض البدايننة،ويقتني لنفسه زائدًا ال ناقصننًاسيهزمها، 

 تتحول تدريجيًا إلى سعي غير واضح ومن ثّم إلى رغبة واعية وواضحة بالخطيئة. هنا يبنندأ الشننخص بالفعننل
 صننراع صننعب بشننكل خنناص، أن يقنناوم نحو نوع معين من الخطيئة. يمكنه في هذه اللحظننة، دون باالنجذاب

.اهبلط اذإ هللا ةنوعم امك –االستسالم لها وأال يخطأ، إذ يساعده صوت ضميره الواضح  كما معونة اهلل إذا طلبها.

  اشننمئزازًا شننديدًا تجنناهٍلقد وقع اإلنسان في الخطيئة. تبدو توبيخات الضمير صاخبًة وواضحة، مثيرًة ببساطة
  انظروا إلى في شخص لم يفسد بعد. مع اختفاء الثقة السابقة بالنفس، يصبح الشخص متواضعًا.ِهذه الخطيئة

  حتى هنا، فإن االنتصننار على الخطيئننة ليس صننعبًا جنندًا، كمننا تنندل علىْالرسول بطرس قبل وبعد إنكاره. ولكن
 وغيرهما من الخطأة التائبين.َ،داودللملِك والنبي القديِس والرسول نفِسه، بطرس لذلك أمثلة عديدة 

همن الصعوبة بمكان محاربة الخطيئة عننندما تصننبح عننادة، ألنهننا تتكننرر كثننيرًا. هننذا يعننني بشننكل عننام   حيَن، أنَّ
ُذ بشكٍل تلقائيالمعتادة فإنَّ األفعال ، دٍة عاُُّتكَتَسب أي  . إن الصننراع مننعالشننخصدون أن يالحظهننا بنن تقريبننًا ُتنفَّ

  بننل أيضننًا مراقبننة،ليس فقننط التغلب على الننذاتيصعُب،  إذ ،الخطيئة التي أصبحت اعتيادية أمر صعب للغاية
اقتراب الخطيئة ومالحظتها.

 المرحلة األكثر خطورة في الخطيئننة هي الرذيلننة. في هننذه الحالننة، تتحكم الخطيئننة باإلنسننان حّتى أنهننا تقينند
 إرادته كما بالسالسل. يكاد اإلنسان يكون عاجزًا عن محاربة نفسه في هذا ويصننبح عبنندًا للخطيئننة، على الننرغم

كر وإدمننانمثاًلمن إدراكه ألضرارها، وكرهه لها من كل قلبه في لحظننات الصننفاء. ينطبننق هننذا    على رذيلننة السننُ
  من اهلل، يكننون اإلنسننان عنناجزًا بالفعننلومعونننٍة خاصةبدون رحمة والمخدرات وما شابه ذلك. في هذه الحالة، 

  حننتى الخطيئننة، ويحتنناج إلى صننالة اآلخننرين ودعمهم الننروحي.  على المننرء أن يتننذكّر أنه،عن التحكم بنفسه
  بالكامننل ومألتهيَمنت قنند تصننبح رذيلننة إذا ، كالثرثرة ومحبة اللباس والترفيه الفننارغ  ومننا إلى ذلك،الصغيرة

نفسه.
 إن أعلى مراحل الخطيئة، حيث ُيستعَبد الشخص بشكل كامل، هي الشغف بهذا النوع أو ذاك من الخطيئننة. في

، بننل  هذا هننو االختالف بينهمننا حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (هذه الحالة ال يكره اإلنسان خطيئته كما الرذيلة  عحبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)   للخطيئننة كننل تجاربننهُيخضننِ
النفننوس الميتة1وأفعاله وحاالته المزاجية. قارنوا بين بليوشننكين هدحو ." في  اإلخننوة 2 أو فيننودور كارامننازوف،هدحو ."  هدحو ."في 

،    بعاشق المال يهوذا اإلسخريوطي. في هننذه الحالننة، يعننترف الشننخص بوضننوح وحرفيننًا بوجننودهدحو ."كارامازوف
 الشيطان في قلبه؛ كما َيِرد عن يهوذا في اإلنجيننل المقنندس. إذا وصننل اإلنسننان إلى هننذه الحالننة، مننا من شننيء

يمكن أن يساعد سوى صالة الكنيسة التي تمنح النعمة والتأثير.

 ستيبان بليوشكني هو شخصية خيالية في رواية "النفوس امليتة" لنيكوالي غوغول. هو مالمك أرض يجممع بقلمق شمديد ويحفمظ كمل مما1
 يجمده، حمىت أنمه ال يسمتغل ممتلكاتمه بسمبب تعلقمه بمما يملمك. نسمبة إليمه، تُعمرَف اليموم "متالزممة بليوشمكني" وهي مشمكلة األشمخاص

 أي الذين يجمعون أشياء مختلفة غري مفيدة ويتمسكون بها.،املصابني بما يعرَف باالكتناز القهري
 فيودور كارامازوف هو شخصية خيالية من روايمة "األخموة كاراممازوف" لفيمودور دوستويفسمكي. همو شمخص متحمرر منغمس في نفسمه2

 ووقح، وال يهتم بأي شكل من األشكال باملسؤوليات العادية لألبوة أو املسائل األخالقيمة الناشمئة عن مفماهيم االلمزتام األبموي. يظهمر أن
دوستويفسكي يستعمل هذه الشخصية لتصوير واقع التفكك االجتماعي.
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 هناك نوع آخر خاص رهيب ومهلك من الخطيئة. إنه خطيئة مميتة. حتى صالة الكنيسة ال تسنناعد اإلنسننان في
 يشننير بوضننوح إلىفإنننه  ،دعونا الرسول يوحنا اإللهي للصالة من أجننل أخينننا الخنناطئ يْحالة هذه الخطيئة. إذ

ْوِت،خطيئته عدم جدوى الصالة من أجل خاطئ ال يريد أن ُتغَفر  ْت ِلْلمَنن ًة لَْيسننَ اُه ُيْخِطُئ َخِطيَّ ٌد اvخَنن حَنن vى اvْن َرا xِتْوَمْلِل ْتَسْيَل ًةَّيِطَخ ُئِطْخُي ُهاَخَأ ٌدَحَأ ىَأَر ْنِإ“ا، 
ُد  ْوِت. ُتوجَنن اًة ِللَِّذيَن ُيْخِطُئوَن لَْيَس ِلْلمَنن وُل أْن ُيْطلََب َيْطُلُب، َفُيْعِطيننِه َحيَنن قُنن vِل هننِذِه ا ْوِت. لَْيَس الvجْنن ٌة ِلْلمَنن حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)َخِطيَّ  ةيمور) ”

حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (.16:5يوحنا 1
  للننناس في هننذا العننالم والُتغَفريقول ربنا يسوع المسيح أن هذه الخطيئة هي التجديف على الروح القدس وال 

  الننذين رأوا بوضننوح أنننه فعننل كننل شننيء بحسننب،في المستقَبل. لقد قال هذه الكلمات الرهيبة ضد الفريسننيين
  ومع ذلك فقد شّوهوا الحق بعناد وأصروا على االفتراء بأنننه تصننرف بقننوة روح شننرير نجس.،إرادة اهلل وبقوته

 لقنند هلكننوا في تجننديفهم، وهننذا المثننال مفينند ومخيننف لكننل أولئننك الننذين يرتكبننون تلننك الخطيئننة المميتننة،
 اهلل القنندوس. منويعارضننون بعننناد ووعي الحقيقننة الننتي ال شننك فيهننا، ويجنندفون على الننروح القنندس، روح 

حسننب ، حتى التجديف على ربنا يسوع المسننيح نفسه،الضروري أن نالحظ أنه ر لشننخص   قننولحبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا) يمكن أن ُيغَفنن
حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (، ألنه قد يحدث بسبب الجهل التام أو العمى المؤقت.الربِّ نفسه

ف اإلنسننان عنحسب تعليم القديس أثناسيوس الكبير، ل  ا ُيغَفر التجننديف على الننروح القنندس إال بعنند أن يتوّقنن
 يجعل العودة إلى الحقيقننةبالذات  وطابَعها بالذاتذلك ويتوب. لكن هذا ال يحدث عادة، ألن نوع هذه الخطيئة 

 سننل أن يغتوإْذ هو ملوث بالرذائننل واألهننواء، يمكنه ،شبه مستحيلة. قد يرى المعمي مرة أخرى ويحّب الحقيقة
ر المجنّدف، النذي رغم أننه ينرى ويعنرف الحقيقنة إال  بالتوبنة ويصنبح معترفنًا بنالحق. ولكن َمن ومناذا يمكن أن يغيّن

 هننه ويكر،أنه يرفضها بعناد ويكرهها؟ وهننذه الحالننة الفظيعننة تشننبه حالننة الشننيطان الننذي يننؤمن باهلل ويرتجف
ويعارضه.ويفتري عليه 

عندما تظهر تجربة الخطيئة أمام اإلنسان، فإنها تأتي عادًة من ثالثة مصادر: الجسد والعالم والشيطان.
 من المؤكد أن جسد اإلنسان، في كثير من الحاالت، هو العّش، مصدر الميول والنزعات والمشقات الالأخالقية.

  الشخصننيةومن سننقطاتنامن خطايننا أسننالفنا   الموروث،الخطيئة الجّدية هي ميلنا العام الحزين تجاه الخطيئة
 التي تتراكم وتقّوي بعضها البعض، مما يخلق مصدرًا للهوى والميول الخاطئة واألفعال في أجسادنا.،الخاطئة

يِر و ،العالم المحيط بنافي كثير من األحيان، يكون  رِّ َقْد ُوِضَع ِفي الشننِّ حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)الذي، بحسب الرسول يوحنا اإللهي،  هدحو ."  1هدحو ."
  والعالم كله قد وضننع في الشننر. الصننداقة مننع العننالم، بحسننب،ننا من اهللأحبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (، مصدر تجربة لنا. ونعلم 5:19يوحنا 

ْن vَراَد ا vَداَوٌة هلِل؟ َفَمْن ا الَِم َعنن َة اْلَعنن نَّ َمَحبَّ vوَن ا ا َتْعلَمُنن َمنن vَواِني، ا نَنناُة َوالننزَّ ا الزُّ َهنن يُّ vا  هدحو ."كلمة رسول آخر، هي عداوة هلل. 
يعقننوب  ا هلِل ُدوًّ ا ِلْلَعالَِم، َفَقْد َصاَر َعنن ن كثننيرون. هننناك يغرونناحبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (. إن البيئننة المحيطننة والننناس 4:4هدحو ."حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)َيكُوَن ُمِحبًّ  ممَّ

ٍد وواٍع،يعِثرون الشباب ويحرفونهم  ْؤِمِنيَن ِبيبشكلٍّ ُمتعمَّ َغاِر اْلُمنن َحَد هننُؤالَِء الصننِّ vْعَثَر ا vَوَمْن ا  هدحو ." وعنهم قال ربنا: 
مننتى  ِر  ِة اْلَبْحنن َرَق ِفي ُلجَّ َحى َوُيْغنن ُر الننرَّ ِه َحجَنن ْن ُيَعلََّق ِفي ُعُنِقنن vحبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)َفَخْيٌر لَننُه ا  حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (. إن الننوفرة الخارجيننة، الننثروة6:18هدحو ."

 . كننل هننذه هي مصننادر نتنننةتجنناربوالمالبس الوقحننة، هي  والمؤلَّفننات القننذرة والراحننة والننرقص الالأخالقي
للخطيئة والتجربة.
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َيْفَعُل َمْن  االلهي:  يوحنا  الرسول  قال  وعنه  بالطبع،  الشيطان  هو  المتجّذر  وأصلها  للخطيئة  األهم   هدحو ."المصدر 
أ  ْبِليَس ِمَن اْلَبننْدِء ُيْخِطنن xنَّ اvْبِليَس، ال xَو ِمْن ا ئننَة َفهُنن حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)اْلَخِطيَّ  في مصننارعته هلل وحقيقتننه، يحنناربوحبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (.8:3يوحنننا 1 ةيمور) ”

 الشيطان الننناس أيضننًا، ويسننعى إلى تنندمير كننل واحنند منننا. يكننون الشننر فاضننحًا بشننكل خنناص عننندما يصننارع
، كمننا يتضننح في اإلنجيننل المقنندس وفي حينناة حتى أنننه تجننّرأ على تجربننة الننرب يسننوع المسننيح حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (القديسين   حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)

 قوينناء الواهين والضعفاء، يحمينا الرب بقوته من التجارب القاسية التي تعّرض لها قديسننوه األ،القديسين. نحن
  من خالل أهننواء العننالم والجسنند، جنناعاًل إياهننا أقننوى وأكننثرفاعاِلً، ال يصرف انتباهه عنابالروح. لكن الشيطان 

بًا إيانا بشتى أنواع إغواًء، وأيضًا  األفكار اآلثمة.ُمجرِّ
ي أشننكاِل كان تأثير الشرير، إلى جانب الشننرور األخننرى، واضننحًا بشننكل خنناص في  ،في السنوات األخيرة  تفشننّ

طالًبننا من يبتلعننهالزائننر  باألسنند َاالنتحار المختلفننة. لهننذا يقننارن بطننرس الرسننول الشننيطان هدحو ."السنناعي وراءنننا،   هدحو ."
َسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو  vْبِليَس َخْصَمكُْم كَا xنَّ اvحبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (.8:5بطرس 1حبصأو يرشبلا لقعلا ملظأ دقل .ةدارإلاو (بلقلا)هدحو ." ةيمور) ”ُاْصُحوا َواْسَهُروا. ال

Source: Metropolitan Philaret (Vosnesensky). On Sin. Moral Theology, Chapter 2. Parish Life, November 2021. Russian 
Orthodox Cathedral of St. John the Baptist. 11/29/2021. https://orthochristian.com/143098.html
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