هل العدد الذي يقول بالخطية حبلت
بي ترجمته محرفة ألنه يقول بخطأ
حبلت بي؟ مزمور 51
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الشبهة

العدد الشهير الذي يستشهد به النصارى ويثبتوا به الخطية االصلية وهو العدد الذي يقول بالخطية
ت ،وِبا ْل َخ ِطي ِ
حبلت بي امي في مز  " 5 \51هأََن َذا ِب ِ ِ
ُمي" هو في الواقع
َّة َح ِبلَ ْت ِبي أ ِّ
ص ِّو ْر ُ َ
اإل ثْم ُ
ترجمته خطأ ألنه يقول بخطأ حبلت بي امي بدون تعريف أصال وبهذا ينفي الخطية االصلية.

الرد

موضوع دخول الخطية الى البشرية بخطية ادم هذا مثبت بطريقة قاطعة بدون هذا العدد أصال
وهذا قدمته بشيء تفصيلي في ملف
الخطيه االصليه
وأيضا ملف
هل الرب يسوع لم يتكلم عن الخطية االصلية
وأيضا ملف
ِ
ِ
اع ِة ينفي الخطية االصلية
س َخ َ
الج َم َ
ط َعلى ُك ِّل َ
هل العدد الذي يقول َهل ُي ْخطئُ َر ُج ٌل َواح ٌد فَتَ ْ
وأيضا
هل العدد الذي يقول كل انسان بخطيته يقتل هو ضد الخطية االصلية
وأيضا
هل العدد الذي يقول ُك ُّل و ِ
وت ِب َذ ْن ِب ِه ينفي الخطية االصلية
اح ٍد َي ُم ُ
َ

ولكن فقط هنا فقط أركز على ترجمة العدد هل هي دقيقة ام ال

ولنعرف هذا ندرس العدد في أصله العبري الذي يقول
هين بعفون خوليتي وبخيتي يخامتني إِمي
) (IHOT+הן

H2005 Behold,

sin

יחמתני

H3179 conceive

;H5771 in iniquity

בעוון

חוללתי

H2342 I was shapen

ובחטא

H2399 and in

H517 did my mother

אמי׃

الكلمة الهامة في العدد هنا هو وبخيتي وهي من كلمة خيت خطية وليس خطأ
قاموس برون
H2399
חטא
'̣chêt
BDB Definition:
1) sin
1a) sin
1b) guilt for sin
1c) punishment for sin
Part of Speech: noun masculine
خطية ،خطية ،ذنب لخطية ،عقاب لخطية.

فالكلمة ال تعني خطأ ولكن خطية.

ولكن الموضوع المهم في هذا الملف وهو تركيب كلمة وبخيتي التي ترجمت وبالخطية
هذه الكلمة رغم انها ال يوجد فيها حرف ה هي للتعريف ولكن الكلمة ثالث مقاطع يجب ان نعرفهم
الفاف وهو اإلضافة (واو اإلضافة)
حرف البيت الذي يعني انتساب (ب)
وكلمة خيتي من خيت يعني خطية
الذي ال يعرفه المشكك ان كلمة الخطية المعرفة وهي هاخيت החטא ولكن عندما يدخل على
الكلمة المعرفة بهي حرف من حروف النسب مثل بيت ב وهو واحد من الثالث حروف (ב  -כ -
ל ) تحذف هي التعريف ويحل محلها حرف النسب وتصبح معرفة بدون هي التعريف مثل على
هذا كلمة هاسفير ַה ֵּספֶר (الكتاب) بدخول حرف النسب بيت ַַּב ،أي الباء تصبح بسفير ַב ֵּספֶר
بالكتــاب وتبقى الكلمة معرفة حتى بعد سقوط أداة التعريف هي.
فألن المشكك ال يعرف هذه القاعدة اللغوية العبرية افترض ان طالما الكلمة ال يوجد بها أداة
التعريف وهي هي إذا الكلمة غير معرفة وهذا جهل منه بهذه القاعدة.
فالكلمة العبرية معرفة وهي بالخطية

وأيضا مثلها كلمة اثم فهي بعفون בעוון وهي في أصلها عفون עוון ومعرفة بهي فتكون
هاعفون העוון ولكن سقطت هي التعريف بدخول بيت النسب فأصبحت בעוון

فالعدد ترجمته الدقيقة لغويا حسب العبري هو
ت ،وِبا ْل َخ ِطي ِ
هأََن َذا ِب ِ ِ
ُمي
َّة َح ِبلَ ْت ِبي أ ِّ
ص ِّو ْر ُ َ
اإل ثْم ُ
ولهذا فانديك
ت ،وِبا ْل َخ ِطي ِ
 5هأََن َذا ِب ِ ِ
ُمي
َّة َح ِبلَ ْت ِبي أ ِّ
ص ِّو ْر ُ َ
اإل ثْم ُ
اليسوعية
 5إني في اإلثم ولدت وفي الخطيئة حبلت بي أمي.
الحياة
 5ها إني باإلثم قد ولدت وفي الخطيئة حبلت بي أمي.
السارة
 5وأنا في اإلثم ولدت ،وفي الخطيئة حبلت بي أمي.
الكاثوليكية
الخ ِ
مز :7-51-إِ ِّني في ِ
ُمي.
طيئة َح ِبلَت بي أ ِّ
لدت وفي َ
اإل ثِْم ُو ُ

فلهذا اعتقد االمر اتضح معناه وان الترجمة بلفظ بالخطية هو الصحيح
ولكن ال يوجد أي إشكالية في حتى لو كان العدد ترجم وفي خطية حبلت بي امي .بل سأتماشى
مع المشكك جدال مع ادعاءاته الخاطئة
فحتى لو جدال كان العدد يقول "باالثم صورت وبخطية حبلت بي امي"
فماذا يعني أن يقول الملك داود ابن يسى ابن عوبيد ابن بوعذ هذا التعبير في مزموره؟
داود الملك يقول باإلثم او حتى بأثم صورت فما معنى هذا؟
هذا التعبير ال يصلح على االطالق اال لو بان داود يعني ان طبيعة الخطية واالثم والفساد التي
دخلت من أدم هي كانت فيه من وقت ما بدأت خالياه تتكون وهو كجنين يتصور في بطن امه
التي بدأت تحمل به.
مع مالحظة لو طاش عقل أي أحد من هؤالء وظن ان هناك إشكالية في حمل امه به فداود تكلم
عن تقوى امه في مز 16 :68؛  .16 :116وابيه يسى البار في  1صم  18 :16فلهذا العدد ال
يصلح ان أن يكون يتحدث هنا عن الخطية األصلية ،معترفًا إنه قد ُولد في العالم ببذور اإلثم التي
دخلت للبشرية بخطية ادم.
وهو نفس ما قاله داود في
سفر المزامير 3 :58

ين َك ِذ ًبا.
ش َرُار ِم َن َّ
َازغَ األَ ْ
ضلُّوا ِم َن ا ْل َب ْط ِنُ ،متَ َكلِّ ِم َ
الر ِحِمَ .
ويقول المرنم انهم من الرحم حملوا صفة الضالل وطبيعة الفساد وهو دخول الخطيه الي البشريه
كما اوضحت سابقا
وأيضا
سفر االمثال 15 :22
الجهالة مرتبطة بقلب الولد.عصا التأديب تبعدها عنه.
فالولد ورث جهالة القلب التي تنتج عنها الخطايا قبل ان يعرف الخير من الشر
سفر أيوب 4 :14
َّ ِ
اهر ِم َن َّ
الن ِج ِ
َح ٌد!
س؟ الَ أ َ
َم ْن ُي ْخ ِر ُج الط َ
أي من يخرج جنين طاهر من انسان نجس .ال بشر يستطيع هذا الن البشر حاملين الخطية
االصلية
سفر التكوين 21 :8
فتنسم الرب رائحة الرضا.وقال الرب في قلبه ال اعود العن االرض ايضا من اجل االنسان الن
حي كما فعلت.
ّ
تصور قلب االنسان شرير منذ حداثته.وال اعود ايضا أميت كل ّ
بان ورثنا صورة ادم فأصبح فكر قلبنا شرير منذ تكويننا قبل ان ندرك
وغيرها الكثير ولكن اكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

