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السؤال

لماذا حواء لم تشعر بالعري لما اكلت من شجره الخير والشر أوال قبل ان تعطي ادم ليأكل؟

الرد

رغم انه ال يوجد تفصيل في الشرح في تكوين  3ولكن يفهم مما قاله سفر التكوين انها اكلت مع ادم بدون
فاصل زمني بين االثنين
فندرس العدد باختصار
تكوين 3
َ 6ف أر ِ
َن َّ
َن َّ
َخ َت ْت ِم ْن َث َم ِرَاا
الش َجَرَة َجِي َد ٌة لِألَ ْك ِلَ ،وأََّن َها َب ِه َج ٌة لِْل ُعُيو ِنَ ،وأ َّ
َت اْل َمْ أَر ُة أ َّ
الش َجَرَة َش ِهَّي ٌة لِ َّلن َ
ر ِرف َفأ َ
َ
ط ْت َر ُجَل َها أَْي ًضا َم َع َها َفأ ََك َل.
َع َ
َوأ ََكَل ْتَ ،وأ ْ
فكلمة معها واي في العبري عمها עמה
قاموس كلمات الكتاب
H5973

ם ִע
‛im: A preposition meaning with, for, against, toward. With suffixes, it often
)ִ ‛immāḏ (sf.). See H5978 also. It is used to indicate somethingעָמּדappears as (-
;)done together or in common with (Gen_3:6, Gen_3:12; Gen_13:1; Gen_18:16
to eat with, to talk with, to travel with, to have companionship with.
حرف جر معناه مع مقابل تجاه ونهاية كما يرهر في عيماد أيضاف تستخدم لإلشارة الى شيء تم القيام به
معا أي مشتركا مثل تكوين  6 :3فففف أكلوا معا تكلموا معا رحلوا معا رفقة معاف

فلهتا لغويا توقيت االكل كان معا وحواء لم تسبق ادم في االكل
فلهتا العدد
َ 6ف أر ِ
َن َّ
َن َّ
َخ َت ْت ِم ْن َث َم ِرَاا
الش َجَرَة َجِي َد ٌة لِألَ ْك ِلَ ،وأََّن َها َب ِه َج ٌة لِْل ُعُيو ِنَ ،وأ َّ
َت اْل َمْ أَر ُة أ َّ
الش َجَرَة َش ِهَّي ٌة لِلَّن َ
ر ِرف َفأ َ
َ
ط ْت َر ُجَل َها أَْي ًضا َم َع َها َفأ ََك َل.
َع َ
َوأ ََكَل ْتَ ،وأ ْ
فهي رأت أوال ان الشجرة جيدة لألكل الن غالبا الحية أوقفت حواء وتكلمت معها على مقربة من الشجرة
وأيضا اي أوال رأت انها بهجة للعيون أي الوانها جميلة
وأيضا اي أوال رأت انها شهية للنرر اليها
واي التي اختت من ثمراا ولكن في االكل اي اكلت ولكن ليس لوحداا الن العدد يكمل رجلها اكل معها
ولهتا كما يخبرنا تفسير جيل ان اليهود يقولوا ان ادم كان معها طوال اته االثناء بل وسمع الحوار مع
الحية ولم يتدخل
The Jews infer from hence, that Adam was with her all the while, and heard the
discourse between the serpent and her, yet did not interpose nor dissuade his
wife from eating the fruit,
وسواء اتا صحيح ام ال المهم يفهم من العدد بوضوح ان توقيت االكل أكلوا معاف
فلهتا ال يوجد فاصل زمني في وقت االكل ولهتا انفتحت اعينهما معا كما يكمل السياق قائال

َعُيُن ُهما َو َعلِما أََّن ُهما ُعْرَياَن ِ
ين َو َصَن َعا ألَ ْن ُف ِس ِه َما َم ِ
آزَر.
انف َف َخا َ
اق ِت ٍ
طا أ َْوَر َ
َ
َ
َ 7فاْن َف َت َح ْت أ ْ َ
اإل ِ
 8وس ِمعا صوت َّ ِ ِ ِ
له م ِ
اشًيا ِفي اْل َجَّن ِة ِعْن َد ُاُب ِ
الر ِب ِ
يح َّ
له
وب ِر ِ
امَأرَُت ُه ِم ْن َو ْج ِه َّ
الن َه ِارَ ،ف ْ
اخ َتَبأَ َ
ََ َ ََْ
آد ُم َو ْ
الرب اإل َ
ِفي َو َس ِط َش َج ِر اْل َجَّن ِة.
فالتوقيت والنتائج والتصرفات كلها مشتركين فيها معا واتا يوضح أكثر انه لم يكن اناك فاصل زمني في
وقت االكل بل تم معا
بل من إجابة ادم يفهم انها أعطت آلدم من الشجرة واكلوا معا
الر ُّب ِ
ال َل ُه« :أَْي َن أَْن َت؟».
َ 9فَن َادى َّ
له َ
اإل ُ
آد َم َوَق َ
ِ
ْت».
ان َف ْ
يت ،أل َِني ُعْرَي ٌ
اخ َتَبأ ُ
الَ « :س ِم ْع ُت َص ْوَت َك ِفي اْل َجَّنة َف َخ ِش ُ
َ 10فَق َ
ِ
ان؟ َا ْل أ ََكْل َت ِم َن َّ
َن الَ َتأ ُْك َل ِمْن َها؟»
َعَل َم َك أََّن َك ُعْرَي ٌ
الش َجَرِة َّالتي أ َْو َصْي ُت َك أ ْ
الَ « :م ْن أ ْ
َ 11فَق َ
ِ ِ
ِ
ط ْت ِني ِم َن َّ
الش َجَرِة َفأ ََكْل ُت».
َع َ
ال َ
آد ُم« :اْل َمْ أَر ُة َّالتي َج َعْل َت َها َمعي ا َي أ ْ
َ 12فَق َ
فادم يعرف انها تعطيه من الشجرة الممنوعة ولكن قبل ان يأكل معهاف
فاكرر ان مفهومي انه لم يكن اناك فاصل زمني بل اكلوا معا وانفتحت اعينهما معا وادركا انهما عريانين
في نفس التوقيتف

والمجد هلل دائما

