هل العدد الذي يقول واسم النهر
الثالث حداقل وهو الجاري شرق اشور
محرف تكوين 41 :2
Holy_bible_1

الشبهة

التوراة السامرية تشهد على تحريف العهد القديم ففي االصحاح الثاني في سفر التكوين االية
الرابعة عشر في العبرانية "و اسم النهر الثالث حداقل و هو الجاري شرقي اشور و النهر الرابع
الفرات" ولكن السامرية تقول "و اسم النهر الثالث دجلة و هو السائر شرقي الموصل و اسم النهر
الرابع الفرات"

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
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

 41و اسم النهر الثالث حداقل و هو الجاري شرقي اشور و النهر الرابع الفرات
والترجمة العربي للنص السامري (البوا الحسن اسحق الصوري) ص 73
 41و اسم النهر الثالث دجلة و هو السائر شرقي الموصل و اسم النهر الرابع الفرات
ونالحظ ثالث اختالفات
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 2:14 [Masoretic

ישי ִחדֶּ קֶּ ל הּוא ַ ַֽההֹ לְֵׁך קִ ְדמַ ת אַ שּור וְ הַ נָּהָּ ר
וְ שֵׁ ם הַ נָּהָּ ר הַ ְשלִ ִ
ָּ ַֽה ְר ִביעִ י הּוא פְ ָּ ַֽרת׃
And the name of the third river is Ḥiddeqel; it flows toward the east of
Asshur. And the fourth river is Pherat.
و اسم النهر الثالث حداقل و هو الجاري شرقي اشور و النهر الرابع الفرات
والنص السامري

]Gen 2:14 [Samaritan

ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר
הרביעי הוא פרת׃
And the name of the third river is Ḥiddeqel; it flows toward the east of
Asshur. And the fourth river is Pherat.
و اسم النهر الثالث حداقل و هو الجاري شرقي اشور و النهر الرابع الفرات
فهم متطابقين
ولهذا الشبهة ليس لها اصل .وهي كما قلت خطأ في الترجمة العربي للنص السامري الذي ال اثق
فيه
ولكن ترجوم اونكيلوس وايضا الترجوم السامري ذكروا اسماء مختلفة
ولكن الفيصل في هذا االمر هو مخطوطات قمران فالمخطوطة

4Q2 Genesis b (Ge 1:28-2:14).
تقول
Frg. 1 Col. ii, Genesis 2:14–19

ההלך ק[דמת אשור והנהר הרביעי
̇
הוא
חדקל ֯
̇
השלישי
הוא פרת]
فهذا يقطع باصالة كلمة حداقل
ولكن ملحوظة هامة وهي ان كثير من المترجمين يترجمون كلمة حداقل باسم دجلة الن كلمة
حداقل تعني سريع وايضا دجلة يعني سريع
H2313
חּדקל
chiddeqel
BDB Definition:
”Hiddekel = “rapid
1) one of the rivers of Eden which coursed east toward Assyria; better
)known as the Tigris (the LXX equivalent
Part of Speech: noun proper masculine
وايضا يفهم هذا من سفر دانيال الذي ايضا ذكر اسم حداقل على نهر دجلة
سفر دانيال 4 :01
ْ
ابع َو ْال ِع ْ
ش ِرينَ ِمنَ ال َّ
ش ْه ِر األَوَّ ِل ،إِ ْذ ُك ْن ُ
يم ُه َو د ِْجلَةُ،
ت َ
ب النَّ ْه ِر ْالعَ ِظ ِ
علَى َجانِ ِ
َوفِي اليَوْ ِم الرَّ ِ
ولهذا هو ليس اشكالية كبرى في هذا االمر فقط هو عدم معرفة من المشككين المسلمين

والمجد هلل دائما

