لماذا لم يمت آدم على الفور؟

ﺑﻘﻠﻢ أريك ليونز

في جنة عدن ،حظر الرب رسميا عﻠى اﻹنسان شيئا واحدا فﻘط .أمر ﷲ آدم قائﻼ "من جميع أشجار الجنة تأكل ،وأما شجرة
معرفة الخير والشر فﻼ تأكل منها ،فإنك في اليوم الذي تأكل منها تموت موتا" )تكوين  ،١٧،١٦:٢أضيف التشديد( .كانﺖ
شجرة معرفة الخير والشر الﻘائمة في وسط الجنة خارج الحدود المسموح ﺑها ﻵدم وحواء .تنبأ ﷲ ﺑأن العصيان من قبﻠهما سوف
يجﻠب عﻠيهما الموت "في اليوم" الذي يأكﻼن فيه .ومع ذلك ،ﻻ نﻘرأ في سفر التكوين أن الخاطئين اﻷولين قد سﻘطا ميتين في
ذلك اليوم عﻠى الفور .عاش آدم ما مجموعه  ٩٣٠عاما )سفر التكوين  ،(٥:٥ويشير النص إلى أن معظمها حدث ﺑعد الزلة في
جنة عدن )انظر ثومبسون ،٢٠٠٢ ،ص ٤٤ـ  .(٤٦هل يتفق هذا مع تكوين ١٧،١٦:٢؟ هل أخطأ ﷲ عندما قال" ،في اليوم
الذي تأكل منها ]الثمرة[ تموت موتا"؟ لماذا لﻢ يسﻘط آدم ميتا في ذات اليوم الذي أكل فيه من الفاكهة المحرمة؟
لكي يشكل سفر التكوين  ١٧:٢تناقضا حﻘيﻘيا ،يتعين عﻠينا أن نفترض أوﻻ ﺑأن عبارة "في اليوم  ...تموت موتا" تشير إلى
موت فوري يحدث في ذات اليوم الذي وقعﺖ فيه الزلة .لكن اﻷدلة المتاحة ،تبين أن المصطﻠح العبري ") bªyômفي اليوم"(
يشير إلى حتمية الموت ،وليس إلى فورية حدوثه .عﻠى سبيل المثال ،حذر المﻠك سﻠيمان ذات مرة شمعي المخرب قائﻼ" :اعﻠﻢ
عﻠى وجه اليﻘين أنك في اليوم  bªyômالذي تخرج فيه وتعبر وادي قدرون ،تموت موتا ويكون دمك عﻠى رأسك ")مﻠوك اﻷول
 ،٣٧:٢أضيف التشديد( .وكما يتبين من اﻵيات الﻘﻠيﻠة المﻘبﻠة ،لﻢ يكن من الممكن إعدام شمعي في ذات اليوم الذي عبر فيه وادي
قدرون .لﻢ يدعوه سﻠيمان إليه إﻻ ﺑعد أن شد شمعي حماره ،ذهب إلى آكيش المﻠك في جﺖ ،ﺑحث واستعاد عبديه ،وعاد )حوالي
 ٥٠ـ  ٦٠ميﻼ ذهاﺑا وإياﺑا( .من المنطﻘي أن نستنتج ﺑأن هذه الرحﻠة استغرقﺖ أكثر من مجرد يوم واحد )وﻻسيما ﺑالنظر إلى أن
متوسط طول الرحﻠة عﻠى ظهر الحمار كان حوالي  ٢٠ميﻼ في اليوم ،ــــ كانسديل ١٩٩٦ ،ص  .(٣٨إﻻ أنه ﺑعد عودة شمعي
من جﺖ ،ذكره المﻠك سﻠيمان ﺑوعيده قائﻼ :ألﻢ أجعﻠك تﻘسﻢ ﺑالرب ،وحذرتك ،قائﻼ" :اعﻠﻢ عﻠى وجه اليﻘين أنك في اليوم الذي
تخرج فيه وتسافر إلى أي مكان ،تموت موتا؟" )مﻠوك اﻷول  ،٤٢:٢أضيف التشديد( .فهﻢ سﻠيمان أنه عﻠى الرغﻢ من إعدام
شمعي في وقﺖ ما ﺑعد اليوم الذي عبر فيه وادي قدرون ،كان ﻻ يزال من المناسب اﻹشارة إلى أن ذلك حدث "في اليوم" .كما
ﻻحظ عالﻢ الﻠغة العبرية فيكتور هامﻠتون ،تؤكد هذه العبارة )في سفر التكوين  ١٧:٢وسفر المﻠوك اﻷول  ،٤٢ ،٣٧:٢وسفر
الخروج  (٢٨:١٠عﻠى حتمية الموت ،وليس عﻠى تعيين تاريخه الدقيق" ) ،١٩٩٠ص  .(١٧٢وﺑالتالي ،فمن المنطﻘي أن نستنتج
أنه عندما قال ﷲ" :في اليوم  ...تموت موتا" ،لﻢ يعني أن آدم سيموت في اليوم المحدد الذي زل فيه ،ولكن أن موته سيكون
حتميا إذا أكل من الفاكهة المحرمة.
المشكﻠة الثانية في تأكيدات المتشككين ﺑأن سفر التكوين  ١٧:٢يتناقض مع  ٥:٥هو أنها تفترض أن "الموت" المذكور في
 ١٧:٢هو موت جسدي .غير أن الكتاب المﻘدس يصف ثﻼثة أنواع مختﻠفة من "الموت" (١) :الموت الجسدي الذي يضع نهاية
لحياتنا عﻠى اﻷرض )تكوين (١٨:٣٥؛ ) (٢الموت الروحي الذي هو انفصال عن ﷲ )أشعيا ١:٥٩ـ٢؛ أفسس  (١:٢و )(٣
الموت اﻷﺑدي في جهنﻢ )رؤيا يوحنا  .(٨ :٢١الحﻘيﻘة هي أن المرء ﻻ يستطيع أن يعرف عﻠى وجه اليﻘين الموت المشار إليه في
هذه العبارة" :في اليوم الذي تأكل منها تموت موتا" .مدركين ﺑأن آدم أخطأ ضد ﷲ سبحانه وتعالى في الجنة ،وأصبح "ميتا في
زﻻته وخطاياه" )أفسس ١:٢؛ راجع تيموثاوس اﻷولى  ،(٦:٥من الجائز أن الموت الذي حدث في سفر التكوين  ١٧:٢كان
موتا روحيا .إذا كان هذا هو الحال ،فإن سبب عدم سﻘوط آدم ميتا في ذات اليوم الذي زل فيه ،هو أن ﷲ أشار في نبوءته إلى
موت روحي ،وليس جسدي.
ﺑاختياره اﻹذعان إلى رغباته الخاصة ﺑدﻻ من مشيئة ﷲ ،فصل آدم نفسه عن ﷲ وهﻠك روحيا في ذلك اليوم .لكن يﻘينا وعﻠى قدم
المساواة ،كانﺖ عﻘوﺑة آدم عﻠى تﻠك الزلة موتا جسديا ــــ موتا سوف يأتي ﺑعد عدة قرون .ليس من المؤكد عﻠى وجه اليﻘين أي
موت عناه ﷲ في نبوته) .رﺑما أشار إلى كﻼهما عﻠى حد سواء( .أيا كان اﻷمر ،نستطيع أن نكون عﻠى يﻘين من عدم وجود أي
تناقض.

المراجع

كانسديل جي .أس" ،(١٩٩٦) .الحيوانات في الكتاب المﻘدس"  ،قاموس الكتاب المﻘدس الجديد ،أد .جي .دي .دوغﻼس
)داونرز گروڤ ،إلينوي :مطبعة إينترڤارستي( ،الطبعة الثالثة.
فيكتور هامﻠتون ،(١٩٩٠) ،سفر التكوين )گراند راﺑيدز،ميشيگان :إيردمانس(.

ثومپسون ،ﺑيرت )" ،(٢٠٠٢أسئﻠة وأجوﺑة  -مسألة وقﺖ" ،اﻹدراك والوحي٤١:٢٢ ،ـ  ،٤٨حزيران.

جميع حﻘوق التأليف والنشر محفوظة  .٢٠٠٢أپولوجيتكس پرس
يسعدنا منح اﻷذن ﻻستنساخ المواد المدرجة في قسﻢ "التناقضات المزعومة" في مجمﻠها ،شريطة مراعاة البنود التالية(١) :
يجب تسمية موقع أپولوجيتكس پرس ﺑوصفه الناشر اﻷصﻠي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلكتروني المحدد لﻠمادة اﻷصﻠية؛
) (٣يجب أن يبﻘى اسﻢ المؤلف مصاحبا لﻠمادة؛ ) (٤يجب تضمين أية مراجع ،حواشي ،أو تعﻠيﻘات ختامية مصاحبة لﻠمﻘال مع
أي استنساخ خطي لﻠمﻘال؛ ) (٥يمنع إجراء أي نوع من التعديﻼت منعا ﺑاتا )عﻠى سبيل المثال ،الصور ،الرسوم البيانية،
الرسومات ،اﻻقتباسات ،وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ ﺑالضبط كما تظهر في النص اﻷصﻠي(؛ ) (٦يسمح ﺑاستنساخ المواد
المكتوﺑة ﺑشكل متسﻠسل )عﻠى سبيل المثال ،نشر المﻘال في عدة أجزاء( طالما أن إنتاج المادة ﺑشكل كﻠي يصبح متاحا ،دون
تحرير ،في غضون مدة معﻘولة من الزمن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد لﻠبيع ،كﻠيا كان أم جزئيا ،وﻻ يجوز أن تدرج ضمن
مواد أخرى معروضة لﻠبيع؛ و ) (٨يجوز استنساخ المﻘاﻻت ﺑشكل الكتروني لنشرها عﻠى مواقع اﻹنترنﺖ طالما أنه لﻢ يتﻢ
تحرير أو تغيير مضمونها اﻷصﻠي ،وﺑشرط أن تنسب المﻘاﻻت إلى موقع أپولوجيتكس پرس ،ﺑما في ذلك العنوان اﻻلكتروني
عﻠى شبكة اﻹنترنﺖ الذي أخذت منه المﻘاﻻت.

