هل العدد الذي يقول كل من قتل قايين
فسبعة اضعاف ينتقم منه هو محرف
تكوين 51 :4
Holy_bible_1

الشبهة

التوراة السامرية تشهد على تحريف العهد القديم ففي االصحاح الرابع في سفر التكوين االية
الخامسة عشر في العبرانية " فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة اضعاف ينتقم منه "
ولكن السامرية تقول "فقال له هللا لذلك كل قاتل قايين على الكمال يعاقب"

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 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
التي نقلت هذا من الترجوم السامري الذي هو من القرن الخامس عشر وليس النص السامري
فالعربي فانديك يقول
سفر التكوين 4

 51فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة اضعاف ينتقم منه و جعل الرب لقايين عالمة
لكي ال يقتله كل من وجده
والترجمة العربي للنص السامري (البوا الحسن اسحق الصوري) ص 39
فقال له هللا لذلك كل قاتل قايين على الكمال يعاقب وجعل هللا لقايين أية المتناع أن يقتله كل من
يجده
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 4:15 [Masoretic

ַוי ֹּאמֶ ר ֹלו יְ הוָה ָלכֵן כָל־הֹּ ֵרג קַ יִ ן ִש ְבעָ תַ יִ ם יֻקָ ם ַויָשֶ ם יְ הוָה
לְ קַ יִ ן אֹּ ות לְ ִבלְ ִתי הַ כֹּ ות־אֹּ תֹּ ו ָכל־מֹּ ְצאֹֹּֽ ו׃
And YHWH said to him, “Therefore whoever slays Qayin, vengeance
will be exacted on him sevenfold.” And YHWH put a sign on Qayin,
lest he will be beaten by anyone who found him.

فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة اضعاف ينتقم منه و جعل الرب لقايين عالمة لكي ال
يقتله كل من وجده
والنص السامري
]Gen 4:15 [Samaritan

ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה
לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו׃
And YHWH said to him, “Therefore whoever slays Qayin, vengeance
will be exacted on him sevenfold.” And YHWH put a sign on Qayin,
lest he will be beaten by anyone who found him.
فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة اضعاف ينتقم منه و جعل الرب لقايين عالمة لكي ال
يقتله كل من وجده
فهم متطابقين
ولهذا الشبهة ليس لها اصل .وهي كما قلت خطأ في الترجمة العربي للنص السامري الذي ال اثق
فيه
بل ايضا الترجوم الذي يشرح
ترجوم اونكيلوس من تقريبا  521م

]Gen 4:15 [Targum Onkelos

וַאֲ מַ ר לֵיּה יְ ָי ְבכֵין ָכל קַ טֹו ַליָא קַ יִ ן לְ שַ ְבעָ א דָ ִרין יִ ְתפְ ַרע
ִמינֵיּה וְ שַ וִ י יְ ָי לְ קַ יִ ן אָ תָ א ְב ִדיל ְדלָא לְ ִמקְ טַ ל יָתֵ יּה כָל
ְדיִ ְשכְ ִחינֵיּה:
And YeYa said to him, “Therefore whoever kills Qayin, it shall be
avenged on him unto seven generations.” And YeYa put on Qayin a
sign so that he will not be killed by anyone who found him.
ورغم انه ترجوم يشرح ويفسر اال انه كتب ينتقم منه سبع اجيال
وايضا الترجوم السامري
]Gen 4:15 [Samaritan Targum

ואמר לה יהוה לכן כל קתול קין על תרתי שבעין יתגבי
ושוה יהוה לקין סימן לדלא מקתל יתה כל משקחה:
الترجمة السبعينية التي هي من القرن الثالث ق م
]Gen 4:15 [Septuagint

καὶ εἶπεν αὐτῷ Kύριος ὁ Θεός Οὐχ οὕτως· πᾶς ὁ ἀποκτείνας Κάιν ἑπτὰ
ἐκδικούμενα παραλύσει. καὶ ἔθετο Kύριος ὁ Θεὸς σημεῖον τῷ Κάιν τοῦ
μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν πάντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτόν.
And the LORD God said to him, “It shall not be so; anyone who kills Kain
shall suffer sevenfold vengeance.” And the LORD God placed a sign on
Kain so that he will not be killed by anyone who found him.
وايضا الالتينية القديمة
Gen 4:15 [Old Latin (Vetus Latina)]
Et dixit ei Dominus : Non sic : sed omnis qui occiderir Cain, septem
vindictas exsolvet. Hoc est signum quod posuit Dominus in Cain, ne
occideret eum omnis qui invenisset eum.
And the LORD said to him, “Not so, but anyone who kills Cain, shall pay
revenge seven times. This is the mark that the LORD set upon Cain, that
anyone who found him should not kill him.
والفلجاتا
Gen 4:15 [Vulgate]

Dixitque ei Dominus : Nequaquam ita fiet : sed omnis qui occiderit
Cain, septuplum punietur. Posuitque Dominus Cain signum, ut non
interficeret eum omnis qui invenisset eum.
And the LORD said to him, “It shall not so be, but anyone who kills Cain,
shall be punished sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, that
whosoever found him should not kill him.
والبشيتا
Gen 4:15 [Peshitta]

ܠܗ܂
And MarYA said to him, “It shall not be so. Whoever kills Qayin,
vengeance will be exacted on him sevenfold.” And MarYA put a sign on
Qayin so that he will not be killed by anyone who found him.
واكتفي بهذا ولن اتكلم عن مخطوطات وترجمات ما بعد القرن الرابع فهي كثيرة جدا وكلها تؤكد
.النص العبري التقليدي
فكل مرة اؤكد أن الترجمة العربي التي يستغلها المسلمون للنص السامري هي غير دقيقة وال يعتد
بها

فكل االدلة الخارجية القديمة تؤكد انه ال خالف ال بين العبري وال السبعينية وال حتى النص
السامري فاكرر هو خطأ ترجمة عربي.
الموضوع كله ترجمة سيئة خطأ للنص السامري الذي يتفق مع العبري في هذا العدد

والمجد هلل دائما

