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 مسألة أكل حضرة آدم من الّشجرة

 
 الّسؤال: ما حقيقة موضوع حضرة آدم وأكله من الّشجرة؟ 

 
وأخذ الّرّب اإلله آدم ووضعه في جّنة عددن  لععمهادو وعحهاادو "الجواب: ذكر في الّتوراة  

والّشدّر  وأوصى الّرّب اإلله آدم قوئاًل من جمعع أشجور الجّنة تأكل أكاًل وأّمو شجرة معرفة الخير
فدأوقع الدّرّب اإللده سدًوتًو عهدى آدم "إلى  وولىه  "فال تأكل مناو ألّند  يدوم تأكدل منادو موتدًو تمدو 

فقوم فأخذ واحدًة من أضالعه ومأل مكوناو لحمًو وبنى الدّرّب اإللده الّضدهع الّتدي أخدذ و مدن آدم 
أثمددور الّشددجرة  األكددل مددن هددىفدددّل  الحّعددة المددرأة ع"إلىى  أن يقىىول  "امددرأة وأحضددر و آلددى آدم

الممنوعددة وقولدد  آّن ّن منعكمددو عددن تنددووج  ددذال الّشددجرة لددئاّل تنهددتا عينوكمددو وتعهمددون الخيددر 
والّشددّر ثددم تنوولدد  حددّواّ مددن الّشددجرة وأعهدد  مدم فوافقاددو آدم أعضددًو فهتحدد  عينو مددو ووجدددا 

فقوج ّن مدم  دل يامو من ورق الّشجرة، ثم عوتًو ًعتوب  آلاّي "تنهسيامو عريونين وسترا عور 
أكه  من الّشجرة الممنوعة فقوج آدم في الجواب آّن حّواّ دّلتني فعوتب ّن حدّواّ فقولد  حدّواّ 
آّن الحّعة دّلتني وصور  الحّعة مهعونة وحصه  العداوة بين الحّعة وساللة آدم وحّواّ وقوج ّن 

وج مدن شدجرة الحعدوة فيًقدى آلدى األبدد صور اإلنسون نايرنو واّههع عهى الخير والّشّر فهعّهه تنو
 i"فحهظ ّن شجرة الحعوة.

 
فلىىو أنىىذذا اىىذا الحكايىىة حسىىب المرذىى  الّاىىاارّس للرصىىارات وحسىىب الم ىى ل  عليىىه بىى ن  

ت ىىّورااع  ّن ترت صىىا   الراّمىىة لهىىي فىىي ذهايىىة اليراصىىةع ويسىىتح ل علىى  الرقىىل أن يقبلهىىا وي ىىّدوها ًو
صر د أن ي در من شنٍص عاوٍل فك ى  مىن الحضىرة ايلهّيىة التّىي  وتف يال  ون اصا  وعتاصا  كهذا
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رّتبىىت اىىذا الكىىون الاّلمتذىىااي علىى  أكمىىل  ىىورة وئًّذىىت اىىذا الكالذىىات التّىىي   عىىداد لهىىا صمذتهىى  
الّذام وايتقان وغاية الكمالع فلتفّكروا وليال   ّذه لو ذسبت اواار اذا الحكاية إل  شنص عاول 

ّن اىىىذا الّترت ىىىب والوضىىىي   ي ىىىدر يق ذىىىا  مىىىن إرقىىىالء  ذكروذهىىىاع ويقولىىىون فىىىال شىىىّ  أّن عمىىىوم ال
شىىنٍص عاوىىٍل أبىىدا ع مىىن أجىىل ذلىى  فحكايىىة آدم وحىىّواء اىىذا وتذاولهمىىا مىىن الّشىىجرة ونروجهمىىا مىىن 

ىل بىديي و  يرىره كذىه اىذا  عالجّذة جميرها رمىوئ ومىن ا سىرار ايلهّيىة والمرىاذي الكّلّيىة ولهىا تأًو
ذا  فآليىىىات التّىىىوراة اىىىذا  عهىىىا إّ  أولىىىوا ا سىىىرار والمقّرهىىىون لىىىدت ّا اليذىىىّي المترىىىالالّرمىىىوئ ومراذ  وا 

مرىىاٍن مترىىّددٍة ذبىىّ ن مرذىى  واحىىدا  مذهىىا فذقىىول أّن المق ىىود مىىن آدم روس آدم ومىىن حىىّواء ذفىى  آدم 
ع  ّن فىىي صرىىم المواضىىي مىىن الكتىىب ايلهّيىىة التّىىي  ىىذكر ف هىىا ايذىىاا يق ىىد مذهىىا ذفىى  ايذسىىان
والمق ود من شجرة الن ىر والّشىّر اىو عىالم الّذاسىوتع  ّن الرىالم الّروحىاذّي ايلهىّي ن ىر محىم 

 وذوراذّية  رفةع وأّما في عالم الّذاسوت تجد حقالق متضاّدة من ذور والمة ون ر وشّر.
 

ّذاسىوتّي والمق ود من الحّية اىو الّترّلىق صالرىالم الّذاسىوتّيع ووىد أّدت ترّلىق الىّروس صالرىالم ال 
نراجه من عالم الحّرًّة واي الق إلى  عىالم ا سىر والّتق  ىد و ىرفه  إل  حرمان روس آدم وذفسه وا 
الّذار عن ملكوت الّتوح د متوّجها  إل  عالم الّذاسوتع ولّما أن دنلت ذفى  آدم وروحىه فىي عىالم 

وصرىد أن كىان فىي الن ىر الّذاسوت نرج بذل  من جّذة اي الق والحّرًّىة إلى  عىالم ا سىر والّتق  ىد 
 المحم وعلّو الّتقدي  ورد عل  عالم الن ر والّشّر.

 
والمق ود من شجرة الحياة او أعل  رتصة في عالم الوجودع واىي مقىام كلمىة ّا والاهىور  

الكّلّيع لهذا احتفظ بذل  المقام حّت  اهر و س في اهور أشره المااار الكّلّيىةع  ّن مقىام آدم 
ّذ فة من ح ا اهىور الكمىا ت ايلهّيىة وهروئاىاع ومقىام حضىرة المسىي  كىان كمقىام كان كمقام ال

رتصة البلوغ والّرشدع وكىان  لىوع الّذّ ىر ا عاىم اىو فىي مرتصىة كمىال الىّذات والّ ىفاتع ولىذا كاذىت 
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شجرة الحياة في الجّذة الرليا اي عصارة عن مركئ الّتقدي  المحم والّتذًئه الّ ره أس الماهر 
ايلهّيع وما كاذت الحياة ا بدية والكما ت الكّلّية الملكوتّية من دورة آدم إل  ئمان حضرة  الكليّ 

هىىىور المسىىىي  شىىى لا   ىىىذكرع فشىىىجرة الحيىىىاة كاذىىىت مقىىىام حقيقىىىة المسىىىي  واىىىي التّىىىي غرسىىىت فىىىي الاّ 
ل ي ىابق الحقيقىةع  ّن روس  المسيحّي وتئًّذت صا ثمار ا بدّيةع فالحاوا اآلن ك   أّن اذا الّتأًو
آدم وذفسه لّما أن ترّلقت صالرىالم الّذاسىوتّي نرجىت مىن عىالم اي ىالق إلى  عىالم الّتق  ىدع وتسلسىل 

الّذاسىىىىوتّي المرّبىىىىر عذىىىىه ذسىىىىال  صرىىىىد ذسىىىىل ص ىىىىورة مثلىىىى ع واىىىىذا الّترّلىىىىق الّروحىىىىّي والّذفسىىىىّي صالرىىىىالم 
صالر يان صقي موروثا  في ساللة آدمع واذا الّترّلق كان حّية  تسر  ما بى ن أرواس سىاللة آدم إلى  
ا بد وصه استقّرت الرداوة واستمّرتع  ّن الّترّلق الّذاسوتّي أ ىص  سىبب تقّ ىد ا رواسع واىذا الّتقّ ىد 

إذ أّن اىىىذا الّترّلىىىق أضىىىح  عّلىىىة حرمىىىان  اىىىو عىىى ن الر ىىىيان الىىىّذس سىىىرت مىىىن آدم إلىىى  سىىىاللتهع
 الّذفو  من تل  الّروحاذّيات ا  لّية والمقامات الرالية.

 
ولّما اذتشرت ذفحىات وىد  حضىرة المسىي  وأذىوار تقىدي  الّذّ ىر ا عاىم فالحقىالق الصشىرًّة  

ق أعذىىي الّذفىىو  التّىىي توّجهىىت إلىى  كلمىىة ن واستفاضىىت مىىن ف وضىىاته تنّل ىىت مىىن ذلىى  الّترّلىى
والر ىىيان وفىىائت صالحيىىاة ا بدّيىىة واذ لقىىت مىىن و ىىود الّتقل ىىد وااتىىدت إلىى  عىىالم الحّرًّىىة واي ىىالق 

ت مىىن رذالىىل عىىالم الّذاسىىوت واستفاضىىت مىىن فضىىالل عىىالم الملكىىوتع اىىذا اىىو مرذىى  اآليىىة لىىوهر 
هادة يرذىىي انتىىرت جميىىي الصاليىىا والمحىىن والّرئايىىا حتىى  الّشىى ii"أنهقدد  دمددي لحعددوة العددولم"القاللىىة 

الكبىىرت للح ىىول علىى  اىىذا المق ىىد ا سىىم  ودفىىي الن ّيىىة صاذق ىىاع ا رواس عىىن عىىالم الّذاسىىوت 
وآثىىىرت اذجىىىذابها إلىىى  عىىىالم الاّلاىىىوت حتّىىى  تصرىىىا ذفىىىو  تكىىىون جىىىوار الهىىىدت وماهىىىر كمىىىا ت 

 الملكوت ا عل .
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ذلى   حاوا أّذه لو كان المق ود او المرذ  الّااارّس صحسىب ت ىّور أاىل الكتىاب لكىان  
المىىا  محضىىا  واعتسىىافا   ىىرفا ع فلىىو أّن آدم أذذىىب صاوتراصىىه مىىن الّشىىجرة الممذوعىىةع فىىأّس ذذىىٍب جذىىاا 
النل ىل الجل ىل وأّس ن ىأ اوترفىه موسى  الكلىىيم وأّس ع ىياٍن فرلىه ذبىّي ن ذىوسع وأّس  ييىاٍن بىىرئ 

 ىورع فهىل تقبىل من  وس  الّ ّد ق وأّس فتوٍر ووي  ذبياء ن وأّس و وٍر  در من يح ى  الح
الردالة ايلهّية أن تبتل  اىذا الماىاار الّذوراذّيىة صىالجحيم ا لىيم مىن أجىل ع ىيان آدم حتّى  يىأتي 
المسىىي  وي ىى ر ورهاذىىا  ل ذجىىو اىىؤ ء مىىن عىىذاب الّسىىر ر؟ فت ىىّور كهىىذا نىىارج عىىن كىىّل القواعىىد 

فىددم روس آدم وحىواء ذفى  آدم ع بل المق ود مذه ما ذكرذىااع والقواذ ن و  يقبله كّل عاوٍل واٍع أبدا  
والّشىىجرة عىىالم الّذاسىىوت والحّيىىة اىىي الّترّلىىق صرىىالم الّذاسىىوتع واىىذا الّترّلىىق الم رّبىىر عذىىه صالر ىىيان 

ىىىى   حضىىىىرة المسىىىىي  الّذفىىىىو  مىىىىن اىىىىذا الّترّلىىىىق صالّذفحىىىىات القدسىىىىّية سىىىىرت فىىىىي سىىىىاللة آدمع ووىىىىد ذج 
ن كان ونّل هم من تل  الن  لة والر يانع واذا الّذذب صالّذس صة لحضرة آدم صحسب المراتبع وا 
لرىىالم الّذاسىىوتّي صالّذسىىصة إلىى  الّترّلىىق صالرىىالم صاوىىد ح ىىل مىىن اىىذا الّترلىىق ذتىىالّ كّلّيىىة لكىىّن الّترّلىىق 

ثبىىت فىىي اىىذا المقىىام مذ ىىوق  حسىىذات ا بىىرار سىىّ لات "الّروحىىاذّي الاّلاىىوتّي يرىىّد ذذصىىا  وع ىىياذا  ًو
ذّية وا رة صالّذسصة إل  القّوة الّروحاذّيىة بىل ذسىصة اىذا إلى  تلى  اىو فكما أّن القّوة الجسما "المقّره ن

ع ن الّضر ع كىذل  ترىّد الحيىاة الجسىماذّية مماتىا  صالّذسىصة إلى  الوجىود الملكىوتّي والحيىاة ا بدّيىةع 
ومىي أّن  iii"دع الموتى يددفنون موتدو م"  الحياة الجسماذّية موتا  فقال كما أّن حضرة المسي  سم  

لّذفىىىو  كاذىىىت حّيىىىة صالحيىىىاة الجسىىىماذّية ولكىىىّن تلىىى  الحيىىىاة كاذىىىت موتىىىا  فىىىي اعتصىىىار حضىىىرة تلىىى  ا
المسىىي ع اىىذا مرذىى  واحىىد مىىن مرىىاذي حكايىىة حضىىرة آدم المىىذكورة فىىي التّىىوراة فتفكىىّروا أذىىتم أيضىىا  

 حّت  تهتدوا إل  المراذي ا نرت والّسالم.
     

 
                                                 

ن ا  حاس الّثاذي والّثالا. -61  الّتوراةع سفر الّتكًو
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