لو كان العري خطأ وخطية فلماذا ترك
الرب ادم وحواء عرايا؟ تك 7 :3
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الشبهة

يقول تكوين  3عدد " 10فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت الني عريان فاختبات" وان كان
العري خطأ وخطية مثلما حدث مع نوح وغيره فلماذا ترك هللا ادم وحواء عريانين؟

الرد

في البداية كون االنسان خلقه هللا مغطى بجلد ولكن يوصف انه عاري هذا ال يوجد به أي خطأ او
خطية في حد ذاته ولكن الخطأ هو الخطية وهو النظر بشهوة الى االنسان العاري وبناء عليه
أصبح االنسان العاري يعرف ان العري يسبب نظرة شريرة فأصبح أي انسان عاري يعرف انه غير
الئق في انه يتسبب في ان ينظر له نظرة غير الئقة
يوجد كلمتين في العبري عن عري
الكلمة األولى التي أتت في هذا العدد وهو العري الشعور والخزي الذي بسبب الخطية وهي كلمة
عيروم
H5903
ערם

עירם

‛êyrôm ‛êrôm

'ay-rome', ay-rome
From H6191; nudity: - naked (-ness).

H5903

ֵעיֹ רם
ֵעֹ רם ‛ēyrōm,

‛ērōm: An adjective indicating that something is naked. It is equivalent to
being without clothing (Gen_3:7, Gen_3:10-11). It indicates a state of
penury or scarcity (Deu_28:48; Eze_16:39; Eze_23:29). It has the sense
of being in a state of innocence (Eze_16:7); of infancy (Eze_16:22) when
used figuratively of Israel.

 مرات فقط وتعنى معرفة العري وهي أتت من كلمة عرام التي تعني معرفة مكر10 واستخدمت
H6191
ערם
‛âram

aw-ram'
A primitive root; properly to be (or make) bare; but used only in the derived
sense (through the idea perhaps of smoothness) bo be cunning (usually in
a bad sense): - X very, beware, take crafty [counsel], be prudent, deal
subtilly.

اما الثانية القريبة منها ومن نفس المصدر ولكنها هي العري الجسدي الذي يوصف به الطفل عند
الوالدة الذي ال يوجد به أي خجل وهو عاروم
H6174

ָערוֹם
‛ārôm: An adjective meaning naked. It can allude to physical nakedness
(Gen_2:25; 1Sa_19:24; Isa_20:2-4). It can also be used figuratively to
relate to one who has no possessions (Job_1:21; Ecc_5:15 [14]).
Moreover, Sheol is described as being naked before God, a statement of
its openness and vulnerability to God and His power (Job_26:6).

فاستخدام الكلمة نفسه يعطي مدلول انهما كانا عريانين ببرائة وبساطة ولكن بعد هذا ادركوا انهما
عريانين بمعرفة مخجلة
يقول العدد
سفر التكوين 3
 7: 3فانفتحت اعينهما وعلما انهما عريانان فخاطا اوراق تين وصنعا النفسهما مازر
 7: 3فانفتحت اعينهما و علما انهما عريانان فخاطا اوراق تين و صنعا النفسهما مازر

 8: 3و سمعا صوت الرب االله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبا ادم و امراته من
وجه الرب االله في وسط شجر الجنة
 9: 3فنادى الرب االله ادم و قال له اين انت
 10: 3فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت الني عريان فاختبات
 11: 3فقال من اعلمك انك عريان هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك ان ال تاكل منها
العدد المهم هو الذي يوضح انه انفتحت عينهما بالخطية وعلما انهما عريانين
 7: 3فانفتحت اعينهما وعلما انهما عريانان فخاطا اوراق تين وصنعا النفسهما مازر

العدد ال يتكلم عن عيونهما الجسدية ولكن يتكلم عن البصيرة أي عيونهم العقلية .فادم وجواء
كانوا يعرفون الكثير ولكن كل معرفتهما كانت خيرة .أي نوع المعرفة واالدراك الذي يعطي راحة
وفائدة وللبنيان ولكن بسبب الخطية واالكل من شجرة معرفة الخير والشر ومخالفة وصية هللا بدؤا
يعرفوا الشر ويشتهونه ويدركوا األشياء المؤلمة بل وأيضا اهين نظرهما وبدأ منظور األشياء يتغير
وعلما انهما عريانان = هما كانا يعلمان بمعرفتهما الجيدة انهما مكسيان بطبقة جلدية مثل
حيوانات كثيرة ولكن جلدهما ظاهر أي عراة في اجسامهما ولكنهما لم يشعران بان هذا غير الئق
على االطالق أو غير مناسب الن اعينهما كانت بسيطة نقية فال يوجد نظرة غير الئقة الي شيء
وال تفكير مؤذي او خجل من التعرض لنظرات غير الئقة .ولكن بالخطية بدأت مشاعر الشهوة
الشريرة والنظر ألشياء ليس لقيمتها كأعضاء نقية بل اثارة .فدخل كل واحد منهما في معرفة

تماما ،هو تعرف على جسده الذي صار
جديدة ،هي خبرة الشر الذي امتزج بحياته وأفسد جسده ً
عني ًفا في الشر بال ضابط .هما صا ار عريانين للنظرة الشريرة
وأيضا تعروا من السلطان والنعمة الروحية والمجد التي كانت تعطيهم الشعور بالحشمة واالحترام
وصا ار في عوز للكرامة بل للحكم المنطقي فهما حاوال االختباء من هللا الذي يري كل شيء بعد أن
كان آدم مثال للحكمة والسلطان.
للتوضيح اضرب امثلة
مثال الطفل الذي ال يوجد به إشكالية للنظر لطفل اخر عاري فعينه بسيطة لم يعرف الشر بعد
وأيضا نظرته للطفل االخر غير مهينة فال يشعر الطفل االخر باي خجل .ولكن متى كبروا قليال يبدا
تدخل في نظرتهم معرفة الشر التي ورثوها فتصبح النظرة مهينة

مثال أخر وهو بقية الحيوانات العارية المغطاة بجلد فقط بدون ريش او فروة ال يوجد بها إشكالية
وال تشعر بخجل وال غيره ورغم انها تتناسل اال ان العري الجلدي ال يسبب إشكالية ألنه ال يوجد
بها نظرة شريرة والسبب عدم وجود نظرة الشهوة النجسة رغم وجود غريزة التناسل.

أيضا للتوضيح الرجل وزوجته النهما جسدا واحد ال يوجد إشكالية بينهما ان يكونا عريانين الن
زواجهما مقدس ومضجعهما مقدس .فاإلشكالية في النظرة هو الشريرة لما ال يحق لإلنسان
إنجيل متى 28 :5

ِ
ِ
امَأرَة لَِي ْش َت ِهَي َهاَ ،فَق ْد َزَنى ِب َها ِفي َقْل ِب ِه.
َوأ َّ
ول َل ُك ْم :إ َّن ُك َّل َم ْن َيْنظُُر إَلى ْ
َما أََنا َفأَ ُق ُ
وأيضا اإلشكالية في االنسان الذي يتعرى ليعثر اخر
إنجيل متى 7 :18
ات! َفالَ بَّد أ ِ
ويل لِْلعاَل ِم ِمن اْلع َثر ِ
ات ،و ِ
لك ْن َوْي ٌل لِذلِ َك ِ
اإل ْن َس ِ
ان َّال ِذي ِب ِه َتأ ِْتي اْل َع ْثَرُة!
ُ ْ
َن َتأْت َي اْل َع َثَر ُ َ
َ ََ
َْ ٌ َ

ولهذا فاهلل خلق االنسان مثل كثير من الحيوانات بجلد غير مغطى ولكنه يختلف عن الحيوانات في
معرفته النقية معرفة الخير ،ولكن لألسف بالخطية هذا تدنس وأصبحت عينه غير نقية
انجيل متى 6
ِ
ط ًة َف َج َسُد َك ُكُّل ُه َي ُكو ُن َنِيًرا،
اج اْل َج َس ِد ُه َو اْل َعْي ُنَ ،فِإ ْن َكاَن ْت َعْيُن َك َب ِسي َ
 22سَر ُ
ِ ِ
ِ
ظالَما َف َّ
ان ُّ
الظالَ ُم َك ْم
ور َّالذي ف َ
َ 23واِ ْن َكاَن ْت َعْيُن َك ِش ِر َيرًة َف َج َسُد َك ُكُّل ُه َي ُكو ُن ُم ْظل ًماَ ،فِإ ْن َك َ
الن ُ
يك َ ً
َي ُكو ُن!
فأصبح من غير الالئق ان االنسان يتعرى النه بهذا يعثر االخرين الذين عينهم ملوثة بالخطية
وأيضا من غير الالئق لإلنسان ان ينظر لعري االخرين بشهوة
ولهذا عندما سكر نوح وتعرى أخطأ ابنه حام وحفيده كنعان بانهما نظ ار بشر وسخرية وأحسن سام
ويافث بان نظرهما كان ني ار
ولهذا طلب من االنسان ان يرتدي لباس الحشمة

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 9 :2
ِن َذو ِات ِه َّن ِبلِب ِ ِ ِ
ِ ِ
وَكذلِك أ َّ ِ
ِ
ُّ
ئ
َ َ
َ
اء ُي َزي َّ َ
اس اْلح ْش َمةَ ،م َع َوَرع َوَت َعقل ،الَ ب َض َفائَر أ َْو َذ َهب أ َْو آلل َ
َن الن َس َ
أ َْو مالَ ِبس َك ِثيرِة َّ
الث َم ِن،
َ
َ َ
فلو االنسان االن عينه فعال بسيطة نقية ال يوجد إشكالية في العري ولكن الن الخطية دخلت
لإلنسان لهذا يجب ان ال يتعرى انسان لكيال يعثر وأيضا االخر ال يجب ان ينظر بشر لو حدث
موقف الحد بسبب ضعف او غيره

اكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

