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  اطلس تحليل نصوص التوراة

  تحليل النصوص: القسم االول 

  منھج البحث: مسألة 

اسفار موسي ( بالتوراة في بحثنا ھذا المقصود  -أ
بنصوص التوراة النصوص والمقصود ) الخمسة 

  :االتية 

  النص الماسوري العبري -1

الترجوم السامري  –النص السامري العبري  -2
  )باللغة السامرية االرامية(

  ........) اكويال ) (السبعينية(النص اليوناني  -3

  )ترجوم اونكيلوس(النص االرامي  -4

  )البشيطة( النص السرياني  -5

  النص الالتيني القديم -6

  )الفولجات(النص الالتيني الحديث  -7

  النص القبطي -8

  )االمھاري(النص االثيوبي  -9
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  النص االرمني  - 10

  النص العربي  - 11

  لفارسيالنص ا - 12

سنقوم بمقارنة تلك النصوص لمعرفة  - ب
التحريفات التي وقعت للتوراة حيث اليوجد نص 
اصلي نقارن به االخرين ، واليوجد مخطوطات 

اصلية ولذلك سنحاول مقارنة تلك النصوص 
للوصول الي مدي التحريف واالبتعاد بين النص 

الماسوري وبقية النصوص النه المجال للوصول 
  للنص االصلي

كان يعتقد ان النص الماسوري ھو النص  - ت
تم اكتشاف نسخة  1610االصلي ولكن في سنة 

من التوراة السامرية ، بلغت التباينات بينھا وبين 
  اختالف 6000النص الماسوري حوالي 

العجيب ان ھناك اتفاق بين النص السامري  - ث
والترجمة السبعينية في حوالي الفي اختالف ، ادي 

بان النص الماسوري ليس االصل  ذلك لالعتقاد
  وانما ھو نقل محرف للنص االصلي
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بعد اكتشاف مخطوطات قمران والبحر الميت  -ج
وجدت مخطوطات قديمة تؤكد ان النص الماسوري 

  ليس النص االصلي 

–الماسوري ( النصوص السابقة منھا مستقلة -ح
ويعني انھا  ...)السامري  –اونكيلوس  –السبعينية 

ة عن نص موجود وانما يعتقد انھا ليست مترجم
  منقولة عن نص مفقود 

كالنص القبطي ( ھناك نصوص غير مستقلة  -خ
  )الذي ھو ترجمة للسبعينية 

  مصادر النصوص : مسألة 

لتسھيل تلك الدراسة علي االخوة قمنا  -1
  بتقسيمھا اربعة اقسام

العبري ( النصوص باللغات الشرقية ، وتشمل  -أ
الترجوم  –ري العبري السام –الماسوري 

ترجوم اونكيلوس باالرامية  –السامري باالرامية 
  ) الفارسية  - البشيطا بالسريانية  –

النص ( النصوص باللغات الغربية ، وتشمل  - ب
 –اكويال  –السبعينية ( اليوناني وفروعه 
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تعديالت لوسيان  –ثيودسيوس  –سيماخوس 
نص  –النص الالتيني القديم  –) للسبعينية

  )النص االمھاري  –النص القبطي  –لفولجات ا

  الترجمات العربية - ث

  الترجمات االنجليزية -ج

سنستعين احيانا بالنصوص الفارسية  -د
  واالمھارية واالرمنية

في كل قسم سنستخدم صور لعدد محدود من  -2
الكلمات نقارن بينھا بالدالالت اللونية كما في 

  :الصورة التالية
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الصورة بوضع النص االصلي حيث قمنا في  -3
..) سامرية  –ارامية  –عبرانية ( بلغته االصلية 

ثم اسفل كل كلمة طريقة لفظھا باللغة العربية ثم 
  اسفلھا معناھا باللغة العربية

فاذا تتبعنا الكلمة باللون االحمر مثال سنجدھا  -4
في النصوص الخمسة كتابة ولفظا ومعني وبذلك 

  يسھل مقارنتھا
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االخوة يعتمدون حتي االن علي الترجمات والن  -5
العربية واالنجليزية في المقارنات ، رغم ما 

اوضحناه مرارا من خطأ ذلك المنھج ، فسوف 
نفرد قسمين لتلك الترجمات لتصحيحھا وتوضيح 

  مطابقتھا للنصوص القديمة

  نقلنا النصوص من الكتب التالية  -6

  :النص الماسوري العبري  -أ

نص  –مخطوطة ليننجراد  –مخطوطة حلب 
  بيبليا ھبرايكا –يعقوب بن حاييم 

  :النص السامري العبري  - ب

  )اوجست فون جال(كتاب  

  :الترجوم السامري  - ت

  )ادولف برول(كتاب 

  : الترجوم االرامي  - ث

   -) برلينر( كتاب 

  :نص البشيطا السرياني  -ج
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  1913طبعة لندن  –مخطوطة الموصل 

  :النصوص اليونانية  -ح

 –)  نسخة المخطوطة الفاتيكانية(نص السبعينية 
 –نص سيماخوس  –نص اكويال  –نص لوسيان 

النص السداسي الوريجون  –نص ثيودسيوس 
النص الرسولي  –نص تشيندورف  –) ھكساباله(
  نص الكنيسة اليونانية –نص باركلي  –) برنتون(

  :النص الالتيني  -خ

نوفا  –جيروم  –شتوتجارت ( نصوص الفولجات 
كتاب المقارنة بين الالتيني القديم  –) كلمنتين  –

بيتري (تأليف ) فيفلوروم ساكرورم(والفولجات 
  )ساباتير

  :النص القبطي  -د

بقايا  - للنص البحيري  ) بول الدجار(كتاب 
  )اوجوستيني تشياسكا( المخطوطات الصعيدية 

  :النص االثيوبي  -ذ
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ة مخطوط) اوكتاتوش(نص االسفار الثمانية 
طبعة الحكومة  –اوسكار بويد  -باريس ، تأليف  

  2001االثيوبية 

  :النص االرمني  - ر

   1805) زوھراب (طبعة 

  :النصوص العربية  - ز

حسيب  –ترجمة ابو سعيد  –ترجمة ابو الحسن 
  )وكلھا للنص السامري ( شحادة 

  1811طبعة  – 1622طبعة 

 –كتاب الحياة  –فان دايك ( الترجمات الحديثة 
  ) -المسكونية  –لكتاب الشريف ا

  :الترجمات االنجليزية  -ش

 –)  سبعينية(برينتون  –) ماسوري(الملك جيمس 
ترجوم (ترجمة اثريدج  -)  بشيطة(المسا 

  وغيرھا من الترجمات الحديثة  –) اونكيلوس 

النص الفارسي نقال عن كتاب اليونايتد بايبل  - ص
   1904المعدل من طبعة  1925سوسيتي 
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  التكوين سفر

  االصحاح االول

  1-1تكوين 

  النصوص الشرقية: القسم االول 

  

  1-1توضح الصورة نص سفر التكوين  -1

يوجد تطابق تام بين النص العبري الماسوري  -2
  والنص العبري السامري
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( يتكون النص من خمس كلمات ، كلمتي  -3
باللون  -االرض ) (باللون االخضر  –السماوات 

  ف عليھا في النصوص الخمسةالخال) االزرق 

ھي اسم جمع ) باللون االصفر ( كلمة الوھيم  -4
في اللغة العبرية ، فيما يخص ترجوم اونكيلوس 

) يھوه الوھيم ( ھي اختصار ) يي( فان كلمة 
ويعني ذلك انه الخالف عليھا في ترجمة 

  اونكيلوس

باللون االحمر ، متفقة في ) في البدء ( كلمة  -5
( خالف اال ماكتبه اونكيلوس اربع نصوص وال

  )في االزل –في القديم ( وتعني ) بقديمين 

باللون البني ، متفقة في اربعة ) خلق(كلمة  -6
نصوص وال خالف اال في الترجوم السامري 

  وھي تعني صنع ) تلمس –طلمص (

  اليوجد سوي اختالفين: الخالصة  -7

 )في البدء(بدال من ) في االزل (اونكيلوس  - أ

  )خلق(بدال من ) صنع(رجوم السامري الت - ب

  النصوص الغربية: القسم الثاني 
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اليوجد اختالف في النصوص الغربية سوي في 
في النصوص ) خلق(بدال من ) صنع (كلمة 

  الخمسة عدا الفولجات

  الترجمات العربية: القسم الثالث 

  عربيةترجمة  12لدينا  -أ

نشرھا  –ترجمة ابو الحسن الصوري  -1

  1978احمد حجازي السقا ، في مصر  الدكتور

نشرھا كينين ، باريس  –ترجمة ابو سعيد  -2

1854  

بالخط ) سعاديا جاون ( ترجمة الفيومي  -3

  1893 –العبري ، نشرھا درينبورج 

  وھذه الترجمات الثالثة ھي ترجمة للتوراة
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  السامرية  

  1622ليدن  –ترجمة اربنيوس  -4

  1811نيو كاستل  –ترجمة ھودجسون  -5

  سميث فان دايك -6

  اليسوعية -7

  المشتركة -8

  )الكاثوليكية(المسكونية  -9

  الكتاب الشريف – 10

  كتاب الحياة - 11

  العھد القديم ترجمة بين السطور - 12

في  1-1الصورة التالية توضح نص التكوين  - ب
  الترجمات االثني عشر

الحظ االختالفات الملونة وھي ، استبدال  –ت 
اول ( بعبارة ) لبدء ، في البداية في ا( عبارة 
( بكلمة ) السموات( ، واستبدال كلمة ) ماخلق

  مفرد وليس جمع) السماء 
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  الترجمات االنجليزية: القسم الرابع 

كما يتضح من الصورة التالية لدينا اربعة  -1
عشر ترجمة انجليزية ولكنھا بالطبع مقسمة الي 

 مجموعات حسب الكتاب االصلي الذي تقوم
  :بترجمته كاالتي 
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  :ترجمات النص الماسوري وتشمل  -أ

  1611نسخة الملك جيمس  -1

  1911نسخة الملك جيمس المعدلة  -2

  2010نسخة الملك جيمس االخيرة  -3

  rsv (1962(النسخة القياسية المعدلة  -4

  niv (2001(الترجمة الدولية الحديثة  -5

  jps (1917(نسخة مؤسسة النشر اليھودية  -6
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  )تشاباد ( نسخة  -7

  :ترجمات السبعينية اليونانية وتشمل  - ب

  برنتون -1

  1808طومسون  -2

  2004الترجمة الحديثة  -3

  :ترجمات الفولجات الالتينية  - ت

  1635دوي رايم  -1

  2009ترجمة الكنيسة الكاثوليكية  -2

  ترجمة ترجوم انكيلوس الثريدج - ث

  )المسا(ترجمة نص البشيطة  -ج

نة ترجمات النص الماسوري بالنص بمقار -2
  :االصلي نجد االختالفات االتية 

مفردة في الترجمات ، عدا ، ) السماء (كلمة  -أ
)rsv‐ niv  ( حيث كتبت بصيغة الجمع
  )السموات(
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موجودة في كل ) في البداية(عبارة  - ب
( حيث تمت ترجمتھا )  تشاباد(الترجمات عدا 

ارق في وسوف نشرح الف) في بداية خلق هللا
  المعني الحقا

بمقارنة ترجمات السبعينية نجدھا متوافقة  -3
) صنع(مع النص اليوناني حيث ترجمت كلمة 

  في النص الماسوري) خلق(بدال من 

في ترجمة اثريدج توافق مع النص االصلي  -4
  )في البداية(بدال من ) في االزل( حيث ترجم 

  :االختالفات  القسم الخامس حصر

مس كلمات ھناك اربعة منھا في ھذا النص خ
  مختلفة في النصوص والترجمات

) في بداية خلق ) ( في االزل) ( في البداية( -أ
  )اول ماخلق(

  )صنع) ( خلق ( - ب

  )هللا) ( الوھيم ( - ت

  ) السماء) ( السموات ( - ث
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  تفصيل المعاني: القسم السادس 

كيف يمكن ان يكون ھناك اربعة اختالفات في 
  !!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خمس كلمات ؟

الندعي بالطبع ان لدينا من المؤھالت مايسمح لنا 
بتحليل دقيق لتلك االختالفات ، ولكن ھذا رأينا فمن 

  جاء بخير منه قبلناه

  االختالف االول -أ

  تحليل لغوي:اوال 

ھي ) براشيت ( בראׁשיתالكلمة العبرية     - 1
)  ראׁשית(اما ، ) ب (او ) في(ي تعن) ב(قسمان 

  بمعني اول او بداية  )  ראׁש(ي مشتقة منفھ

) بقديمين) (ְּבַקְדִמין( ترجمھا اونكيلوس -2
ومثلھا ، في سفر )  في االزل) (منذ القدم(وتعني 
الرب منذ ) ( الوھيم دي ملقديم) (27-33(التثنية 
في ترجمة ولذلك ترجمت الي االنجليزية )  االزل 

الزمن  بمعني في) In the first times( اثريدج 
  االول وليس في البداية 
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وتعني    ) εν αρχη( وترجمت في السبعينية -3
  في البداية 

) اول ماخلق هللا ( وترجمت في ترجمة الفيومي  -4
  وكذلك في ترجمات اربنيوس وھدجيسون 

  في بداية خلق هللا ) تشاباد( ترجمت في ترجمة  -4

  سبب االختالف: ثانيا 

  )Theological Issues In Sefer Bereishit( ننقل عن -أ

اختلف مفسرو التوراة حول معني العبارة  -1
  )برشيت برا الوھيم(االولي في سفر التكوين 

، وانھا  تعني ، في بداية خلق هللا للعالم: قال راشي 
  عنوان لالحداث بعدھا

وكانت ( ان العبارة الثانية : قال بن عزرا  -2
وان الخلق  ايضا ھي عنوان) االرض خالية وخربة 

  )وقال هللا ليكن نور( الحقيقي بدأ في االية الثالثة 

قال رامبان ان االية االولي مستقلة وتعني انه  -3
، اي ان  في البداية خلق هللا السموات واالرض
  السموات واالرض خلقتا في البداية
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  )في بدء ماذا؟( عالوة علي المشكلة النصية  -4

خطيرة ، فحسب  فان كل التفسيرات تثير مشكالت
راشي ان االية تدل علي ان السموات واالرض قول 

  كانت موجودة بالفعل قبل عملية التخليق

ان عبارة ليكن نور ، تدل وكما يقول رامبان ،  -5 
مع انه في االيات  علي ان السماء كانت موجودة

نص صريح ان السماء خلقت في اليوم التالية 
  الثاني

ول رامبان ، بمعني انه والفھم الحرفي يساند ق -6
في البداية خلق هللا السموات واالرض خلقا مبدئيا 

  تصفه االية الثانية ، وكانت االرض خربة 

وھنا المشكلة ، اذا كانت السماء خلقت اوال  -7
  فماذا حدث في اليوم الثاني ؟

ھذه فقط واحدة من مشكالت كثيرة في نص  -8
  عملية الخلق ، ھناك مشاكل اخري 

ماذا يعني ان النور تم خلقه في اليوم االول مثال  
  بينما الشمس والقمر خلقتا في اليوم الرابع ؟
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ماذا يعني وكان مساءا وكان صباحا ؟ رغم انه لم 
  يكن ھناك شمس وال قمر

كل مانستطيع فعله ان نقبل عجزنا عن فھم  -9
  )انتھي (  عملية خلق العالم

رغم عدم وجود خالف لغوي في النص  - ب
فان ھناك خالف في المعني ، وترجمة  اسوري الم

في بدء ( تثير فعال مشكلة ) في البدء( العبارة الي 
  ) ماذا؟

ولكن )   االزلفي (لذلك ترجمھا اونكيلوس المتھود 
ايضا مشكالت ، فالسماء واالرض  ذلك يثير

والمخلوقات لم تكن منذ االزل وانما هللا وحده 
  االزلي

  مختلفتان ھناك ترجمتان لليھود  - ت

 Jps 

God createdIn the beginning   

 )في البدء خلق هللا السموات واالرض (  

Chabad  
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God's creationIn the beginning of    

  )في بدء خلق هللا للسموات واالرض( 

والفارق بين معني الترجمتين كبير ولكن المھم ان 
العالقة لھا بالنص العبري ) تشاباد(ترجمة 

 رب للتأليفوانما ھي اق

  االختالف الثاني  - ب

  تحليل لغوي -اوال

  تعني خلق وليس صنع ) ברא(الكلمة العبرية   -1

من الفعل )  ἐποίησεν(الترجمة اليونانية  -2

)ποιέω  (ثال بمعني يصنع او يفعل ، م  

.; ποιεῖν τι ἀπὸ ξύλου  يصنع شيء من
  الخشب،

 οἰκία ποιήσασθαι يبني بيتا  

اما الفعل اليوناني بمعني خلق فھو  -3
)δημιουργέω(  

  تحليل المعني :ثانيا 
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ال نعرف لماذا كتب الذين ترجموا السبعينية  -1
  ) !!!!!!!!!خلق( بدال من ) صنع ( كلمة 

  فعلي من يعرف ان يخبرنا ، واجره عند هللا

  االختالف الثالث  - ت

اسم جمع ، ويطلق في العبرية ) الوھيم ( كلمة  -1
وال يوجد مثل ھذه الخاصية في غير ) هللا( علي 

  ريةاللغة العب

مفردة وتعني هللا ، ) الھا( في العبرية كلمة  -2
  فلماذا يستخدم اليھود االسم الجمع ؟؟؟؟؟؟؟

  الرابع االختالف  - ث

  تحليل لغوي: اوال 

ھي اسم جمع ) הׁשמים(اللفظة العبرية  -1
  بمعني السموات

وھو اسم  οὐρανὸν  ( τὸν(في السبعينية  -2
  مفرد بمعني السماء 

وھو اسم مفرد بمعني ) caelum(في الالتينية -3
  السماء
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  تحليل المعني: ثانيا 

  االمر اليقتصر علي مسألة الجمع والمفرد  -1

( و )   Heaven (في االنجليزية لفظان 
heavens(  

  في قاموس اكسفورد  - 2

heaven  n .1 place regarded in some 

religions as the abode of God and the 

angels, and of the blessed after death. 

(the heavens) esp .poet .the sky as 

seen from the earth, in which the sun, 

moon, and stars appear . 

Heaven  تعني مكان وجود هللا والمالئكة والنعيم
  بعد الموت في بعض الديانات

Heavens  تعني السماء كما نشاھدھا من االرض
  قمربما فيھا من نجوم وشمس و

فماذا كان يقصد الذين كتبوا السماء مفردة  -3
 !!!!!!!!!!والذين كتبوھا جمع ؟؟؟؟؟؟؟؟
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  خالصة 

اربع اختالفات من اصل خمس كلمات في  يوجد
وليس الخالف مجرد استبدال !!!!!!!! ھذا النص 

الفاظ وانما اعمق من ذلك الن معاني االلفاظ ليست 
  واضحة 

 2-1تكوين 

  يةالنصوص الشرق: اوال 

  

يوجد اتفاق تام بين النسخة الماسورية  -1 
  العبرية والنسخة السامرية العبرية
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الخالفات بين النصوص العبرية واالرامية  -2
والسريانية ھنا تنحصر في الفاظ وفي معاني 

  :ايضا كاالتي 

  )بمعني كانت ام بمعني اصبحت؟( ھيتا  -أ

العبرية وھل ھي بمعني ) فھو –تھو ( - ب
  االرامية ؟) ساما –ريكني  –تساديا (

  حشخ ، ما المقصود بالظالم ھنا ؟ - ت

  ؟)تھوم(ما معني  - ث

  )فريش (لماذا اضاف اونكيلوس كلمة –ج 

 –ريح هللا _ روح الوھيم ( ما المقصود من  -ح
  ؟) رياح من امام هللا 

  ) مرحفيت ( ما المقصود من كلمة  -خ

سنفصل كل ذلك في القسم السادس عند  -3
  عن المعاني الحديث

  النصوص الغربية: ثانيا 
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توضح الصورة السابقة ان ھناك اربع  -1
  روايات للنص اليوناني

االختالفات واضحة من متابعة الكلمات بنفس  -2
  )خمسة اختالفات(اللون 

  سنفصل االختالفات في القسم السادس -3

توضح الصورة التالية ثالث روايات للنص  -4
  الالتيني

بحسب االلوان ( ختالفات الستة سنفصل اال -5
  في القسم السادس) كما في الصورة 
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  الترجمات العربية: ثالثا   

  

توضح الصورة ستة اختالفات في الترجمات  -1
، الحظ االلوان ، التفاصيل في القسم  العربية
  السادس

ھناك روايتين لترجمة ابي سعيد السامرية ،  -2
  وبينھما اختالفات
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وظالم ( ي محذوف منھا جملة رواية الصور -3
، مكانھا عالمة سھم ، وھذا ) علي وجه الغمر 

لم يحدث في اي ترجمة او نص ، ونعتقد انه 
  خطأ في النسخ

  الترجمات االنجليزية: رابعا 

  

الحظ ( توضح الصورة اربعة اختالفات  -1
وسنناقشھا بالتفصيل في القسم ) االلوان
  السادس
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مة الكنيسة اغرب االختالفات ھو ترج -2
، جمع ، وھي غير ) ظلمات(الكاثوليكية لكلمة 

موجودة في اي نص اخر او ترجمة عدا 
  الالتينية

  تحليل النص: خامسالقسم ال

  يتكون ھذا النص من اربعة عشر كلمة 

  فھاارتس -1

  في اللغة العبرية تتكون ھذه الكلمة من  -أ

  :اوال 

ات ولھا استخدام) ف = تلفظ  )( -و( اداة الربط 
، اداة .....) اذن  –لكن  –االن  –و (كثيرة منه  

= ومعناھا ) ارتس( ، وكلمة ) ھا (التعريف 
  االرض 

  )  rsv( لم تترجم اداة الربط في  -1

في اللغات ) و (تم ترجمة اداة الربط الي   -2
عدا ترجمة كتاب (االرامية والسريانية والعربية 

جمة الملك تر(واالنجليزية )  واذ= الحياة ترجمت 
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جيمس ، ترجمة اثريدج لترجوم اونكيلوس ، 
ترجمة المسا للبسيطة ،ترجمة طومسون 

  )للسبعينية ، ترجمة رايم للالتينية

ولھا عدة )  ذي(تم ترجمتھا الي اليونانية  -3
وقد ترجمت بمعني ....)  -لكن  –و ( معاني منھا 

في ترجمة طومسون للسبعينية ، وبمعني ) و(
 –بعد ( مة برنتون ، وبمعني في ترج)لكن  (

  في الحديثة) ايضا

و (ومعناھا ) اوتيم (تم ترجمتھا الي الالتينية  -4
ومنھا ترجمت الي االنجليزية بمعني ...) لكن  –
في ) لكن( ، وبمعني 1914في ترجمة رايم ) و(

   1635ترجمة رايم 

ترجمة بمعني االن في الترجمات اليھودية  -5

)jps) (chabad (رجمة ،وفي ت)niv(  

  :ثانيا 

  ھاارتس 

  في جميع النصوص) االرض (ترجمت الي 
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  ھيتا   -2

اصبح  –كان ( معاني  3وله ) ھيا(الفعل وھي من 
في جميع ) كان (، وتمت ترجمته بمعني ) وجد –

  النصوص

  تھو وفھو  :  3-4

  المعني العبري

معني الكلمات العبرية نقال عن قاموس  -1
  :سترونج 

) تھو( ּתהּו  

empty place  - without form  - vain  - 

waste .  

 

قفر -فارغ،عبث  –بدون شكل  –مكان فارغ   

    )فاھو(  ּבהּו

Ruin -emptiness - void. 

خالية- فارغة  –خراب، قفر   
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ننقل عن قاموس جسينيوس شواھد من  - 2
التوراة توضح معاني تلك االلفاظ في اماكن اخري 

 من التوراة 

) باطل –قفر  –صحراء  -الخالء( ּתהּו  

)7-26ايوب ) (2- 1تكوين (    

 נטה צפון על־תהו

َمالَ  َعَلى اْلَخالَءِ   َيُمدُّ  الشَّ

10-32تثنية   

 ימצאהו בארץ מדבר ובתהו

 َوَجَدهُ  ِفي أَْرِض  َقْفٍر (صحراء)

)10-24اشعياء (  

קרית־תהו נׁשברה  

)19-45(اشعياء   

 אמרתי לא חׁשך ארץ במקום דברתי בסתר לא
 לזרע יעקב תהו  בקׁשוני
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 أَقُلْ  َلمْ . ُمْظلِمٍ  األَْرِض  ِمنَ  َمَكانٍ  فِي ِباْلِخَفاءِ  أََتَكلَّمْ  َلمْ 
 لَِنْسلِ  َيْعقُوبَ : َباِطالً  اْطلُُبوِني

ننقل عن تفسير راشي المقصود من تلك  - 3
 الكلمات 

astonishingly empty Heb .תֹהּו ָובֹהּו.   
 is an expression of astonishment תֹהּו 

and desolation, that a person 
wonders and is astonished at the 
emptiness therein . 

 an expression of emptiness and  בֹהּו 
desolation . 

 

تعبير يدل علي الدھشة من مكان مقفر او  – תֹהּו  
 مھجور

تعبير يدل علي الفراغ والدمار – בֹהּו  

صود في اللغة نخلص من كل ذلك ان المق - 4
 العبرية 

بدون شكل  –خالء  -مكان فارغ)( תֹהּו(من معني 
)   صحراء -قفر  - باطل  –عبث –  
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–فارغة  –خراب، قفر )  (בֹהו(ومن معني   
)خالية  

واالثنين معا تعنيان الدھشة من مكان مقفر ومدمر 
 وخال

وقد ترجمت الي االنجليزية ، ترجمة الملك  -5
) ة بال شكل وخالي(جيمس ،   

  )rsv‐ niv (وكذلك في  

خالية ) (jps) (غير متشكلة وخالية (وترجمت 
  )تشاباد(بشكل مدھش 

خربة ) (خواء وخالء (وترجمت الي العربية  -6
  ) مشوشة ومقفرة) (بال شكل وخالية ) ( وخالية 

معني االلفاظ في الترجوم السامري: ب   

استخدمت النسخة السامرية -1  

  ) תֹהּו(بدال من  ) شاما( -أ

)ׁשמם(وھي من الكلمة العبرية   

في قاموس سترونج  ومعناھا  
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make amazed, be astonied, 
desolate  

مھجور  -يدھش ، خرب ، قفر   

  )בֹהו(بدال من )  ريكني(- ب

  فارغة بمعني) ריק  -  רק (وھي من العبرية  

مغمورة ومستبحرة (ترجمت الي العربية  -2
  ) ة مستبحرةغامر) (خالية مستبحرة )(

  في ترجوم اونكيلوس - ت

) ريكنيا(، وقد ناقشنا معني ) ريكنيا –تساديا (-1
فمعناھا )تساديا(في الترجوم السامري ، واما 

  )مدمرة –خاوية (

)خربة وخالية(وقد ترجمھا اثريدج   -2  

في البشيطة - ث  

وھي نفس الكلمات العبرية) فوه –توه (  

)بال شكل وخالية(وقد ترجمھا المسا   

النص اليوناني -ج  

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ أطلس تحليل نصوص التوراة      الجزء االول    دكتور

http://www.ebnmaryam.com               منتديات اتباع المرسلين 

) ( محجوبة = اوراتوس (في السبعينية  -1
( ، ترجمة اكويال ) غير مرتبة= اكاتاسكيفاتوس 

ترجمة ) خربة= اوثين ) (خالية = كينوما 
= اذياكريتون ) (عقيمة = ارجو ( سيماخوس 

)مختلطة  

محجوبة وغير (وترجمة لالنجليزية طومسون  -2
بة وغير محجو(وترجمھا برنتون ) مكتملة 

محجوبة وغير (وترجمھا الحديثة ) مؤسسة 
 متشكلة 

النص الالتيني -ح  

فسيحة = فاستوم (ترجمة اوريجون ھكساباله  -1
= اينانيس ( وفي الفولجات ) خالية = فاكوم ) (

( وفي الالتيني القديم ) خالية = فاكوا ) (خرابة
عديمة = اينكومبوسيتا ) ( محجوبة = انفسيبليس 

)الشكل   

وترجمت الي االنجليزية ، الكنيسة الكاثوليكية  -2
خالية ( دوي رايم ) خالية وغير معمورة ( 

)وفارغة  
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وحشخ -5  

)ظالم(معناھا في العبرية  -1  

 وترجمت لالنجليزية والعربية بنفس المعني 

نقلت الي الترجوم السامري واونكيلوس  -2
 والبشيطة بنفس اللفظ والمعني

بمعني ظالم) توس سكو(نقلت لليونانية  -3  

 وترجمت لالنجليزية بنفس المعني

وھي ) ظلمات = تينيبرا (نقلت الي الالتينية  -4
) ظالم(اسم جمع ، وترجمت منھا الي االنجليزية 

الكنيسة ) بالجمع (وظلمات ) دوي رايم(بالمفرد 
 الكاثوليكية

تم حذفھا من الترجمة السامرية للصوري ومن  -5
ماخوس الترجمة اليونانية لسي  

عل بناي - 6-7  

وترجمت بنفس  ) علي وجه(وتعني بالعبرية  -1
-rsv )(المعني في نسخة الملك جيمس ، ونسخة 

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ أطلس تحليل نصوص التوراة      الجزء االول    دكتور

http://www.ebnmaryam.com               منتديات اتباع المرسلين 

jps – chabad ) ( وترجمت) في ) علي سطح
  ) niv(نسخة 

الترجوم  –اونكيلوس (وترجمت في االرامية  -2
وھي بنفس )  عل افي( والبشيطة ) السامري 

اثريدج والمسا بنفس المعني العبري ، وترجمھا 
  )علي وجه(المعني 

= ايبانو ( وفي اليونانية السبعينية ترجمت  -3
وحذفت كلمة وجه ، وفي ترجمات اكويال ) علي 

علي = ابي بروسوبون (وثيودسيوس ترجمت 
  وحذفت من ترجمة ثيودسيوس) وجه 

وترجمت الي االنجليزية بحذف كلمة وجه كما في 
  السبعينية

سوبر فاسيم (ة فولجات ترجمت وفي الالتيني -4 
وترجمت الي االنجليزية بنفس  )علي وجه = 

  المعني،   وحذفت كلمة وجه من الالتينية القديمة

  تھوم  -8
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= تجمع كبير من المياه (في العبرية تعني  -1
ونقلت الي االرامية والسريانية بنفس اللفظ ) غمر

  والمعني

سخة في ن) االعماق (ترجمة الي االنجليزية  -2

وفي ) rsv‐niv‐ jps – chabad(الملك جيمس ، 
  ترجمات اثريدج والمسا

) المياه العميقة= افيسو (ترجمت الي اليونانية  -3
  ومنھا الي االنجليزية بنفس المعني

المياه العميقة = ابيسي (ترجمت الي الالتينية  -4
  ومنھا الي االنجليزية بنفس المعني) 

  الوھيم وروح  - 9-10

في قاموس سترونج اللفظ العبري معني -1  

 רּוח

air, breath, spirit , wind  

  رياح –روح  –نفس  -ھواء

في نسخة ) روح هللا (وترجمت الي االنجليزية  -2

  )rsv‐niv‐jps‐chabad(الملك جيمس ، 
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  معني اللفظ في الترجوم السامري -3 

وفي قاموس  ריח من الكلمة العبرية ) ريح(  
 سترونج

 ריח

odor )as if blown :( - savour, scent, 

smell.  

  عطر ، رائحة –رائحة مميزة ، شذا  

 وفي كتاب قواعد اللغة السامرية 

 

رائحة –نفس   

الصوري ، ) رياح هللا(وترجمت الي العربية  -4 
ابو ) رياح القديم  –رياح هللا (ھودجيسون ،  

الفيومي ، اربنيوس ) ريح هللا (سعيد ،   

) ورياح من امام هللا (كيلوس وترجمھا اون -5
 ونقلھا اثريدج الي االنجليزية بنفس المعني

وترجمھا ) وروح هللا(وترجمت الي السريانية  -6
 المسا الي االنجليزية بنفس المعني
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نفس  –روح = بنفما (وترجمت الي اليونانية  -7
) نفس هللا(وترجمت منھا الي االنجليزية ) 

الريح المقدسة (،  برينتون) روح هللا(طومسون ، 
الحديثة)   

روح = سبيريتوس دي (وترجمت الي الالتينية  -8
ومنھا الي االنجليزية بنفس المعني) هللا  

مرحفيت  - 11  

، وترجمت الي )  يرفرف( ومعناھا بالعبرية   -1
في نسخة الملك جيمس ، ) يتحرك(االنجليزية 

‐niv‐ jps( في نسخة ) يرفرف (وبمعني 

chabad (  

) يرف= مرحفا (جمت الي السريانية وتر -2
  )يتحرك(الي االنجليزية ) المسا (وترجمھا 

، ) يھب= منسبا (وترجمت الي االرامية  -3
وترجمت ) تھب(وترجمھا اثريدج الي االنجليزية 

) تھب(الصوري ، ابو سعيد ، ) ھابة(الي العربية 
  الفيومي ، ھودجيسون ، اربنيوس 
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 –يفيريتو اب(وترجمت الي اليونانية  -4
بمعني تتحرك ، ومنھا الي ) ابيفيرومينون

) تتحرك( طومسون ،) احضرت (االنجليزية 
  الحديثة    ) محمولة (برنتون ، 

  ) يتحرك= فيريباتور (وترجمت الي الالتينية   -5

ومنھا  الي االنجليزية )  معلقا= انكيوبانس(
  رايم) يتحرك (الكاثوليكية ، ) احضرت (

  عل بناي -13- 12

، وترجمت الي )  علي وجه(ومعناھا العبري  -1
  االرامية والسريانية بنفس المعني 

من السبعينية وترجماتھا ) وجه(حذفت كلمة  -2

، من الفولجات ومن الترجمات ) niv( االنجليزية ،
  ) رايم –كاثوليكية (االنجليزية للفولجات 

  ھا مايم - 14

قلت الي ، ون) البحر –المياه (ومعناھا بالعبرية  -1

 rsv ( في نسخة الملك جيمس ) المياه(االنجليزية 

–niv‐jps ( وبمعني)تشاباد(في نسخة ) الماء(  
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ومنھا الي ) الماء= ميا (وترجمت الي االرامية  -2
 -الفيومي –ابوسعيد -الصوري) الماء(العربية 

اربنيوس ، وترجمھا اثريدج نقال  –ھودجيسون 
مسا نقال عن وترجمھا ال) المياه(عن اونكيلوس 

  )الماء(البشيطة 

) الماء = ايذاتوس (وترجمت الي اليونانية  -3
= ايذاتون (السبعينية ، ثيودسيوس ،  والي 

اكويال ، سيماخوس  ، ونقلت الي ) المياه
  )الماء(االنجليزية 

المياه ،  =اكواس (وترجمت الي الالتينية  -4
  )هالميا(ومنھا الي االنجليزية ) الماء = اكواروم 

  3-1تكوين 

  :مالحظة ھامة 

الحصول علي ، والحمد  ، استطعنا اخيرا  -1
ترجمة عربية لنص السبعينية اليوناني وليس 

النص الماسوري او السامري مثل باقي الترجمات 
  : التي نستخدمھا وھي كتاب بعنوان

  ترجمة عربية عمرھا اكثر من الف عام –التوراة 
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  سھيل زكار . د.أ: تحقيق 

المخطوطة كما يقول المؤلف ترجع الي  وھذه -2

  ) للشھداء  1052(سنة 

 284وبما ان تقويم الشھداء يبدأ من سنة  -3
ميالدية ، ويعني ھذا ان المخطوطة ترجع الي سنة 

  ميالدية 1336

سندرج ھذه المخطوطة بدءا من ھنا مع  -4
  الترجمات العربية 

  3-1تكوين 
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، 1-1تكوين (الحظنا في العددين السابقين  -1

  ھذا الكم الغريب من التباينات ) 2-1تكوين 

اليوجد سوي  3-1في نص العدد تكوين  -2
اختالف واحد محدود في ترجمة الفيومي للنص 

  السامري ، وترجمة ھودجيسون

وھذا يوضح ان االختالفات تنشأ اصال من  -3

- 1النص المبھم وغير الواضح ، فالن نص العدد 

  اختالفات كثيرة  واضح لم يحدث عليه 3

وھذا الخالف الذي بين ايدينا ليس خالفا لفظيا  -4
  وال خالف في المعني وانما ھو خالف عقائدي 

العبرية اليمكن ترجمتھا ) قال= امر (فكلمة  -5
  لغويا ، فلماذا حدث ھذا؟) شاء(بمعني 

ھو رئيس الطائفة ) سعاديا جاون(الفيومي -6
علماء اليھود اليھودية في عصره وواحد من اكبر 

طوال تاريخھم ، وله كتب في قواعد اللغة العبرية 
والتي ھي لغته االصلية ، وھذا يعني انه يعرف 

  اكثر منا ومن غيرنا) امر(معاني كلمة 
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القصة ان الفيومي كانت له عقيدة تعتبر ان هللا  -7
كالقول والسمع والبصر (اليوصف بصفات ذاتية 

  لك الصفات لذلك تأول في ترجمته كل ت...) 

) رأي (، وترجم ) شاء(بمعني) قال(فترجم  -8
  كما ھو في الصورة التالية ) علم(بمعني 

  

وسوف نتتبع تلك التفسيرات اثناء ورودھا في  -9
  النصوص

المھم ان يعرف االخوة ان ھذه الترجمة  - 10
ليست صحيحة وال يعتد بھا النھا ليست ترجمة 

  وانما تفسير عقائدي

ابو سعيد علي الفيومي عقيدته ولقد عاب  - 11
  ھذه كما في الصورة السابقة

  6،7-1تكوين 
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الواردة ) وھكذا كان(الخالف ھنا ھو ان عبارة -1
في النص الماسوري بعد العدد السابع ، موجودة 
في النص السبعيني ، والالتيني القديم بعد العدد 

السادس ، وموجودة في ترجمة كتاب الحياة اول 
  العدد السابع 

الصورة توضح النصوص الشرقية وترجماتھا   -2
  وفيھا العبارة بعد العدد السابع

  

الصورة توضح النص الالتيني القديم  -3
والسبعينية وترجماتھا وفيھا العبارة بعد العدد 

السادس ، بينما ھي في الفولجات الالتينية 
وترجماتھا بعد العدد السابع ،وايضا في الترجمات 

اكويال وسيماخوس ( ية للسبعينية اليونانية التال
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بعد العدد السابع وليس السادس ) وثيودسيوس 
  )من نص اوريجون السداسي(كما في الصورة 

  

  

الترجمات العربية ايضا منقسمة كما في  -4
  الصورة 

فالترجمات عن الترجوم السامري ، والترجمات  -5
تضع العبارة ) عدا اليسوعية والمشتركة (الحديثة 
  عدد السابع بالتوافق مع النص الماسوريبعد ال

واليسوعية ) سھيل زكار(وترجمة السبعينية  -6
  تضعه بعد العدد السادس 
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والعجيب ان الترجمة المشتركة تضعه في اول  -7
العدد السابع وليس اخره فيكون كسياق السبعينية 

  وكعدد الماسوري ، والنعرف لذلك سببا

  

  

  تعقيدات الھوتية

في االصحاح االول  ة وكان كذلكوردت عبار -1

-11-9-7(مرات ، بعد االعداد  6من سفر التكوين 

15 -24-30  (  

ھناك اتفاق بين النص الماسوري والسبعينية  -2
في خمس مرات واختالف واحد حيث في السبعينية 

  وضعت العبارة بعد العدد السادس وليس السابع
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ارة ولو تتبعنا الترتيب للعبارة لوجدنا ان عب -3

مرات كما  3) صنع(وردت مع الفعل ) ھكذا كان(
في الصورة السابقة ،  ووردت مرتين قبل الفعل 
ولم ترد بعده اال مرة واحدة وھي التي حدث فيھا 

االختالف بين السبعينية والنص الماسوري بعد 
  )سبعينية(والسادس ) ماسوري(العدد السابع 

من  وطبقا لذلك ربما يكون ترتيب السبعينية ادق
الماسوري حيث وردت العبارة في المرات الثالثة 

  قبل الفعل 
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) ھكذا كان (ولو تتبعنا المعني لوجدنا عبارة  -4
تفيد تمام الفعل ولكن االمر في التوراة ليس كذلك ، 

  نجد النص  9ففي العدد 

Gen 1:9   ََماءِ  َتْحتَ  اْلِمَياهُ  لَِتْجَتِمعِ «: هللاُ  َوَقال  السَّ
  .َكَذلِكَ  َوَكانَ . »اْلَياِبَسةُ  َوْلَتْظَھرِ  َواِحدٍ  َمَكانٍ  اَلى

Gen 1:10  َوُمْجَتَمعَ  اْرضا اْلَياِبَسةَ  هللاُ  َوَدَعا 
  .َحَسنٌ  انَّهُ  َذلِكَ  هللاُ  َوَراى. ِبَحارا َدَعاهُ  اْلِمَياهِ 

ھنا نجد ان تجمع المياه وظھور اليابسة حدث  -5
المر في ،ونفس ا) وقال هللا(بمجرد االمر االلھي 

  11العدد 

  نجد النص 7-6في العدد  -6

Gen 1:6   َاْلِمَياهِ  َوَسطِ  فِي َجَلدٌ  لَِيُكنْ «: هللاُ  َوَقال .
  .»َوِمَياهٍ  ِمَياهٍ  َبْينَ  َفاِصال َوْلَيُكنْ 

Gen 1:7   َالَِّتي اْلِمَياهِ  َبْينَ  َوَفَصلَ  اْلَجَلدَ  هللاُ  َفَعِمل 
  .َكَذلِكَ  َوَكانَ . اْلَجَلدِ  َفْوقَ  ِتيالَّ  َواْلِمَياهِ  اْلَجَلدِ  َتْحتَ 

ھنا لم يكتف النص بمجرد االمر االلھي وانما  -7
وھو ) ويعش الوھيم)(فعمل هللا(اضاف اليه فعل 
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مايعني عدم حدوث الفعل بمجرد االمر االلھي وانما 
  استلزم تدخل اخر ، اي لم يكن تاما

قبل الفعل في )  ھكذا كان(فماذا افادت عبارة  -8

، من النصوص الماسوري  24، 15عددين ال
والسبعينية ، وقبل الفعل في العدد السادس في 
السبعينية ، فحدوث الفعل كان مطلوب الكتمال 

الحدث  ، وعلي ذلك كان يجب ان تكون العبارة 
   16،25بعد الفعل وفي العددين 

في كل االحوال ھناك مشكلة النعرف لھا حل ،  -9
  ولم نر من وجد لھا حال

  8-1تكوين 

  :في النص الماسوري نجد االتي  -1

 َمَساءٌ  َوَكانَ  --------- .َسَماءً  اْلَجَلدَ  هللاُ  َوَدَعا  
    .َثاِنيا َيْوما َصَباحٌ  َوَكانَ 

   

  :وفي الترجمة السبعينية نجد النص كاالتي  -2
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 َوَكانَ  ،  فرأي هللا انه حسن .َسَماءً  اْلَجَلدَ  هللاُ  َوَدَعا
   .َثاِنيا َيْوما َصَباحٌ  نَ َوَكا َمَساءٌ 

النعرف اذا ) فرأي هللا انه حسن (ھنا عبارة  -3
كانت زائدة في الترجمة السبعينية ام محذوفة من 

النص الماسوري الننا الندري ماھو النص االصلي 
  لنقيس عليه

مرات في االصحاح  7وھذه العبارة وردت  -4

-12-10-4(االول من سفر التكوين في االعداد 

وثمانية مرات في السبعينية ھي ) 21-25-31- 18

  8السبعة السابقة عالوة علي العدد 

وھذه العبارة بعد العدد الثامن محذوفة من  -5
  المخطوطات االرمنية كما سيتضح الحقا

  :يقول جيل في تفسيره  -6
and God saw that it was good, is not used at the close of this day's 

work, as of the rest: the reason some Jewish writers give is, because 

the angels fell on this day; but it is a much better which Jarchi gives, 

and that is, because the work of the waters was not finished; it was 

begun on the second day, and perfected on the third (d); and therefore 

the phrase is twice used in the account of the third day's work: the 

Septuagint version adds it here indeed, but without any foundation. 
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مع اعمال ) فرأي هللا انه حسن(لم تستخدم عبارة 
الرب في ذلك اليوم الثاني مثل بقية االيام الن 

المالئكة سقطوا في ذلك اليوم ، ويقول جركي انه 
بسبب ان اعمال المياه لم تكتمل في ذلك اليوم 

وانما في اليوم الثالث ولذلك جاءت العبارة مرتين 
ية تضيف العبارة في ذلك اليوم ، والترجمة السبعين

  ھنا ولكن دونما اساس

وتفسير جيل ھذا امر عجيب وان كنا نستشھد  -7
به فقط النه يدل علي انقسام المفسرون اليھود 

  : حول تلك المشكلة واالن لنفنده معا 

فلو اعتبرنا ان العبارة يتم ذكرھا عند تمام عمل  -أ
اليوم لكان يجب ان ترد ستة مرات الن الرب كما 

عمل ستة ايام ، ولكنھا موجودة سبعة  يقولون
  مرات في الماسوري وثمانية في السبعينية

ولو كان يجب ذكرھا عند تمام االعمال فيجب  - ب
) ( وقال الرب (ان نعد معا اعمال الرب طبقا للفعل 

–االنوار  –النبات  –اليابسة  -الجلد  –النور 
وھذه ثمانية ) االنسان–البھائم  –الزحافات 
بعة كما في الماسوري ، ولو اضفنا الي ولسيت س
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ورأي هللا كل ماخلقه فاذا ھو ( ذلك العبارة االخيرة 
لكان يجب ان تكون تسع مرات وليست ) حسن

  ثمانية كما في السبعينية  

واذا تحدثنا عن اتمام اعمال المياه لكان يجب  - ت
ان تنضم اليھا الزحافات وھي من داخل المياه ، 

  ھا العمال المياهولم يحدث ان تم ضم
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  9-1تكوين 

  النص الماسوري -1
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Gen 1:9   ََتْحتَ  اْلِمَياهُ  لَِتْجَتِمعِ «: هللاُ  َوَقال 
َماءِ   َوَكانَ . »اْلَياِبَسةُ  َوْلَتْظَھرِ  َواِحدٍ  َمَكانٍ  اَلى السَّ

  .َكَذلِكَ 

..............................................  

  النص السبعيني -2

Gen 1:9   ََتْحتَ التي  اْلِمَياهُ  لَِتْجَتِمعِ «: هللاُ  َقالَ و 
َماءِ   َوَكانَ . »اْلَيِبسَ  ْظَھرِ يَول َواِحدٍ  مجمع اَلى السَّ

واجتمعت المياه التي تحت السماء الي .َكَذلِكَ 
   مجامعھا وظھر اليبس

واجتمعت المياه التي تحت السماء (ھنا عبارة  -3
نت زائدة النعرف اذا كا) الي مجامعھا وظھر اليبس

في السبعينية ام محذوفة من الماسوري النه ليس 
  لدينا نص اصلي نقيس عليه لذلك نحاول الفھم 

لنتتبع االن السياق التوراتي في مراحل الخلق  -4
  الثمانية كما في النصوص التالية 

 Gen 1:3   َُفَكاَن ُنورٌ » لَِيُكْن ُنورٌ «: َوَقالَ هللا.  

Gen 1:6   َُيُكْن َجَلٌد لِ «: َوَقالَ هللا 

Gen 1:7   َفَعِملَ هللاُ اْلَجَلَد  
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Gen 1:9   ُلَِتْجَتِمِع اْلِمَياهُ َتْحَت «: َوَقالَ هللا
َماِء اَلى َمَكاٍن َواِحٍد َوْلَتْظَھِر اْلَياِبَسةُ  َوَكاَن . »السَّ

  .َكَذلِكَ 

Gen 1:11   ُلُِتْنِبِت االْرُض «: َوَقالَ هللا 

Gen 1:12  ْرُض َفاْخَرَجِت اال 

Gen 1:14   ُلَِتُكْن اْنَواٌر «: َوَقالَ هللا 

Gen 1:16   َِفَعِملَ هللاُ النُّوَرْيِن اْلَعِظيَمْين.  

Gen 1:20   ُاَفاٍت «: َوَقالَ هللا لَِتفِِض اْلِمَياهُ َزحَّ
Gen 1:21   َناِنيَن اْلِعَظاَم   َفَخَلَق هللاُ التَّ

Gen 1:24   ُْرُض َذَواِت لُِتْخِرِج اال«: َوَقالَ هللا
ٍة    اْنفٍُس َحيَّ

Gen 1:25   َفَعِملَ هللاُ ُوُحوَش االْرِض 

Gen 1:26   َُنْعَملُ االْنَساَن «: َوَقالَ هللا 

Gen 1:27   َفَخَلَق هللاُ االْنَساَن  

) فكان نور  - ليكن نور(نجد انھا ذات مرحلتين  -5
  ...) -لتجتمع المياه) (فعمل هللا الجلد –ليكن جلد (
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لتكن انوار ) (فاخرجت االرض  –بت االرض لتن(
فخلق هللا  –لتفض المياه ) (فعمل هللا النورين  –

  )فعمل هللا وحوش  –لتخرج االرض ) ( التنانين

  )فخلق هللا االنسان  –نعمل االنسان (  

اليقابله فعل كما في ) لتجتمع   المياه( االمر  -3
  السبعة االخري ، في النص الماسوري

واجتمعت المياه (لسبعيني اضاف عبارة النص ا -4
  )التي تحت السماء الي مجامعھا وظھر اليبس

وطبقا للسياق التوراتي الذي اوضحناه نعتقد  -5
ان تلك العبارة ليست زائدة في الترجمة السبعينية 

  وانما ھي محذوفة من النص الماسوري

وفي جميع االحوال ھناك تباين بين النصوص  -6
   يعني وجود تحريف

) اجتمعت المياه(ھنا ايضا مشكلة الھوتية  -7
  )سوزان برايفورد(تقول ) جمع هللا المياه(وليس 

it is not clear who or what is to gather the water 
together. LXX-G’s narration of the ful_llment of God’s 
directives, absent in the MT. 
Therefore, both Brown and Cook argue that LXX-G did not 
add to its Vorlage. Instead, the redactors of the MT later 
omitted the theologically problematic implication that, as in 
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other ancient creation stories, water itself had generative 
capabilities 

المياه ، ليس واضحا من او ماذا الذي قام بتجميع 
ان سياق السبعينية حول تحقق االمر االلھي 

محذوف من النص الماسوري ولقد قرر براون ، 
وكوك ، ان السبعينية لم تضف ذلك السياق وانما 

الذين كتبوا النص الماسوري ھم من حذف ذلك 
النص المربك عقائديا والذي يوازي قصص الخلق 

 في الديانات القديمة حيث تجعل الماء له قوة
  تخليقية 

  

  

  

  14-1تكوين 
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  النص الماسوري -1

Gen 1:14   ُلَِتُكْن اْنَواٌر فِي َجَلِد «: َوَقالَ هللا
َماءِ  َھاِر َواللَّْيِل َوَتُكوَن  ............السَّ لَِتْفِصلَ َبْيَن النَّ

اٍم َوِسِنينٍ    .الَياٍت َواْوَقاٍت َوايَّ

Gen 1:15   َّلُِتِنيَر َماِء َوَتُكوَن اْنَوارا فِي َجَلِد الس
  .َوَكاَن َكَذلِكَ . »َعَلى االْرِض 

Gen 1:16   ِالنُّوَر : َفَعِملَ هللاُ النُّوَرْيِن اْلَعِظيَمْين
َھاِر َوالنُّوَر االْصَغَر لُِحْكِم اللَّْيِل  االْكَبَر لُِحْكِم النَّ

  .َوالنُُّجومَ 

Gen 1:17   َماِء يَر لُِتنِ َوَجَعَلَھا هللاُ ِفي َجَلِد السَّ
  َعَلى االْرِض 

  النص السامري -2

Gen 1:14   ُلَِتُكْن اْنَواٌر فِي َجَلِد «: َوَقالَ هللا
َماِء  َھاِر َواللَّْيِل  لُِتِنيَر َعَلى االْرِض السَّ لَِتْفِصلَ َبْيَن النَّ

اٍم َوِسِنينٍ    .َوَتُكوَن الَياٍت َواْوَقاٍت َوايَّ

Gen 1:15   َماِء َوَتُكوَن اْنَوارا فِي َجَلِد لُِتِنيَر السَّ
  .َوَكاَن َكَذلِكَ . »َعَلى االْرِض 
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Gen 1:16   ِالنُّوَر : َفَعِملَ هللاُ النُّوَرْيِن اْلَعِظيَمْين
َھاِر َوالنُّوَر االْصَغَر لُِحْكِم اللَّْيِل  االْكَبَر لُِحْكِم النَّ

  .َوالنُُّجومَ 

Gen 1:17   َماِء ُتِنيَر لِ َوَجَعَلَھا هللاُ ِفي َجَلِد السَّ
  َعَلى االْرِض 

وردت في ) لتنير علي االرض (الحظ ان عبارة  -3
وانھا  17،15النص الماسوري مرتين بعد االعداد 

مرات بعد االعداد  3وردت في النص السامري 
  14السابقة عالوة علي العدد 

النعرف كما قلنا اذا كانت العبارة زائدة في  -14
ي النه النص السامري ام محذوفة من الماسور

  اليوجد نص اصلي نحتكم اليه

ترجوم (الصورة التالية توضح ان النصوص  -15
تؤيد ) اونكيلوس باالرامية ، البشيطة السريانية 

السبعينية ( النص الماسوري ، وتوضح ان 
) اليونانية ، والالتيني القديم والترجوم السامري 

  تؤيد النسخة السامرية

  

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ أطلس تحليل نصوص التوراة      الجزء االول    دكتور

http://www.ebnmaryam.com               منتديات اتباع المرسلين 

  

ليزية توضح فيما يخص الترجمات االنج - 16
  الصورة التالية
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فيما يخص الترجمات العربية توضح الصورة  - 17
  التالية 
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  20-1تكوين 

  

الصورة السابقة ھي نص الترجمات العربية  -1

من سفر التكوين ، وفي الصورة  21 -20للعدد 
  ستة اختالفات رمزنا لھا بستة الوان
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 )تسعي المياه) ( يسع من الماء(باللون االصفر  -أ
  ) لتفيض المياه ) ( لتمتليء المياه) (لتعج المياه(

  ) لتبرز المياه(

توضح الترجمات السبعة ان شيئا ما حدث  -1
للمياه ؟ ماھو ھذا الشيء ؟ ولماذا ال تتفق 

فان (الترجمات السبعة علي ھذا الحدث؟ فقط تتفق 
  )بين السطور( مع ) دايك

) زحافات) (ساعيا) ( ساع (باللون االحمر  - ب
  )دبابات) (الكائنات الحية ) (عجا(

بعد ان حدث شيء للماء كما في االختالف  -1
االول ، خرج شيء من الماء ، ماھو ؟ لماذا 

فان دايك ، مع ، (تختلف الترجمات ؟ تتفق فقط 
  )بين السطور

ھناك شبه ) ذو نفس حية(باللون البنفسجي  - ت
اتفاق علي ھذه العبارة من حيث النص ولكن ھناك 

ما فائدة القول عن : لة في المعني وھو مشك
مخلوقات تتحرك انھا ذوات نفس حية ؟ ھل ھناك 

  مخلوقات تتحرك ليس لھا نفس حية ؟
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ولتكن ) (وليطر طير) (وطير (باللون االخضر  - ث
  ) تطير طائرة ) (طيور

ھنا اختالف حول مصدر تلك الطيور ، ھل ھي 
  خرجت من الماء ؟ ام من شيء اخر؟

الكائنات ) (الحيتان) (التنانين(االزرق  باللون  -ج
، ماذا خلق هللا بالضبط في ذلك ) البحرية الضخمة 

  النص ؟ ماھي التنانين ؟

  ) ......سعت المياه(باللون االزرق الفاتح  -د

ھنا شبه اتفاق علي خروج المخلوقات السابقة من 
  المياه علي عكس مسألة الطيور ومصدرھا

مشكلة الھوتية وھي عالوة علي ماسبق ھنا  -2
قدرة المياه ، او االرض في النصوص السابقة ، 
علي الخلق ، وكذلك الخلق علي نظامين ، باالمر 

  االلھي فقط ، وباالمر والفعل 

قبل ان نناقش تلك االستفھامات سنقوم اوال  -3
بمناقشة النصوص باللغات القديمة والتي ترجمت 

كلة في منھا الترجمات العربية للتأكد ان المش
  النصوص ام في الترجمة
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  النصوص الشرقية

  

توضح الصورة السابقة النص العبري الماسوري 
وترجمة اونكيلوس االرامية والترجوم السامري 

  االرامي وسنقوم اوال بالتحليل اللغوي

  التحليل اللغوي

  تشمل الصورة ستة الوان

  النص العبري  -أ

    )يشرتسو(باللون االصفر : اوال

، وفي اللغة العبرية كلمة ) شرتس (ل  من الفع 
، وطبقا للصورة التالية  من شرتس تقع فعل واسم 

  قاموس جسنيوس 
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  :ترجمتھا كاالتي 

فعل بمعني يزحف وتستخدم : شرتس  -1
للزواحف والحيوانات البحرية كما في سفر 

، 42، 41، 29-11(الالويين   ) 21-7(التكوين 

43(  

كن مثل االرض او وتستخدم احيانا مع االما -2
تمتليء : يعني ( فيقال انھا تزحف بزاحفاتالبحر 
كما امتأل البحر بالكائنات البحرية في سفر ) بھم

، والضفادع في مصر كما في  21،20 -1التكوين 
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في النسخة العبرية ، وبرقم (28-7سفر الخروج 

  )في غيرھا 8-3

- 7كما في التكوين ) زواحف(تقع اسما بمعني  -3

  ،  2-5ويين ، الال 21

وتستخدم للزواحف الطائرة والتي تسير علي اربع 
وليس الصراصير النھا لھا ستة ارجل ) الخفافيش(

  19- 14، التثنية  23-21، الالويين 

وتقع اسما بمعني الكائنات البحرية الصغيرة  -4

  10-11، والالويين 20-1كما في تكوين 

  دعنا االن نعود الي الترجمات العربية  -5

  :فان دايك  -أ

Gen 7:21   ُّافَاتِ َوُكل حَّ َعلَى  تَْزَحفُ الَّتِي َكانَْت  الزَّ
  االْرضِ 

  על־הארץ  הׁשרץ הׁשרץובכל־

Lev 11:29  » الدَّبِيبِ َوَھَذا ُھَو النَِّجُس لَُكْم ِمَن 
  َعلَى االْرضِ  يَِدبُّ الَِّذي 

  על־הארץ הׁשרץ בׁשרץוזה לכם הטמא 
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Exo 8:3   ُُر َضفَاِدعَ النَّھْ  فَيَفِيض.  

Exo 8:3  (7:28) היאר צפרדעים וׁשרץ  

) شريتس(الحظ ان فان دايك ترجم االسم  -1 
  ) دبيب –زحافات (بمعني 

يدب  –تزحف (بمعني ) شريتس(وترجم الفعل  -2
  ) يفيض –

والذي  20-1قارن ھذا مع ترجمته للعدد  -3
  )لتفض المياه زحافات: (ترجمه كاالتي

عربية ان الفيض ھو كثرة االصل في اللغة ال -4
  الشيء ، وفيضان النھر امتأله بالماء 

ھنا مناسبة المعني ) فان دايك(ويبدو ترجمة  -5
لما نقلناه عن جسنيوس حيث يقصد ان هللا امر 

  بالزحافات) ان يفيض الماء ، او يمتليء (

  في ترجمة الكتاب الشريف نجد النص  - ب

طور وفي ترجمة بين الس) لتمتليء المياه ( 
  ) تفيض المياه(

  ھذه الترجمات العربية الثالثة معناھا متقارب -6
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ولكن المشكلة ان االستخدام العبري عبارة عن -7
فكان ) شرتس  –يشرتسو ( فعل ومفعول مطلق 

) فيضا –يفيض ( يجب ان يكون الترجمة العربية 
  وليس يفيض زحافات) زاحفات -يزحف(او 

) عجا –يعج (ولذلك في الترجمة اليسوعية  -8
انه ) يعج الماء(ولكن مشكلة اليسوعية ان معني 

يسيل بكمية كبيرة فيصدر صوتا مرتفعا ،والعج ھو 
الصوت المرتفع ، فكيف يكون ھناك عجا ذو نفس 

  حية ؟

( وتأكيدا لما قلناه تستخدم الترجمات السامرية  -9
صيغة الفعل ) الصوري  –الفيومي  –ابو سعيد 

، ولكن ) ساعيا –يسع (رجم والمفعول المطلق فتت
ليست دقيقة ) ليسع من الماء ساع( عند الفيومي 

، فان الماء نفسه ھو الذي سعي ، اي تحرك ، ثم 
نتج عن سعي الماء ، ساعيا ذا نفس حية ،  ولذلك 

  ) تسع المياه ساعيا نفس حية (ترجمة ابو سعيد 

نعتقد ان ترجمة ابو سعيد ھي االدق في كل  - 10
  سابقةالترجمات ال

  :خالصة 
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ان معني النص العبري ومايستفاد من مجموع  -1
الترجمات العربية ان الماء قد تحرك ونتج عن ھذه 

  الحركة مخلوقات متنوعة ، زحافات وطيور 

  وفي ذلك يقول جيل في تفسيره

The waters gathered together in one place, the waters 

of the ocean, and those in rivers, pools and lakes, and 

which, before their collection into those places, had 

been sat on, moved, and impregnated by the Spirit of 

God; so that they could, as they did, by the divine 

order accompanied with his power, bring forth 

abundance of creatures, next mentioned: 

  :باختصار وترجمة ذلك 

ثم تحركت ........لقد تجمعت المياه في مكان واحد 
وعولجت بروح هللا ولذلك اصبح لديھا القدرة 

باالمر االلھي وبقوة ذلك االمر ان تنتج مخلوقات 
  كثيرة

اولھا قدرة الماء الھوتية  توھذا يخلق مشكال -2
علي التخليق ، وسنناقش ذلك الحقا ، ومنھا ايضا 

الماء علي سماع االوامر االلھية واالستجابة قدرة 
  :لھا وفي ذلك يقول ابو سعيد
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  وسنعود لذلك الحقا

  )شرتس (اللون االحمر  : ثانيا 

  :يقول راشي في تفسيره 
 Every living thing that is not much higher than the earth is .ֶׁשֶרץ
 among the winged creatures, such as flies; among the ;ֶׁשֶרץ
insects, such as ants, beetles, and worms; and among the [larger] 
creatures, such as the weasel, the mouse, the lizard, and their 
like, and so [among] the fishes. 

كل كائن حي اليعلو عن ) شرتس(كلمة تعني  
ذباب االرض ومن بين ذلك المخلوقات المجنحة كال

والحشرات كالنمل والديدان والمخلوقات االكبر 
  حجما كالعرسة والفأر والسحلية وبالطبع االسماك

  ترجوم اونكيلوس  النص االرامي - ب
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من الفعل ) يرحشون( باللون االصفر  -اوال
ومعناھا باختصار طبقا للصورة التالية من ) رحش(

  :كاالتي ) جاسترو(قاموس 
  فيزح - يھتز   -يتحرك   -1
 –يوجد  - ينتج  –يمتليء بالكائنات الدقيقة  -2

-1كما في ترجوم تكوين  –يكون سببا في وجود 
  يحدث ، مثل حدوث معجزة  – 21

  يحرك شفتيه  –يھمس  -3
  رحش : باللون االحمر : ثانيا 

  مخلوق زاحف ، احد الزواحف ، انفعال ، فكر 
  حشرة  –دودة 

  :تي ولقد ترجم اثريدج تلك العبارة كاال -1
And the Lord said, Let the waters generate the 
moving creature (having) life 

وقال الرب ، لتنتج المياه ( وترجمتھا بالعربية 
  )الكائنات المتحركة ذات الحياة

وھذه الترجمة تتوافق مع المعاني االرامية  -2
التي كتبھا اونكيلوس ، وتزيد االمر وضوحا ، 

حيث ان المياه ھي التي انتجت تلك الكائنات ، وھو 
مايعيدنا الي مشكلة قدرة المياه علي الخلق التي 

  سنناقشھا الحقا
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  النص العبري  - ت

  )نفش حيا(باللون البنفسجي : ثالثا 
  وھي مماثلة للغة العربية ) نفس حية(ومعناھا 

  النص االرامي - ث
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  )نفشا حيتا : (ثالثا باللون البنفسجي
  وھي مماثلة للغة العربية ) نفس حية(ومعناھا 

  النص العبري -ج
  )فعوف يعوف(باللون االخضر : رابعا 

  وطير يطير
  النص االرامي  -ح

  )وعوفا يفرح(باللون االخضر : رابعا 
  وطير يطير

  20علي القسم االول من العدد  تعليق
  النص الماسوري -أ

  :بحسب الصورة التالية ، وترجمتھا كاالتي  -1
لتنتج المياه بغزارة : وقال الرب ( الملك جيمس 

  ......) وطيوركائنات متحركة ذات نفس حية 
  JPS   ) بفيض من ) تفيض(لتمتليء: وقال الرب

  ......) وليطير طيرالكائنات الحية ، 
NIV  ) لتمتليء المياه بالكائنات : وقال الرب

  ....) ولتطير الطيورالحية ، 
RSV ) لتنتج المياه كائنات حية دقيقة : وقال الرب

  ...)  ولتطير الطيور، 
ھنا انقسام بين الترجمات ، فترجمة الملك  -2

جيمس تتوافق مع النص العبري وتجعل الكائنات 
اء ، بينما الدقيقية والطيور كالھما يخرج من الم
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الترجمات الحديثة تجعل خلق الطيور منفصل عن 
  الماء خالفا للنص العبري

  

   

  ترجوم اونكيلوس  - ب
  :ترجم اثريدج تلك الفقرة كاالتي -1

And the Lord said, Let the waters generate the 
moving creature (having) life; and the fowl 
which flieth over the earth on the face of the 
expanse of heaven 
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لتنتج المياه الكائنات المتحركة ذات : وقال الرب 
  ...فوق االرض وطيور تطيرنفس حية ، 

ان الطيور والكائنات المتحركة وھذا يعني  -2
، كما في ترجمة  كالھما كان نتاجا لحركة المياه

الملك جيمس وخالفا للترجمات الحديثة للنص 
بق ذكرھا والتي تجعل الطيور الماسوري السا

  ليست مخلوقة من المياه
  :بالعودة للترجمات العربية  - ت
ابو سعيد  –الفيومي  –بين السطور ( ترجمات  -1
تجعل الطيور تخرج من الماء كما في النص ) 

 –فان دايك (االصلي ، بينما الترجمات االخري 
تجعل خلق الطيور مستقل )  -الشريف  –اليسوعية 
  اءعن الم

وھذا يعني ان االنحراف عن النص االصلي في  -2
الترجمات العربية متأثرا بالترجمات االجنبية 

  الحديثة وليس امرا مستقال 
لماذا تغيرت الترجمات وانحرفت عن النص  -3

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!االصلي ؟ هللا اعلم 
ولمزيد من التأكيد علي تغير الترجمات ، فقد  -4

مة الملك جيمس عن اوضحنا اختالف ترج
الترجمات االنجليزية الحديثة ، وھذه صورة 

  )1811(وھودجيسون ) 1622(لترجمة اربنيوس 
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توضح الترجمات القديمة وتؤكد ان الطيور خرجت 
  من الماء ، وھو ماأكدته سابقا ترجمات 

  وھي ترجمات قديمة) ابو سعيد والفيومي( 
  :كايل وفي محاولة لتفسير ذلك االنحراف يقول  -5

 are imperative. Earlier יעופף and יׁשרצּו ".
translators, on the contrary, have rendered the 
latter as a relative clause, after the πετεινὰ 
πετόμενα of the lxx, "and with birds that fly;" 
thus making the birds to spring out of the water, 
in opposition to Genesis 2:19  

  :وترجمة ذلك باختصار 
فعل امر ) يعوف –يشرتسو ( ان كال من الفعلين 

ولكن المترجمين القدامي اعتبروھم في حالة 
اضافة وھذا خطأ نتج عنه اعتقادھم ان الطيور 

  19-2خلقت من الماء خالفا لنص التكوين 

بالطبع اليمكن ان نصدق ان المترجمين و -6
رئيس الطائفة اليھودية  –الفيومي (االوائل ومنھم 

لم يكن ) وواحد من اكبر علماء اليھود ونحاتھم 
  يعرف العبرية ، ھذه نكتة سخيفة
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االمر واضح ، وھو محاولة الھروب من  -7
التضارب بين النصين حول خلق الطيورمن الماء 

) 19- 2تكوين (ض ومن االر) 20-1تكوين (
بادعاء خطأ المترجمين االوائل وھو ادعاء اليمكن 

  تصديقه 

وبقدر ما نعرف من اللغة العبرية فان الزمن  -8
ھو نفس تصريف االمر ، فيمكن ) المضارع(الحال 

  اعتبار الفعل في صيغة االمر او المضارع 

واليمكن اعتبار الفعل يطير في زمن االمر النه جاء 
  :النص العبري كاالتي  بعد الفاعل في

 על־הארץ יעופף ועוף חיה נפׁש ׁשרץ המים יׁשרצו אלהים ויאמר
  הׁשמים רקיע על־פני

باللون االحمر ، قبل ) يشرتسو (الحظ الفعل 
باللون االخضر ، والحظ الفاعل ) ھاميم (الفاعل 

باللون ) يعوف(باللون االخضر قبل الفعل ) عوف(
  االحمر 

نا ان ثمة مشكلة لغوية والخالصة ، نضيف ھ -9
ھي السبب في تباين ) يطير طير(في عبارة 

الترجمات الحديثة عن القديمة للھروب من الوقوع 
في مشكلة الھوتية وھي تضارب نصوص خلق 

  الطيور
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وزيادة في البحث ننشر تلك الصورة للترجمات  - ث
الفرنسية وااللمانية وااليطالية واالسبانية ، وبھا 

  نفس االنقسام

) وليطر طير(حظ في الصورة باللون االحمر ال
  )وطيرا يطير(وباللون االخضر 

اليمكن ان يكون تباين الترجمات الحديثة : خالصة 
العربية واالنجليزية ( عن القديمة في اللغات 

ھو )  واالسبانية  والفرنسية وااليطالية وااللمانية
  امر عفوي 

كل نحن نعتقد انه تستخدم الترجمات الحديثة بش 
علمي ممنھج ومقصود وعالمي لتالفي مشكالت 
 التضارب في كتاب الكنيسة وذلك بتعديل الترجمات

وتموت  وبمرور الزمن تندثر الترجمات القديمة
  معھا التناقضات اال لمن يعرف اللغات االصلية

ولعل هللا يوفقنا فنتتبع كل التغيرات في الترجمات 
  في كتاب مستقل
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  النص العبري -خ

  )ھاتنينيم ھاجدوليم( باللون االزرق : ا خامس
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الصورة من قاموس جسنيوس ، في معني كلمة  -1

  :تنين ، وترجمتھا 
  وحش بحري  –تنين  –ثعبان 

) 21-1تكوين (الواردة في ) تنينم (وفي كلمة  -2
وسفر ) 33-32كما في سفر التثنية (تعني ثعبان 

  ) 12الي  9- 7(الخروج 
  )34- 51(ارمياء وتعني تنين كما في سفر 

  ) 21- 1تكوين ) (او النھر(وتعني وحش البحر 
  النص االرامي -د

  )تنينيا ربربيا(باللون االزرق : خامسا 
الصورة التالية من قاموس جسترو، في معني كلمة 

  :تنين ، وترجمتھا 
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  الحية الكبيرة  –التمساح  –وحش البحر 

  :وقد ترجمھا اثريدج كاالتي 
And the Lord created the great taninia 

  العظيمةالتنانين وخلق الرب 
  المعني طبقا للمفسرين اليھود

واالمر ليس فقط المعني اللغوي ولذلك ننقل عن  -1
المفسرين اليھود ، وھم ادري بلغتھم وكتابھم ، 

  :مافھموه من كلمة تنين 
  راشي -أ

the…sea monsters The great fish in the sea, and in the 
words of the Aggadah (B.B. 74b), this refers to the 
Leviathan and its mate, for He created them male and 
female, and He slew the female and salted her away 
for the righteous in the future, for if they would 
propagate, the world could not exist because of them. 
 is written. [I.e., the final “yud,” which denotes ַהַּתנִינִם
the plural, is missing, hence the implication that the 
Leviathan did not remain two, but that its number 
was reduced to one.]- [from Gen. Rabbah 7:4, Midrash 
Caseroth V’Yetheroth , Batei Midrashoth, vol 2, p. 
225]. 

  في الھاجادا ، تعني التنين ورفيقه الن الرب خلقھم 
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ذكرا وانثي ولكنه ذبح االنثي وملحھا لتكون طعام 
لالتقياء في المستقبل النه لو تركھم يتناسلون 

حرف ( لخرب العالم ، والحظ ان عالمة الجمع 
وھذا يعني ) تنينيم(وليس ) تنينم (محذوف ) الياء 
  ين لم يعد زوجان وانما واحد فقطان التن

  المدراش - ب
الصورة التالية من مدراش سفر التكوين ، 

  :وترجمتھا باختصار 
قال الراباي بنحاس نقال عن الراباي ايديس ، ان 

ھذا يرمز الي البھيموث والتنين الذي ليس له 
  رفيق 

  ترجمتھا  7وفي اسفل الصفحة ملحوظة رقم 

ورية اعدت لالتقياء التنانين حيوانات بحرية اسط
مسيح اليھود وليس (، يقصد في عصر المسيح 

  )سيدنا عيسي
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  خالصة

ليس المقصود من النص تماسيح او مخلوقات 
بحرية وانما كائنات اسطورية ولذلك اغلب 

الترجمات التذكر كلمة تنين وانما تقوي حيتان او 
وحوش البحر لتجنب الوقوع في مشكالت علمية 

البھيموث  –مثل التنين (السرائيلية حول االساطير ا
  .............)العماليق  –
  النص العبري -ذ
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ھارمسيت اشير (باللون االزرق الفاتح : سادسا 
  )شرتسو ھامايم

  )بھا المياه....عجت  –التي فاضت (
  النص االرامي - ر

  )درحشا دارحيش ميا(باللون االزرق : سادسا 
  )بھا المياه....عجت  –التي فاضت (
  لنصوص الغربيةا

  توضح الصورة التالية  -1

  

) مخطوطة الفاتيكانية (النص اليوناني للسبعينية 
مع اربع ترجمات انجليزية وترجمة فرنسية، النص 

  الالتيني القديم والجديد مع ترجمتين باالنجليزية
جوان  –ترجمة طبقا لقاموس (النص اليوناني  -2

  ) للسبعينية –لوست 
  )εξαγαγετω(باللون االصفر  -أ

 ومعناه   ἐξάγωمن الفعل  
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to bring forth, to produce [τι] Gn 1,20 
، ونفس المعني في الترجمات ) 20-1تكوين (ينتج 

  االنجليزية والفرنسية
  )ερπετα(باللون االحمر  - ب

ἑρπετόν,-οῦ Gn 1,20.21.24.25.26  
  ..... 20-1زواحف ، كما في سفر التكوين 

  رجماتونفس المعني في الت
  ) ψυχων ζωσων(باللون البنفسجي  - ت

  ذات نفس حية 
  και πετεινα πετομενα)(باللون االخضر - ث

  وطيورا تطير
  )τα κητη μεγαλα(باللون االزرق  -ج

κῆτος,-ους Gn 1,21  
sea monster, huge fish, cetacea  

  وحوش بحرية ، سمكة ضخمة ،الحيتان الكبيرة
  )εξηγαγεν τα υδατα(باللون االزرق الفاتح  -ح
   التي انتجتھا المياه 

  نالحظ  -3

  تطابق الترجمات مع النص اليوناني -أ

  المياه ھي التي انتجت كائنات حية - ب

  الطيور خرجت من المياه - ت
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ترجمة الي حيتان او وحوش ) تنين(كلمة  - ث
  بحرية ، وليس ھذا المعني العبري

  تعقيدات الھوتية

  :تقول سوزان برايفورد 

1- God’s command that the waters be 
productive represents LXX-G’s departure from 
and interpretation of the MT. As noted earlier, 
Brown and Cook argue that the MT departed 
from an earlier non-MT LXX Vorlage in which the 
waters played a more active creative role. 
Whether or not LXX-G was merely following its 
non-MT Vorlage, it definitely shows that the 
waters, like the earth, were granted creative 
tasks by God. 

يمثل ابتعاد  للماء بان يكون منتجاوامر الرب 
السبعينية عن التفسير الماسوري كما اوضحنا 

ان النص ) ون ، كوكبر(سابقا ، حيث قال 
الماسوري محرف عن نص اولي غير ماسوري 

كان ھذا ) اي نقلت عنه السبعينية(وانما سبعيني 
يذكر بوضوح الدور النشط والخالق النص االولي 

، وبصرف النظر عن ان السبعينية تتبع للمياه 
توضح بشكل صريح ان نص اولي ام ال ، فانھا 
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قيا من عند المياه مثل االرض اعطيت دورا تخلي
 الرب

2-  The earth is to ‘produce’ (Βλαστησατω) 
vegetation, and the waters are to bring forth 
(εξαγαγετω) two types of creatures. The verb 
(εξαγαγετω)reflects God’s expectation of 
active involvement compared with the passive 
role associated with the MT’s ‘swarm’ (ׁשרצ). 

 (Βλαστησατω) )  بالستيثاتو(علي االرض ان تنتج 

) اكساجاجيتو(، وعلي المياه ان تنتج  نباتات
(εξαγαγετω)الفعل  نوعان من المخلوقات ،

يعكس ان الرب (εξαγαγετω)) اكساجاجيتو(
دورا ايجابيا وليس سلبيا كالذي يوحي به اعطي 

في النص )רצׁש( )شراتس(الفعل العبري 
 الماسوري

3-  The waters are to bring forth both creeping 
and flying creatures. The second creature, per 
LXX-G, that the waters are to bring forth are 
birds 

المياه انتجت كال من الزواحف والطيور ، فالنوع 
 الثاني من المخلوقات التي انتجتھا المياه كانت

  الطيور
4- Commentators on the MT disagree on the 
significance of 
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God’s creation of ‘sea monsters’  In some poetic 
texts (e.g., Isa. 51:9; Job 7:12), they are 
associated with the mythical monster of Chaos.  

اختلف مفسرو النص الماسوري حول مدلول 
ة ، ففي بعض الكتب الشعرية الوحوش البحري

كان يقصد مخلوق ) 12-7، ايوب 9- 51اشعياء (
  اسطوري 
  خالصة

المشكلة الالھوتية (يوضح النص السبعيني 
ان الماء (، )الخاصة بقدرة الماء علي التخليق 

انتج نوعين من المخلوقات وھما الزواحف 
والطيور ، وخروج الطيور من الماء يخالف نص 

توضح ( ،) ن سفر التكوين االصحاح الثاني م
تفسيرات برايفورد ان التنين مقصود به مخلوق 

  )خرافي 
  النص الالتيني

  يكاد يكون ترجمة لنص السبعينية -1
توضح ترجمات الكنيسة الكاثوليكية ، ورايم ،  -2

، وھذا مطابق للنص  الطيور انتجتھا المياهان 
  الالتيني تماما
  خالصة العدد

قدرة الماء علي ( الھوتية باالضافة للمشكالت ال
ھل النص العبري يعني ، ( واللغوية ) التخليق

ومشكلة ) وطيرا يطير ام يعني وليطر طيرا 
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والمخلوقات الخرافية في التوراة المقصود بالتنين 
 ، وتباين النصوص القديمة وكذلك الترجمات ،

نلفت النظر الي محاولة الكنيسة اخفاء التباينات 
  ق تغير الترجمات في النصوص عن طري

  
  26-1تكوين 

ھذا النص يحوي عدد من المشكالت ربما اكبر من 
كل المشكالت التي في التوراة ، وسنحاول ، بقدر 

استطاعتنا حصرھا وفھمھا ، ومسألة خلق ادم 
وبقية الخلق سنفرد لھا الجزء الثاني من ذلك 
البحث ونحن نتحدث عن الخلق بالمقارنة بين 

لھندية واالساطير البابلية التوراة والفيدا ا
  ......واليونانية  

  الترجمات العربية

  
  :توضح الصورة ستة اختالفات بستة الوان كاالتي 

  ) وقال هللا(باللون االصفر  -أ
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  لمن توجه ھذا القول ؟ : والمشكلة ھنا ھي 
فھذا امر مباشر ، ) وقال هللا ليكن نور( كان يقال 

وھذا امر ...) الرض وقال هللا لتنبت ا( وكان يقال 
  فلمن كان االمر ھذه المرة؟.... لالرض 

  )نعمل –نصنع ( باللون االحمر  - ب
  علي من يعود ضمير الجمع ؟

 –بتصويرنا وتشكيلنا ( باللون البنفسجي  - ت
 –ليعبر عنا وعن صفاتنا  -بصورتنا كشبھنا

  ) - بقدرتنا وكشبه مالئكتنا 
يمكن ان  يجب تحقيق النص باللغات القديمة ، فال

تكون الترجمات السابقة ترجمة لنص واحد 
  ومتباينة لھذه الدرجة 

  ماذا يعني بصورتنا وكشبھنا ؟
 –ليعبر عنه  –بصورته (باللون االخضر  - ث

  )بقدرته 
؟ كيف نشأ ) صورته(علي من يعود الضمير في 

  التباين في الترجمات؟
 –بصورة شريفة ( باللون االزرق الغامق  -ج

  ) - بصورة المالئكة  –ليعبر عنه  –بصورة هللا 
  تحليل التباين ، توضيح معني الصورة 

  )ذكرا وانثي (باللون االزرق الفاتح  –ح 
  من الذي كان ذكرا وانثي ؟

  النصوص الشرقية
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  توضح الصورة

  
  
  
  باللون االحمر الفاتح  -أ
ויאמר אלהים () الماسوري والسامري(العبرية  
  ) قال الوھيم  و(ومعناھا  )امر الوھيميف –

 )وامر يي -'ואמר ה) (اونكيلوس(االرامية 
  )  وقال يي(ومعناھا 

ܪ(السريانية  ܵܠܵܗܐ ܘܸܐܼܡܿ ومعناھا ) وامر الھا – ܼܐܿ

  )وقال هللا (

) وامر الھا  - (الترجوم السامري 
  )وقال هللا(ومعناھا 
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وقد ترجمت في الترجمات االنجليزية الخمسة 
  )وقال هللا(
  البنفسجي باللون - ب

  )نعسا – נעׂשה( )ماسوري وسامري(العبرية 
  )نصنع  –نفعل (ومعناھا بالعربية 

  )نعبد – נעביד( )اونكيلوس(االرامية
، وھي مشترك لفظي ) نعد  –نفعل  –نصنع (بمعني 

  مع الكلمة السريانية ، والسامرية التالية
ܕ( السريانية    )نعبد – ܸܢܥܸܒܿ

) نعبد - الترجوم السامري 

  الترجمات االنجليزية
  )  لنصنع( متفقة جميعا علي نفس المعني 

  باللون االخضر - ت
 בצלמנו כדמותנו(  )ماسوري وسامري(العبرية 

علي صورتنا ( ومعناھا ) بتسلمنو كدموتنو –
، وھي مشترك لفظي مع الكلمات االرامية ) وشبھنا

  والسريانية والسامرية التالية
 – א כדמותנאבצלמנ( )اونكيلوس(االرامية

  )بتسلمنا كدموتنا

ܢ(السريانية  ܠܼܡܿ ܝ݂ܟ  ܒܼܨܿ بتسلمين  – ܼܬܿܢ̣ܕܡܘ ܼܐܿ

  )ايك دموتن
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    (الترجوم السامري

وھي التحتاج ترجمة ، فھي ) بصورتنا وكتشبيتن
  )بصورتنا وكشبھنا(كالكلمات العربية 

  الترجمات االنجليزية
  ) ھناعلي صورتنا وشب( متفقة علي نفس المعني 

  باللون االزرق الغامق  - ث
  )بتسلمو – בצלמו )(ماسوري وسامري(العبرية 

وھي مشترك لفظي مع ) علي صورته (ومعناھا 
  الكلمات التالية االرامية والسريانية 

  )بتسلميه – בצלמיה ( )اونكيلوس(االرامية

ܠܹܡܗ(السريانية    )بتسلميه – ܒܼܨܿ

  )بصورته(الترجوم السامري

  د ان ھذه الكلمة تحتاج ترجمة   ال نعتق

  الترجمات االنجليزية 
  )بصورته(متفقة علي نفس المعني 

  باللون االزرق الفاتح  -ج
 – בצלם אלהים )(ماسوري وسامري(العبرية 

  )علي صورة هللا( ومعناھا ) بتسلم الوھيم
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بتسلم  – בצלם אלוהים(  )اونكيلوس(االرامية
  )الوھيم

ܨܸܠܡ(السريانية  ܵܠܵܗ  ܼܒܿ   )بتسلم الھا – ܐܼܐܿ

الترجوم السامري  

  ، وھي ايضا ال تحتاج ترجمة ) بصورة اله( 

  الترجمات االنجليزية 

  )بصورة هللا(متفقة علي نفس المعني 

  باللون  االحمر -ح
ذكر  -  זכר ונקבה( )ماسوري وسامري(العبرية 
وھي مشتركة مع ) ذكر وانثي (ومعناھا  )فنقبا

  الية ، االرامية والسريانية والسامرية  الكلمات الت

  )ذكر ونوقبا – דכר ונוקבא) ( اونكيلوس(االرامية

ܪ( السريانية ܐ ܕܼܟܿ   )ذكر ونقبا – ܘܸܢܩ݂ܒܵ

(  الترجوم السامري

  )ذكر وانقبا(
  الترجمات االنجليزية 

  )ذكرا وانثي ( متفقة علي نفس المعني 
  تفسير المعاني 
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ن النصوص القديمة ال يوجد خالف بي -1
ات الستة ، باستثناء والترجمات في ھذه العبار

  اذن ماھي المشكلة ؟الترجمة السامرية العربية ،  
المشكلة انه رغم اتفاق االلفاظ اال ان احدا لم  -2

  يستطع تحديد المعني الدقيق لتلك الكلمات 
وننقل بعض معاني تلك االلفاظ كما فھمھا  -3

راش ليتضح للقاريء ابعاد علماء اليھود عن المد
  المشكلة

R. Jeremiah b. Leazar said: When the Holy One, 
blessed be He, created Adam, He created him an 
hermaphrodite [bi-sexual], for it is said, Male 
and female created He them and called their 
name Adam (Gen. v, 2). 

عندما خلق : جرميا بن ليعازر قال الراباي  -1
) له اعضاء تذكير وتأنيث( الرب ادم ، خلقه مخنثا

  !!!!!!النه مكتوب ذكرا وانثي خلقھم وسماھم ادم 
  2-5ويقصد بذلك ماورد في سفر التكوين 

Gen 5:1  هللاُ  َخَلقَ  َيْومَ  اَدمَ  َمَوالِيدِ  ِكَتابُ  َھَذا 
  .َعِمَلهُ  هللاِ  َشَبهِ  َعَلى. االْنَسانَ 

Gen 5:2  اْسَمهُ  َوَدَعا َوَباَرَكهُ  َخَلَقهُ  َواْنَثى َذَكرا 
  .ُخلِقَ  َيْومَ  اَدمَ 
ولكن ) ذكرا وانثي خلقھم( 26-1في تكوين  -2

  ) ذكرا وانثي خلقه( 2-5المعني اليتم اال في تكوين 
R. Samuel b. Nahman said : When the Lord 
created Adam He created him double-faced, 
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then He split him and made him of two backs, 
one back on this side and one back on the 
other side 

حينما خلق الرب : قال الراباي صمويل بن ناحمان 
ثم قسم الوجھين وجعل لكل  خلقه ذو وجھينادم 

  !!!!!!!!!!!!!!وجه ظھر 

3. AND GOD SAID: LET us MAKE MAN, etc. With 
whom did He take counsel? 
R. Joshua b. Levi said: He took counsel with the 
works of heaven and earth, like a king who had 
two advisers  
R. Samuel b. Nahman said: He took counsel 
with the works of each day 
R. Ammi said: He took counsel with His own 
heart.  
 

مع من كان الرب لنصنع انسانا ، : قال الرب و
  ؟ يتحدث

يستشير قال الراباي جوشوا بن ليفي ، كان الرب 
كما يفعل الملك مع مخلوقاته في االرض والسماء 

  مستشاريه حينما يكون له مستشارين
وقال الراباي صمويل بن نحمان ، كان الرب 

  التي خلقھا كل يوم يستشير اعماله
  يستشير قلبهكان الرب ،  وقال الراباي امي

يتضح لنا ان كبار علماء اليھود ، والذين  -4
بالطبع يفھمون العبرية ويدرسونھا النھا لغتھم 
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االصلية ، لم يستطيعوا فھم تلك االلفاظ والعبارات 
  النھا عصية علي الفھم 

فھي مجموعة الفاظ ولكنھا التشكل جمل مفھومة 
  وانما مجموعة من االحاجي وااللغاز

  سنعود للمدراش في القسم الثاني من البحثو
  عودة للترجمات العربية

نجد ان ترجمات ، فان دايك ، وترجمة بين  -1
السطور ، واربنيوس ،ھي االقرب للنصوص 

  الشرقية وترجماتھا االنجليزية
بتصويرنا (ترجمة ھودجيسون استبدلت  -2

) بصورتنا كشبھنا (بدال من ) وتشكيلنا اياه
بصورة (بدال من ) ورة شرفھا هللا بص(واستبدلت 

  ، وھذه ليست ترجمة للنصوص الشرقية) هللا
ليعبر عنا وعن (ترجمة الشريف استبدلت  -3

واستبدلت ) بصورتنا كمثالنا(بدال من ) صفاتنا
ليعبر (واستبدلت ) بصورته(بدال من ) ليعبر عنه(

، وھذه ايضا ليست ) بصورة هللا(بدال من ) عن هللا
  ص الشرقيةترجمة للنصو

  الترجمات السامرية في غاية العجب ، -4
) بصورته(بدال من ) بقدرته(استبدل الصوري 

  ) بصورة هللا(بدال من ) بصورة المالئكة (واستبدل 
بدال ) بقدرتنا وكشبه مالئكتنا(واستبدل ابو سعيد، 

بدال من ) بقدرته (واستبدل  ) بصورتنا كمثالنا(من 
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بدال من ) لمالئكة بصورة ا(واستبدل ) بصورته(
  ) بصورة هللا(
وھذه الترجمات السامرية التتوافق مع التوراة  -5

وال مع الترجوم ) فون جال(السامرية التي نشرھا 
  واللذان ننقل عنھما) برول(السامري الذي نشره 

وال نعرف من اين جاءت تلك الترجمات النه ليس 
  لدينا اصلھا السامري

العربية ليست والخالصة ، ان الترجمات  -6
جميعھا منقولة عن النصوص الشرقية التي 

قدمناھا ، وربما تكون منقولة عن نصوص غربية 
سنعود الي ذلك االمر بعد تقديم النصوص الغربية 
  وربما عن نصوص سامرية غير التي بين ايدينا

  النصوص الغربية

  
توضح الصورة نص السبعينية اليوناني طبقا  -1

ة وھو مطابق للنص للمخطوطة الفاتيكاني
الماسوري عدا انه توجد مالحظة اسفل النص 
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االنسان علي صورته علي ( توضح ان عبارة 
) االنسان علي صورة هللا(مكتوبة )  صورة هللا

وموجودة في ) علي صورته(ومحذوف منھا عبارة
  النص االرمني

علي (لذلك نقلنا النص االرمني وبه عبارة  -2
وضعنا اسھم بنفس باللون البنفسجي و) صورته

  اللون في السبعينية الفاتيكانية 
محذوفة ايضا من ) علي صورته( العبارة  -3

النص القبطي والترجمة االنجليزية لبرنتون 
والترجمة العربية ) جوجو(والترجمة الفرنسية 

  )سھيل زكار(
  )اكويال(العبارة موجودة في ترجمة  -4
 علي( فيما يخص النص الالتيني ، عبارة  -5

موجودة في النص الالتيني الجديد ) صورته 
وموجودة في ترجمة الكنيسة  ،) فولجات(

الكاثوليكية باللون البنفسجي ،  ومحذوفة من 
  النص الالتيني القديم ومكانھا عالمة سھم بنفسجي

علي ( فيما يخص النص الفارسي ، عبارة -6
باللون البنفسجي في الترجمة القديمة ) صورته

) 1995(فة من الترجمة الجديدة ومحذو) 1925(
  ومكانھا عالمة سھم

  خالصة 
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توسعنا للبحث بضم النصوص الفارسية رغم  -1
واالرمنية والقبطية للنصوص اليونانية والالتينية 
لم نصل الي حل مشكلة اختالف الترجمات العربية 
السامرية عن النصوص الشرقية وانما استحدثت 

ناني والالتيني مشكلة جديدة ھي تباين النص اليو
  واالرمني والفارسي والقبطي فيما يخص عبارة

  )علي صورته(
روايات متباينة  3وبذلك اصبح لدينا  -2
  )السبعينية –السامري العربي  - الماسوري(

وكالعادة النعرف ايھا االصل وايھا به زيادة او 
  نقص

  وان كان ھناك دليل واضح علي التحريف -3
العبارات العبرية ايضا ھناك مشكلة معاني  -4
وقال هللا  –لنصنع  –صورة هللا  –ذكرا وانثي (

  مما سبق وصفه...) 
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  2-2تكوين 
  

السامرية ) ابو سعيد(ھذه صورة من ترجمة 
للتوراة توضح اساس المشكلة في ھذا العدد وانھا 
مشكلة قديمة ومعروفة ولم يجد لھا احد حال حتي 

  :االن 
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  النصوص الشرقية
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النص ( في الصورة باعلي لليمين ستة مصادر  -1

البشيطة  -الترجوم السامري   –السامري العبري 
 –ترجمة المسا االنجليزية للبشيطة  –السريانية 

وكلھا ) ترجمات الصوري وابو سعيد السامرية
توضح ان كمال الخلق كان في اليوم السادس 

وان الرب استراح في اليوم ) باللون االزرق(
  ) باللون االحمر(ابع الس
ترجمة اونكيلوس  –النص الماسوري (لليسار  -2
 –الفارسي  –النص السرياني الحديث  –

ترجمة اثريدج  –الشريف  –فان دايك  –االمھاري 
ترجمة الملك  –االنجليزية لترجوم اونكيلوس 

وكلھا توضح ان تمام الخلق في اليوم ) جيمس
ة في اليوم واالستراح) باللون االحمر (السابع 

  )باللون االحمر(السابع ايضا 
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وال نعرف ايھا االصل وايھا المحرف ، وان  -3
كان ماكتبه ابو سعيد صحيح عقال ، فكيف اتم 

  الخلق في اليوم السابع واستراح في نفس اليوم؟
  النصوص الغربية 

  الصورة التالية توضح اتفاق النصوص الغربية  -1
زية والفرنسية ترجمتھا االنجلي –السبعينية ( 

) االرمني ، القبطي ، الالتيني القديم  –والعربية 
  مع النص السامري 

حيث نھاية عملية التخليق في اليوم السادس ،  -2
  واالستراحة في اليوم السابع

وتوضح اتفاق الفولجات الالتينية مع النص  -3
  الماسوري
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  7-2تكوين 
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  النصوص الشرقية

  
  ابقة النصوص الشرقية توضح الصورة الس -1
ترجوم  –عبري سامري  –عبري ماسوري ( 

السريانية  –ترجوم سامري  –اونكيلوس االرامي 
  وترجماتھا العربية واالنجليزية) الفارسية  –
جميعھا متفقة ان الرب نفخ في انف ادم  -2
نسمة الحياة ، باستثناء النص ) باللون االخضر(

ترجمة اثريدج   االرامي الونكيلوس فله ترجمتان ،
انه نفخ في وجھه ) باللون االحمر (التي ذكر فيھا 

، وترجمة النص الثالثي الذي يوضح انه نفخ في 
  ) باللون االخضر( انفه 

) اف(وترجمة اثريدج ھذه غريبة ، فان كلمة  -3
  ؟؟؟؟؟!!!!االرامية تعني أنف وليس وجه 
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  النصوص الغربية

  
السبعينية ( وضح الصورة النصوص الغربية ت-1

اليونانية ، وترجماتھا العربية واالنجليزية 
وكلھا ) والفرنسية ، الالتيني ، القبطي ، االرمني 

علي عكس الماسوري تقول ان نفخ نسمة الحياة 
  وليس في انفه) باللون االحمر(كان في وجه ادم

اكويال ( كما توضح الترجمات اليونانية الالحقة  -2
نص االمھاري وسيماخوس وثيودسيوس ، وال

  كلھا توافق الماسوري وليس السبعينية) الحديث 
) بلغة الجيز(النص االثيوبي القديم  والحظ ان -3

والذي نشره اوسكار بويد يتوافق مع السبعينية 
باللون االحمر ، بينما الترجمة ) نفخ في وجھه(

االمھارية المنشورة في عھد ھيالسيالسي تتبع 
   باللون االخضر) هنفخ في انف(النص الماسوري 
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وحيث انه اليوجد نص اصلي فال نستنتج سوي  -3
  وجود نصوص متعارضة دالة علي التحريف 

  
  القسم الثاني

تعقيدات قصة الخلق في التوراة وتأثرھا باساطير 
  الشعوب

  الباجي ومشكالت التوراة: مسألة  
ان مشكالت قصة الخلق في التوراة قديمة ،  -1

)  ھجرية  711توفي (ي فقد نشر االمام الباج
كتابا في الرد علي التوراة وذكر فيه معضالت 

  قصة الخلق في التوراة كما توضح الصورة التالية
والشاھد من كتاب االمام الباجي ھو ان نقض  -2

عملية الخلق في التوراة باللغة العربية ھو امر 
  ، فقد توفي االمام منذ سبعة قرون قديم

سابقة لذلك مثل التي وبالطبع ھناك كتابات  -3
الفصل في الملل ( كتبھا االمام بن حزم في كتابه 

  )واالھواء والنحل
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  مشكالت عقائدية في سفر التكوين: مسألة 

اوضحنا تعقيدات نصوص سفر التكوين حول 
،  وقلنا ان العبارات غير مفھومةعملية الخلق ، 
مختصرة وجزئية سنقوم بترجمة ولتوضيح ذلك  

محاضرات حول المشكالت العقائدية في عدد من الل
سفر التكوين والتي كتبھا بعض الربانيون اليھود 

  وكان عنوانھا

Theological Issues In Sefer Bereishit)(  

  هللا والعالم ، في البدء: المحاضرة االولي 
  حايم نافون:الراباي 

LECTURE #1: God and the world "In the beginning…" 

By Rav Chaim Navon 

اختلف المفسرون حول معني ووظيفة افتتاحية  -1
في البدء ( ان عبارة : ، قال راشي  سفر التكوين

تعني في بدء عملية التخليق وانھا ) خلق هللا 
  مجرد عنوان وليست داخل السياق

وكانت االرض ( وقال بن عزرا ان عبارة  -2
ھي ايضا عنوان ، وان عملية ) خالية وخربة 
  )وقال هللا ليكن نور( دأ من عبارة التخليق تب
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تعني ان ..) في البدء ( قال رامبان ، ان عبارة  -3
  السماء واالرض خلقتا اوال قبل كل المخلوقات 

في بدء ( وعالوة علي تلك المشكلة النصية  -4
، ھناك مشكلة الھوتية صعبة وھي كما يقول ) ماذا

ان العالم كان موجود قبل عملية خلق ( راشي 
  يعني انه لم يخلق من عدم) ور الن

ان السماء كانت موجودة في ( ويقول رامبان  -5
البداية ، ولكن النصوص بعد ذلك توضح انھا 

  )خلقت في اليوم الثاني

ولو صدقنا ما قاله رامبان ان العبارة االولي  -6
فان ذلك يعني ان ھي وصف لبداية التخليق ، 

ليوم السماء خلقت اوال ، فما الذي حدث في ا
  الثاني؟

ھذه فقط واحدة من الكثير من مشكالت عملية  -7
ماذا يعني ان النور خلق في التخليق ،  مثال ، 

اليوم االول بينما الشمس والقمر خلقتا في اليوم 
الرابع ؟ وماذا يعني ، وكان مساءا وكان صباحا ، 

  والشمس والقمر لم تخلقا بعد؟

ا عن ان كل مانستطيع فعله ھو اثبات عجزن -8
  فھم عملية التخليق
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لنقارن ذلك بعملية التخليق عند البابليين في  -9
  :حيث تقول ) انوما اليش( الشرق 

عندما كانت السماء بال اسم ، واالرض بال اسم ، 
وابسو البدائي الذي انجبھما ، والفوضي تياموت 

  امھما ، مياھھما اختلطا معا 

تصف العالم يتكون من انوما اليش ،  -10
المياه ) ابسو(البحر المبدئي ، ورفيقته ) ياموتت(

  الحلوة ، وكيف اختلطت مياھھما معا وانجبا االلھة

في التوراة الفارق بين ذلك وبين التوراة ان  -11
  هللا منفصل عن العالم وليس جزء منه

ھناك كتابات يھودية تجعل هللا رغم ذلك  -12
باي خاصة القابالة ، يقول الرا موجود داخل العالم

  :كوك

ان االعتقاد بان هللا منفصل تماما عن العالم يؤدي 
الضعاف روح االنسان الذي يعتبر نفسه وحيدا في 
العالم ، وايضا هللا غير متناه ، ووجود العالم وهللا 
  خارج العالم يجعل من هللا محدود وليس النھائي

  تعليق
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يعترف الراباي باختالف المفسرون اليھود   -1
راة ، وان ذلك الفھم يولد مشكالت حول فھم التو
  نصية والھوتية

يقر في النھاية بعجز البشر عن فھم عملية  -2
  التخليق طبقا لسفر التكوين

يقوم بالمقارنة بين سفر التكوين والكتابات  -3
  البابلية 

اليجد خالف بين النصوص البابلية والتوراة  -4
سوي ادعاءه ان توراته تقول ان هللا منفصل عن 

عالم ، ثم يستدرك ما افتراه ، ويذكر ان طوائف ال
  يھودية تقول ان هللا جزء من العالم

وھذا عين ما قلناه في صفحات الكتاب السابقة  -5
نؤكده بشھادة ذلك الراباي ، ليكون شاھدا من 

  اھلھا

  االلھية السيادة: المحاضرة الثانية 
  حايم نافون: راباي 

Lecture #2: Providence   By Rav Chaim Navon 

بدون االيمان بان هللا خلق : يقول رامبام  -1
الكون من عدم ، اليمكن ان نؤمن بسيادة هللا علي 

  )انتھي(الكون 

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ أطلس تحليل نصوص التوراة      الجزء االول    دكتور

http://www.ebnmaryam.com               منتديات اتباع المرسلين 

اكتفينا بھذه العبارة فقط من المحاضرة حيث  -2
ان بقية المحاضرة يتعلق بالقدر واراء الناس 

  حوله ، وليس موضوعنا

رامبام ان وانما موضوعنا ھو الخلق ، ويؤكد  -3
فھل سفر التكوين يقول هللا خلق الكون من عدم ، 
؟ وھل علماء اليھود  ان هللا خلق الكون من عدم

  يعتقدون ذلك؟ 

موسي بن (ه رامبام ، كما كتبواالجابة بالنفي  -4
في كتابه ھداية الحائرين ، وھذه ھي ) ميمون 
  الصورة

يتضح من الصورة اتھام بن ميمون ، الليعازر  -أ
  ير انه يعتقد ان العالم لم يخلق من عدم الكب

واالغرب من ھذا ان بن ميمون اليوافق  - ب
اليعازر علي سؤاله مما خلقت السماء واالرض ، 
ثم بعد ذلك يؤيد كالمه ويعتبره سرا خطيرا ويبني 

  !!!!!!! عليه ان العالم خلق من مادتين مختلفتين 
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 نافونحاييم :التوراة والعلم : المحاضرة الثالثة 
LECTURE #3: Torah and Science :By Rav Chaim Navon 

 

افتتاحية سفر التكوين تصف عملية خلق الكون  -1
، وسوف نتابع مدي امكانية اعتبار ذلك الوصف 

ھو سياق علمي نفيس ، وھذا السؤال يطرح حينما 
  نعتقد وجود اختالف بين العلم والدين

نصوص  الكثيرون تحيروا بسبب التناقض بين -2
التخليق في التوراة ونظريات العلم الحديث رغم ان 
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علماء التوراة في العصر الحديث وجدوا اجابات 
لتھدئة الصراع بين العلم والتوراة ولم يعد ذلك 

  الموضوع مھما االن

في بداية وجود االختالف ظھر فريق يشكك في  -3
نتائج العلم الحديث وانه ليس مؤكدا مئة بالمئة ، 

قالوا ان العلم يمكنه تحليل الحاضر ولكن واخرون 
حيث اليمكن قياس تلك  اليمكنه تفسير الماضي

التفسيرات معمليا واليمكن اعادة انتاج البيئة التي 
حدثت فيھا تلك االحداث وبذلك يجب ان نفرق بين 

  العلم التجريبي وتوقعات العلماء وتفسيراتھم

 ان الظروف التي حدثت فيھا عملية التخليق -4
درجات الحرارة (غير معروفة للعلم الحديث 

وكل ھذا يؤثر علي التفاعالت ...) والضغط الجوي 
  الكيميائية

فريق اخر اليعارض نتائج العلم وانما يقول ان  -5
التوراة ھي حقيقة مطلقة ولكن ھل نحن حقا فھمنا 

  التوراة؟

التوراة تقوي ان : مثال ذلك كما يقول رامبام  -6
بعد الطوفان ، والعلم يقول انه قوس المطر خلق 

ظاھرة طبيعية ، اذن نفھم ان قوس المطر ظاھرة 
طبيعية مخلوقة قبل الطوفان ولكنھا بعد الطوفان 

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ أطلس تحليل نصوص التوراة      الجزء االول    دكتور

http://www.ebnmaryam.com               منتديات اتباع المرسلين 

استخدمت بمعني اخر ، ھكذا التصارع بين العلم 
والتوراة ، يعاد تفسير التوراة طبقا لوقائع كل 

  عصر

  تعليق

الراباي يخلط االوراق ليتخلص من الحرج  -1
  الذي يسببه سفر التكوين

نحن النتحدث عن علم تجريبي او استنباط  -2
  منطقي ونفاضل بينھم وانما نتسائل اسئلة بسيطة

كيف خلق هللا الليل والنھار والنور قبل خلق  -أ
  الشمس والقمر؟

كيف خلق النباتات قبل الشمس ومعروف انه  - ب
  النباتات دون ضوء الشمس ؟

سئلة المنطقية وعشرات من مثل تلك اال -3
  البسيطة والتي اليوجد بھا تعقيدات علمية  

الراباي نفسه اعترف انه يستحيل فھم عملية  -4
  التخليق

من اعادة ) موسي بن ميمون(مايدعيه رامبام  -5
تفسير التوراة ھو غير ممكن ، واال لماذا لم يعيد 

  ھو تفسير سفر التكوين ليفھم الناس ؟
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تكوين لعملية الخالصة ان سياق سفر ال -6
  التخليق غير منطقي ، غير مفھوم ، غير علمي

  حاييم نافون: صورة هللا : المحاضرة الرابعة 
LECTURE #4: The Image of God By Rav Chaim Navon 

لنصنع انسان علي صورتنا ( وقال الرب   -1
  )26-1(تكوين ) كشبھنا

فسر بن عزرا ذلك بمعني صورة المالئكة ،  -2
فھموا النص حرفيا بمعني صورة هللا  ولكن اخرون

  ؟ نفسه ، فما معني صورة هللا

يقول راشي ان صورة هللا في االنسان ھي  -3
مير سيمخا ھا كوھين (كونه يعقل ، وفسر الراباي 

صورة هللا في االنسان بقدرته علي االختيار ) 
) سعاديا جاون(وكونه له ارادة ، وفسر الراباي 

سيادة االنسان علي صورة هللا في االنسان ب
االرض ، وفسر الراباي ديسلر ، ذلك باالخالق ، 
  فاالنسان يتخلق باخالق هللا فيكون علي صورته

قال الراباي سامسون رالف ھيرشي ان  -4
المقصود ھو جسد االنسان ، فھو علي صورة هللا 

  ولذلك جسد االنسان مقدس
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ان صورة هللا في االنسان ھي ) الزوھار(وفي  -5
  النسانروح ا

التوراة وحضارات الشرق : المحاضرة السادسة 
  حاييم نافون: االدني 

 

The Torah and Ancient Near Eastern Culture By Rav Chaim Navon 

المفسرون وعلماء النقد الكتابي الحظوا مشكلة  -1
الخلق في اليوم الخامس ، والتي تتحدث عن 

  ةالتنانين العظام ، وخلق المخلوقات المائي

لماذا التنانين العظيمة تستخدم االسم المفرد  -2
لم ) خلق –برا (وليس جمعا ؟ كما ان الفعل 

  يستخدم اال مع التنانين واالنسان

الشك اذن ان لھذه التنانين ميزة معينة ،  -3
  ماھي؟

يقول راشي أن التنانين مخلوقات عمالقة  -4
خلقھا هللا ذكر وانثي ، ثم قتل االنثي وملحھا 

ن طعام المتقين ، الن التنانين لو تكاثرت لتكو
  سيھلك العالم كله

يقول سيفورنو ، أن قوة التخليق التي وضعھا  -5
هللا في المياه لم تكف لخلق التنانين فخلق هللا قوة 
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اضافية لخلق التنانين ، اي انه لزم تدخل هللا لخلق 
  تلك المخلوقات حيث قدرة المياه وحدھا التكفي

تو كاسوتو، أن مفھوم التنانين كان يقول اومبر -6
سائدا في الشرق االدني وصراع الخالق مع تلك 

التنانين لذلك ارادت التوراة أن تؤكد قوة هللا 
  وسيطرته علي تلك التنانين النه خالقھا

يؤكد اومبرتو ، أن الترواة لم ترفض اساطير  -7
الشرق وانما عدلتھا لتتالئم مع مفھوم السيادة 

  الكون االلھية علي

ومصدر أومبرتو،  في ذلك ھو المدراش الذي  -8
في ذلك اليوم الرب بسيفه العظيم سيعاقب ( يقول 

  )1- 27اشعياء ) (التنين الطائر وتنين البحر

) الرب قطع راشاف الي قطع وجرح التنين( 
  )9- 51اشعياء (

  )انت سحقت رأس التنين وجعلته طعاما للمتقين (

)Tehilim 74:13-14(  

أخر من علماء النقد الكتابي يربط بين  عدد -9
  قوانين التوراة والقوانين الشرقية القديمة

  :وتعليال لذلك التشابه يقول الراباي كوكس  -10
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من الممكن أن تكون ھناك قوانين عادلة صاغھا 
البشر بطبيعة الخير فيھم ، وارادت التوراة حفظ 

   تلك القوانين بشكل ابدي فتضمنتھا

لكي يضمن الرب قبول بني : ام يقول رامب -11
اسرائيل للتوراة ، فان التوراة لم تبتعد بشكل كبير 

عن العادات والقوانين التي كانت متاحة في 
عصرھم ألنه من العسير أن ينتقل االنسان من 

  نقيض الي نقيض 

العلماء اليھود في العصر الحديث أظھروا أنه  -12
توراة كما يوجد تشابه يوجد ايضا تباين بين ال

والحضارات الشرقية ، وال يجب التركيز فقط علي 
  التشابھات

  مالحظة للمترجم 

  ھناك كتاب من تأليفي في ذلك الموضوع بعنوان 

  )سرقات اليھود من القوانين االشورية (

  )انتھي(يمكن مراجعته لمزيد من االيضاح  

  خاتمة

بما يكفي اعترافات الراباي حاييم  أوضحت -1
  نافون 
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  دات قصة الخلق واستحالة فھمھا تعقي -أ

  تأثر التوراة بالقوانين واالساطير الشرقية - ب

عدم قدرة علماء اليھود علي فھم التوراة  - ت
  واستخدامھم االساطير وااللغاز في المدراش

 اوضحنا ايضا  -2

تباين نصوص التوراة ، وحيث اليوجد نص  -أ
أصلي يمكن الموازنة علي اساسه ، دل تباين 

علي التحريف نقصا وزيادة في كل  النصوص
  النسخ

تعقيدات لغة سفر التكوين ومشكالته اللغوية   - ب
كيف تقوم الكنيسة بمحاولة أخفاء تباين  - ت

  نصوص التوراة عن طريق تغير الترجمات 

  مشكلة الترجمات: القسم الثالث 

  1-3تكوين 

  تحديد المشكلة 

في ھذا النص مشكلة لغوية ، في الترجمات  -1
نجليزية ، والفرنسية والعربية ،  ونحن نذكرھا اال
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انه اليجب علي االخوة عند : لنكرر للمرة المئة 
مقارنات التوراة المقارنة بين الترجمات دون 

  الرجوع للغات االصلية

فليست نسخة الملك جيمس او غيرھا ھي النص  -أ
الماسوري ، فمھما كانت جودة الترجمة فانھا 

ية وشخصية تنحرف بھا تخضع العتبارات عقائد
  عن النص االصلي

وكذلك ليست ترجمة برنتون ھي نص  - ب
  السبعينية 

وبناءا عليه اليجوز المقارنة بين نسخة الملك  - ت
جيمس ونسخة برنتون واالدعاء ان ھذه مقارنة 

  بين النص الماسوري والسبعينية

وفي ھذا النص ايضا تباين بين النسختين   -2
وما تفرع عنھما من  الماسورية والسبعينية

  نصوص

  الصورة التالية  توضح -3

‐niv(الترجمات االنجليزية للنص الماسوري  -أ

rsv ( يوجد بھا النص االنجليزي)more crafty than  (، 
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)more subtle than(  ھذه مقارنة من الدرجة الثانية و
  )احيل من - امكر من( وتعني 

  ترجمة برنتون للسبعينية بھا النص –ب 

)the most crafty ( وھي صيغة مقارنة من
  ) االحيل –االمكر ( الدرجة الثالثة وتعني 

فھل يعتبر ھذا تباين بين النص الماسوري  - ت
  والسبعينية؟ 
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اليمكن قول ھذا اال بعد الرجوع للنصين  - ث
  العبري واليوناني

 new living(الحظ ان الترجمة الحديثة  -ج

translation (نص الماسوري اعادت ترجمة ال
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وھي صيغة مقارنة من ) the shrewdest(الي 
  الدرجة الثالثة

  لو عدنا للترجمة الفرنسية نجد نفس االنقسام -ح

)le plus ruse ( وھي مقارنة من الدرجة الثالثة

وھي ) plus ruse que(في ترجمة سيجون ، 
  مقارنة من الدرجة الثانية في ترجمة دربي

ا ترجمتان ، مقارنة النصوص العربية ايضا بھ -خ
  من الدرجة الثانية والثالثة 

  النص العبري 

وترجمة  1- 3ھذا ھو النص العبري للعدد  -1
  الجزء الخاص بمناقشتنا

ֲאֶׁשר , ִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה, ָערּוםָהָיה , ְוַהָּנָחׁש
ִהים   ָעָׂשה ְיהָוה ֱא

  محتال -ماكر ) = عروم( ָערּום

  من) = مي( ִמ 

  كل ) =كل (ֹּכל

  كائن حي -وحش) = حيت( ַחַּית 
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  الحقل= ) ھاشدا( ַהָּׂשֶדה 

ربحي كمال ، الصورة / ننقل عن كتاب الدكتور  -2
  التالية للمقارنة بين الصفات بالعبرية

الموجودة في ھذا  )ִמּכֹל(ويعني ھذا ان كلمة  -3
صفة من (النص العبري تعني انه درجة المبالغة 

  )الدرجة الثالثة 
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  يونانيالنص ال

Ο  δε  οφις  ην φρονιμωτατος παντων 

των θηριων των επι της γης 

) فرونيموتاتوس) (φρονιμωτατος(  وكلمة
ھي صيغة مقارنة من الدرجة الثالثة وتعني 

  )االحكم(

  عودة للنص من جديد

كال النصين ھو مقارنة من الدرجة الثالثة ،  -1
عتمد وھذا يعني ان الترجمات االنجليزية التي ت

  مقارنة من الدرجة الثانية غير دقيقة

  االختالف بين النصين ھو  -2

) أحيل -أمكر( استخدام الماسوري كلمة بمعني  -أ
، ) أحكم(بينما يستخدم اليوناني كلمة بمعني 

  وشتان بين المكر والحكمة

أمكر (يستخدم النص الماسوري عبارة بمعني  - ب
  )وحوش الحقل 

   ָּׂשֶדהִמֹּכל ַחַּית הַ , ָערּום
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احكم وحوش (بينما اليوناني يستخدم عبارة 
  )االرض

φρονιμωτατος παντων των θηριων των επι της 
γης 

أن الترجمات اليمكن ان تعتبر  ويعني ذلك -3
نصوص أصلية مھما كانت دقة ترجمتھا ، ھذه ھي 

  القاعدة االساسية في مقارنة النصوص 

وناني ھل ھناك خالف بين النصين العبري والي -4
أم ) حيوانات الحقل(، ) أمكر(أم ) أحكم(الحية 

ولتوضيح ذلك نعود للنصوص ) حيوانات االرض(
  االصلية

  النصوص االصلية

يتضح من الصورة التالية  ان لدينا ثالثة  -1
  روايات لھذا العدد

www.kalemasawaa.com



 عاطف عثمان حلبية/ أطلس تحليل نصوص التوراة      الجزء االول    دكتور

http://www.ebnmaryam.com               منتديات اتباع المرسلين 

  

وكانت الحية امكر من جميع (الماسوري  -أ
  )حيوانات الحقل

 - رجوم السامريالت -اونكيلوس(ويوافقھا ، 
  )سرياني الموصل
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وكانت الحية امكر من جميع حيوانات الحقل  التي (
  )خلقھا هللا

وكانت الحية امكر من جميع (الفولجات  - ب
  )حيوانات االرض

  سبعينية ، التيني قديم - ت

  )وكانت الحية أحكم حيوانات االرض(

ھذا بالطبع دليل واضح علي التحريف ، فتباين  -2
ود نص اصلي يعني ان جميع النصوص دون وج

  النصوص مشكوك في صحتھا

  اللغات
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  6-3تكوين 

  

أوضحت مرارا وتكرارا أنه اليمكن استخدام  -1 
الترجمات العربية لمقارنة نصوص التوراة القديمة 

  دون الرجوع لتلك النصوص باللغات القديمة

ولكننا نقدم في الصورة السابقة ترجمات  -2
انما لنوضح للقاريء باللغة عربية ليس للمقارنة و

العربية أن ثمة مشكلة في ذلك النص ثم نعود 
  لتوضيح المشكلة من النصوص القديمة

ومشكلتنا ھنا ھي وصف الشجرة التي نھي هللا  -3
أدم أن يأكل منھا ، فقد وصفت في النص 

بھجة  –صالحة لألكل ( الماسوري بثالث صفات 
  ) مشتھاة لالفطان –للعين 
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  ص السبعيني وصفت باربعة صفات وفي الن -4

  )شھية للنظر(ھي الثالثة السابقة عالوة علي أنھا 

  قبل أن نستكمل الحوار نعود للنصوص القديمة -5
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العبري (الصورة السابقة توضح النصوص  -6
البسيطة  –السبعينية اليوناني  –الماسوري 
  )الالتيني القديم –السريانية 

  رنتون السبعينية ، المسا بشيطة ، ب( وترجماتھا 

Jps ماسوري(  

صفات للشجرة في النص اليوناني  4ھناك  -7
  وترجمته الالتينية القديمة

 -مشتھاة للنظر – بھجة للعين – صالحة لألكل( 
  )جيدة لالفھام

  ثالث صفات في النص العبري الماسوري -8

  )جيدة لالفھام – بھجة للعين – صالحة لألكل( 

ستخدم كلمة لھا معنيان و في النص السرياني ت -9
  فتحتمل روايتين 

  )جيدة لالفھام – بھجة للعين – صالحة لألكل( 

  )مشتھاة للنظر – بھجة للعين – صالحة لألكل( 

  روايات  3وبذلك يكون لدينا  -9
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الحظ  أن ھناك أمر غريب في ترجمة جورج  -9
بدال من ) مشتھاة للنظر(المسا حيث ترجم 

  ، رغم أن كلمة) فھممرغوبة للمھارة، جيدة لل(

ܡܵܚܪ( السريانية مشترك لفظي  )لمحر به – ܹܒܗ ܼܠܿ

  يحمل معنيان ، كما يتضح من الصورة

  

  )فالكلمة تحمل معني النظر وكذلك االنتباه(
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والندري لماذا اختار المسا معني مشتھاة للنظر  
  بدال من جيدة للفھم ، فھو أدري بلغته االصلية 

لشجرة ، كيف روايات لمواصفات ا3ھناك  - 10
يمكن تفسير ھذا التباين ؟ أي النصوص صحيح 

  وأيھا محرف بالزيادة أو النقص ؟

  هللا وحده يعلم 

واليسعنا اال أن نقرر بأن تباين النصوص  - 11
دون نص أصلي للرجوع اليه ھو دليل تحريفھا 

  جميعا

  اللغات
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  أخطاء المترجمين

سنقارن ھنا ترجمة برنتون السبعينية والملك 
جيمس مع األصل اليوناني والعبري بھدف أن يعلم 

  الجميع خطأ مقارنة الترجمات

  7-3برنتون ، تكوين  -أ

  :ترجم برنتون ھذا العدد كاألتي  -1

وحاكا أوراق التين معا وصنعا لنفسيھما مأزر (
  )لتحيط بھما

غير موجودة ال في ) لتحيط بھما (وعبارة  -2
خري مما يعني النص اليوناني وال في الترجمات اال

أنھا خطأ من 
برنتون
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باليونانية  7-3الصورة توضح نص العدد  -3
  وترجماته االنجليزية والفرنسية والعربية

-بري زوماتا (في المربع البني كلمة  -4

περιζ�ματα.   ( وترجمتھا من قاموس لوست

  بمعني مأزر 

في المربع االخضر نفس الكلمة مترجمة  -5
  والفرنسية بالعربية واالنجليزية

وھي ) لتحيط بھما(في المربع االحمر عبارة -6
غير موجودة ال في النص اليوناني وال في 

  الترجمات عدا برنتون 

الشك أن ھذا خطأ في الترجمة ، وربما توضيح -7
للمعني ، المھم أنه اليمكن اعتباره اختالف بين 

السبعينية والنص الماسوري ألنه أصال غير 
  ة موجود في السبعيني

ومن ھنا يتضح خطأ مقارنة الترجمات وادعاء  -8
  أن ھذه مقارنة للنصوص االصلية

  8-3الملك جيمس ، تكوين  - ب
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  :كاالتي 8-3ترجمة الملك جيمس لنص تكوين  -1

Gen 3:8  And they heard the voice of the LORD 
God walking in the garden in the cool of the day: 
and Adam and his wife hid themselves from the 
presence of the LORD God amongst the trees of 
the garden 

  :وترجمة ذلك بالعربية  -2

وسمعا صوت الرب االله ماشيا في الجنة عند 
من حضور ھبوب ريح النھار واختبأ ادم وزوجته 

  بين اشجار الجنة الرب االله

لرب من حضور ا(والعبارة باللون االخضر  -3
  غير صحيحة والنص العبري ترجمته) االله

  )وجه الرب( 

  وھذا ھو النص العبري -4

Gen 3:8  ויתחבא היום לרוח בגן מתהלך אלהים יהוה את־קול ויׁשמעו 
  הגן׃ עץ בתוך אלהים יהוה מפני ואׁשתו האדם

مي فني يھوه الوھيم ( والعبارة باللون االخضر -5
  )من وجه الرب يھوه= 

لتالية توضح النص العبري وترجمته الصورة ا -6
  االنجليزية والفرنسية وااللمانية
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االنجليزية وھي ) ويكليف( الحظ ان ترجمة  -7
سابقة علي ترجمة الملك جيمس باكثر من قرنين 

في المربع االخضر ، وھي ) وجه الرب(بھا عبارة
نفس العبارة التي ترجمھا لوثر لاللمانية وسيجون 

بالنص العبري ، وجميعھا للفرنسية والموجودة 
  في مربع أخضر

في المربع ) الحضور االلھي(الحظ ان عبارة  -8
االحمر موجودة فقط في نسخة الملك جيمس ، 

وھي بالتأكيد خطأ مقصود بسبب العقيدة االنجيلية 
  التي التعترف بان  وجه 
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وقد وردت عبارة وجه الرب في التوراة مرات  -9
طبعة الملك جيمس  عديدة وترجمت دائما في

كما توضح الصور ) امام الرب(، )الحضور االلھي(
  5-5، القضاة 12-1التالية ، نص ايوب 

  

في الصورة النص العبري وترجمته العربية و - 10
بين السطور ، ونص ويكليف ، وفي كليھما 
  ترجمت عبارة وجه الرب في المربع البني

واما نص الملك جيمس في سفر القضاة  - 11
، وفي سفر ايوب ترجم ) من امام الرب(م فترج

  وكالھما في المربع االخضر) الحضور االلھي(

  خالصة

نرجو أن يكون الجميع قد عرف خطأ مقارنة 
  الترجمات وادعاء انھا نصوص اصلية 
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