هل العدد الذي يقول غرس الرب االله
جنة في عدن شرقا محرف تكوين :2
8
Holy_bible_1

الشبهة

التوراة السامرية تشهد على تحريف العهد القديم ففي االصحاح الثاني في سفر التكوين االية
الثامنة في العبرانية "و غرس الرب االله جنة في عدن شرقا و وضع هناك ادم الذي جبله" ولكن
السامرية تقول "وغرس القديم جنانا في النعيم من قبل ,وجعل هناك أدم الذي خلقه"

الرد

بأختصار في البداية التوراة السامرية هو نص عدله السامريين السفار موسى الخمسة بعد
رجوعهم من السبي وبعد خالفهم الشديد مع اليهود فعدل السامريين ما يناسبهم في نسختهم
حسب افكارهم المرفوضة ولهذا النص السامري لمعرفة تاريخه فهو ال يعتد به كدليل على
االختالف ولكن فقط يستخدم كدليل على اصالة االعداد التي يتفق فيها مع النص العبري النه
يمثل نص معزول من زمن ما بعد عز ار وما ما قبل الميالد.
وارجو الرجوع الى ملف
تاريخ ومخطوطات التوراة السامرية
وايضا ملف
الجزء العاشر من الرد علي اخطاء ترجمة شهود يهوه .روح هللا ام قوة هللا ؟
ولكن من قال أن هذا العدد فيه اختالف؟
فالحقيقة االختالف الوحيد هو موجود في الترجمة العربي الشبه اسالمية التي ال اثق بها للنص
السامري ولكن العبري االصلي للنص السامري ال يوجد به اي اختالف عن العبري التقليدي للعهد
القديم
فالعربي فانديك يقول

سفر التكوين 2
ِ
الر ُّب ِ
آد َم َّال ِذي َجَبَل ُه.
س َّ
اك َ
له َجَّن ًة في َع ْد ٍن َشْرًقاَ ،و َو َض َع ُهَن َ
اإل ُ
َ 8و َغَر َ
والترجمة العربي للنص السامري (البوا الحسن اسحق الصوري) ص 73
 8وغرس القديم جنانا في النعيم من قبل ,وجعل هناك أدم الذي خلقه
ولالسف الترجمة العربي هذه للنص السامري هي التي يستشهد بها المشككين المسلمين في
ادعاء التحريف المزعوم ولكن من يرجع للنص السامري المكتوب باللغة العبرية يجده يطابق النص
العبري الماسوريتك التقليدي
فالنص التقليدي الماسوريتك العبري
]Gen 2:8 [Masoretic

ת־האָ דָ ם
ַן־בעֵ דֶ ן ִּמקֶ דֶ ם ַויָשֶ ם שָ ם אֶ ָ ָֽ
ֹלהים ג ְ
וַיִּ טַ ע יְ הוָה אֱ ִּ
אֲ שֶ ר י ָ ָָֽצר׃
And YHWH Elohim planted a Garden in Eden, in the east, and there
He put Adam whom He had formed.
و غرس الرب االله جنة في عدن شرقا و وضع هناك ادم الذي جبله
والنص السامري

]Gen 2:8 [Samaritan

ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם
אשר יצר׃
And YHWH Elohim planted a Garden in Eden, in the east, and there
He put Adam whom He had formed.
و غرس الرب االله جنة في عدن شرقا و وضع هناك ادم الذي جبله
فهم متطابقين
ولهذا الشبهة ليس لها اصل .وهي كما قلت خطأ في الترجمة العربي للنص السامري الذي ال اثق
فيه
بل ايضا الترجوم
ترجوم اونكيلوس من تقريبا  021م
]Gen 2:8 [Targum Onkelos

ֹלהים גִּ נְ תָ א ְבעֵ דֶ ן ִּמלְ קַ ְד ִּמין וְ אַ ְש ִּרי תַ מָ ן יַת
ּונְ צַ ב יְ ָָי אֱ ִּ
אָ דָ ם ִּד ְב ָרא:

And YeYa Elohim planted a Garden in Eden from the beginning, and
He made to dwell there Adam whom He had created.
وايضا الترجوم السامري
Gen 2:8 [Samaritan Targum]

ונצב יהוה אלה פרדיס בעדן ממדענע ושוה תמן ית
:האדם דצער
And YHWH Elah planted a Garden in Eden in the east, and He made
to dwell there Adam whom He had created.
متطابقين ويطابقون النص التقليدي
وايضا السبعينية
وهي من القرن الثالث ق م
Gen 2:8 [Septuagint]

Καὶ ἐφύτευσεν Κύριος ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἔδὲμ
κατὰ ἀνατολὰς, καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον ὃν
ἔπλασεν.

And the LORD God planted a Garden in Edem, in the east, and put there the man whom He
had formed.

وايضا الالتينية القديمة
من منتصف القرن الثاني
Gen 2:8 [Old Latin (Vetus Latina)]

Et plantavit Deus paradisum in Eden ad Orientem : et
posuit ibi hominem quem finxerat.
And God planted a Garden in Eden towards the East, and there He put the man whom He had
created.

والفلجاتا للقديس جيروم
من القرن الرابع الميالدي
Gen 2:8 [Vulgate]

Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis
a principio : in quo posuit hominem quem formaverat.
And the LORD God planted a paradise of pleasure from the beginning, wherein He placed the
man whom He had formed.

وترجمة البشيتا السرياني

]Gen 2:8 [Peshitta
ܕܓܒܠ܂
And MarYA Alaha planted a Garden in Eden from the beginning, and there He put Adam whom
He had formed.

فكل االدلة الخارجية القديمة تؤكد انه ال خالف ال بين العبري وال السبعينية وال حتى النص
السامري فاكرر هو خطأ ترجمة عربي.
وحتى لو فحصنا االمر باالدلة الداخلية سنجد تعبير جنانا في النعيم هو تعبير ليس كتابي ولم
يستخدم وال مرة في الكتاب المقدس بل هو اقرب الي التعبير االسالمي ولكن تعبير جنة عدن
استخدم  01مرات  5منهم في سفر التكوين و  5في اسفار اخرى
 )0سفر التكوين 8 :2
ِ
الر ُّب ِ
آد َم َّال ِذي َجَبَل ُه.
س َّ
اك َ
له َجَّن ًة في َع ْد ٍن َشْرًقاَ ،و َو َض َع ُهَن َ
اإل ُ
َو َغَر َ

 )2سفر التكوين 01 :2
ِ
ِ
وس:
اك َيْنَق ِس ُم َفَي ِص ُير أَْرَب َع َة ُرُؤ ٍ
ان َن ْهٌر َي ْخُر ُج م ْن َع ْد ٍن لَِي ْسق َي اْل َجَّنةََ ،و ِم ْن ُهَن َ
َوَك َ

 )7سفر التكوين 05 :2
الر ُّب ِ
ظ َها.
َخ َذ َّ
آد َم َو َو َض َع ُه ِفي َجَّن ِة َع ْد ٍن لَِي ْع َمَل َها َوَي ْح َف َ
َوأ َ
له َ
اإل ُ

 )4سفر التكوين 27 :7
ض َّال ِتي أ ِ
الر ُّب ِ
ُخ َذ ِمْن َها.
َخَر َج ُه َّ
َفأ ْ
له ِم ْن َجَّن ِة َع ْد ٍن لَِي ْع َم َل األَْر َ
اإل ُ

 )5سفر التكوين 24 :7
ِ
ِ ِِ
ِ
طَرَد ِ
ط ِر ِ
يق َش َجَرِة
يب َسْي ٍ
اس ِة َ
َف َ
اإل ْن َس َ
يمَ ،وَل ِه َ
ف ُم َتَقل ٍب لحَر َ
ام َشْرق َّي َجَّنة َع ْد ٍن اْل َكُروبِ َ
انَ ،وأَ َق َ
اْلحي ِ
اة.
ََ

 )6سفر إشعياء 7 :50
الر ِب.
الر َّب َق ْد َعزَّى ِص ْهَي ْو َنَ .عزَّى ُك َّل ِخَربِ َهاَ ،وَي ْج َع ُل َب ِرَّي َت َها َك َع ْد ٍنَ ،وَب ِادَي َت َها َك َجَّن ِة َّ
َفِإ َّن َّ
اْل َفرح واالب ِتهاج يوج َد ِ ِ
يها .اْل َح ْمُد َو َص ْو ُت َّ
التَرُّنمِ.
َُ َ ْ َ ُ ُ َ
ان ف َ

 )3سفر حزقيال 07 :28
ُكْنت ِفي ع ْد ٍن جَّن ِة ِ
ِ
ِ
هللاُ .ك ُّل حج ٍر َك ِر ٍ ِ
ض
يق أَْبَي ُ
َح َمُر َوَيا ُق ٌ
َ
يق أ ْ
َص َفُر َو َعق ٌ
يم س َت َارُت َكَ ،عق ٌ
ََ
َ َ
وت أ ْ
ان َوُزُمُّرٌد َوَذ َه ٌب .أَْن َشأُوا ِفي َك َصْن َع َة ِصي َغ ِة
َو َزَبْر َجٌد َو َج ْز ٌع َوَي ْش ٌب َوَيا ُق ٌ
وت أ َْزَر ُ
ق َوَب ْهَرَم ُ
وص وَتر ِص ِ
يع َها َي ْوَم ُخلِ ْق َت.
ال ُف ُص ِ َ ْ

 )8سفر حزقيال 9 :70
ِِ
َشج ِار ع ْد ٍن َّال ِتي ِفي جَّن ِة ِ
ِ
هللا.
َ
َج َعْل ُت ُه َجميالً ِب َك ْثَرِة ُق ْضَبانهَ ،ح َّتى َح َس َد ْت ُه ُك ُّل أ ْ َ َ

 )9سفر حزقيال 75 :76
َفيُقوُلو َنِ :
ض اْل َخ ِرَب ُة َص َار ْت َك َجَّن ِة َع ْد ٍنَ ،واْل ُمُد ُن اْل َخ ِرَب ُة َواْل ُم ْق ِفَرُة َواْل ُمْن َه ِد َم ُة ُم َح َّصَن ًة
هذ ِه األَْر ُ
َ
ورًة.
َم ْع ُم َ

 )01سفر يوئيل 7 :2
ض ُقدَّام ُه َك َجَّن ِة َع ْد ٍن َو َخْل َف ُه َق ْفٌر َخ ِر ٌبَ ،والَ َت ُكو ُن
ق .األَْر ُ
يب َي ْح ِر ُ
َّام ُه َن ٌار َتأ ُْك ُلَ ،و َخْل َف ُه َل ِه ٌ
َ
ُقد َ
ِمْن ُه َن َجا ٌة.

والمجد هلل دائما

