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الشبهة

الجملة التي قالها بولس الرسول في نسلك ولم يقل في االنسال ،في غالطية  16/3ولكن كلمه نسل
 zeraفي العبري ال تجمع فكيف جمعها بولس فهو أخطأ لغويا

الرد

اتعجب من ان باستمرار يقفز أي شخص بادعاء الكتاب أخطأ او النبي أخطأ او معلمنا بولس الرسول او
بطرس الرسول أخطأ .وكل هذا قبل ان ندرس الموضوع بشيء من التفصيل.
لغويا
أوال العبري
معلمنا بولس الرسول يتكلم عن نسل
وكلمة نسل في العبري זרע زيرع والتي تعني بمعنى مباشر بذرة  Seedوجمعها زيرعيم זרעים بذور
Seeds
قاموس سترونج
H2233
ז ֶַרע
‛zera

zeh'-rah
From H2232; seed; figuratively fruit, plant, sowing time, posterity: - X carnally,
child, fruitful, seed (-time), sowing-time.
Total KJV occurrences: 229
بذرة ومجازيا ثمرة ونبات ووقت زراعة واثمار وتعني ابن ومثمر وبذرة ووقت غرس

وهي أتت من فعل زرع الذي له نفس المعنى ويشبه النطق في العربي
H2232
ז ַָרע
‛zâra

'zaw-rah
A primitive root; to sow; figuratively to disseminate, plant, fructify: - bear,
conceive seed, set with, sow (-er), yield.
Total KJV occurrences: 56
جذر بمعنى يزرع ومجازيا ينشر ينبت يثمر تحمل بذور الحمل يزرع يلد
فالمصدر وهو فعل َزَرع وبذرة او نسل زيرع وانسال هو ازراعيم זרעים
وكلمة نسلك في العبري ازراعخا זרעך زاين ريش عاين كاف
وجمع نسلك هو انسالك זרעיך ازراعيخا ينتهي بيود وكاف وليس كاف فقط
ولكن ممكن تكتب بدون يود ז ְַרעֶ ָך بسيجول وتنطق بالكسر  zar·‘e·ḵāزارعيخا وتعني الجمع رغم عدم
وجود يود
مثل في
سفر التكوين 14 :28

. ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل االرض.ويكون نسلك كتراب االرض وتمتد غربا وشرقا وشماال وجنوبا
ָל־מ ְשפְ חֹ ת הָ אדָ מָ ה ּובְ ז ְְַר ְֶעָך
ִ וְ הָ יָה ז ְְַר ְעָך כַעפַר הָ אָ ֶרץ ּופ ַָרצְ תְָ יָמָ ה וָקֵ ְדמָ ה וְ צָ פֹ נָה ָונֶגְ בָ ה וְ נִ בְ רכּו בְ ָך כ
ونسلك األولى وهي زارعاخا (هتاف بتاح) بالمفرد والثانية زارعيخا (سيجول) بالجمع
فهذا العدد كما كتبته نت بايبل وغيرها بالجمع
(NET) Your descendants will be like the dust of the earth,27 and you will spread
out28 to the west, east, north, and south. All the families of the earth will
pronounce blessings on one another29 using your name and that of your
descendants.30
وتعلق ان األول بالمفرد يمثل يعقوب
28

tn The verb is singular in the Hebrew; Jacob is addressed as the representative

of his descendants.
والثاني بالجمع
30

tn Heb "and they will pronounce blessings by you, all the families of the earth,

and by your offspring."
فالحقيقة أتت بالجمع في العهد القديم
ومثله

سفر التثنية 19 :30
أشهد عليكم اليوم السماء واألرض .قد جعلت قدامك الحياة والموت .البركة واللعنة .فاختر الحياة لتحيا
أنت ونسلك
הַ עִ ידֹ ִתי בָ כֶם הַ יֹ ום אֶ ת־הַ שָ מַ יִ ם וְ אֶ ת־הָ אָ ֶרץ הַ חַ יִ ים וְ הַ מָ וֶת נָתַ ִתי לְ ָפנֶיָך הַ בְ ָרכָה וְ הַ קְ ָללָה ּובָ חַ ְרתְָ בַ חַ יִ ים
לְ מַ עַן ִתחְ יֶה אַ תָ ה וְ ז ְְַר ְֶעָך׃
وهي ليست بالمفرد زارعاخا بل أتت بالجمع زارعيخا والفرق هو فقط النطق وعالمة التشكيل سيجول (بدل
هتاف بتاح)
وأيضا نت بايبل وغيرها كتبتها بالجمع
(NET) Today I invoke heaven and earth as a witness against you that I have set
life and death, blessing and curse, before you. Therefore choose life so that you
!and your descendants may live
مع مالحظة بعض الترجمات كتبتها نسل بالمفرد و Seedولكنها في العبري جمع
بل أتت كلمة زيرعيم بالجمع في
سفر المزامير 5 :126
الذين يزرعون بالدموع يحصدون باالبتهاج.
H2232 They that sow

) (IHOT+הזרעים

وأيضا مثلها في 1صم 15 :8

H1832 in tears

בדמעה

H7440 in joy.

ברנה

H7114 shall reap

יקצרו׃

ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده.
וְ ז ְַרעֵיכֶם וְ כ ְַרמֵ יכֶם יַעְ שֹר וְ נָתַ ן לְ סָ ִריסָ יו וְ לַעבָ דָ יו
فزارعيخيم
فالذي يقول ان كلمة زيرع عبري ال تجمع هو مخطئ تماما فهي تجمع حتى بتصريفاتها واتت بالجمع في
العهد القديم
ولكن بالفعل العهد القديم العبري رغم وجود كلمة انسالك اال ان العهد القديم كان كثي ار يتكلم عن النسل
بالمفرد وبخاصة نسل إبراهيم مثل
سفر التكوين 18 :22
وي َتبارك ِفي َنسلِك ج ِميع أُممِ األَر ِ ِ
َج ِل أََّن َك َس ِم ْع َت لَِق ْولِي».
ََ َ َ ُ
ض ،م ْن أ ْ
ْ َ َ ُ َ ْ
וְ הִ ְתבָ רכּו בְ ז ְְַר ְעָך כֹ ל גֹ ויֵי הָ אָ ֶרץ עֵקֶ ב אשֶ ר שָ מַ עְ תְָ בְ קֹ לִ י
واتت فزارعاخا بعالمة تشكيل هتاف بتاح بالمفرد
مع مالحظة ان اليهود حتى في التلمود يكتبوا كلمة انسال بالجمع
"pecuniary judgments are not as capital ones; in pecuniary judgments, a man
gives his money, and it atones for him; in capital judgments, his blood, and the
, "of his seeds", or posterity, hang on him to the end of the world; forזרעותיו blood
we so find in Cain, who slew his brother; as it is said, "the bloods of thy brother

crieth"; it is not said, the blood of thy brother, but the bloods of thy brother, his
'', "of his seeds".זרעותיו blood, and the blood
بل حتى المشنة بها زرعيم זרעים ولهذا اليهود الدارسين ال يتهمون معلمنا بولس الرسول في هذا العدد
بالمعنى العبري انه أخطأ
Chizzuk Emuna, par. 2. c. 90. p. 468.
ورغم ان هذا كافي بإنهاء الشبهة اال ان نكمل معا

اليوناني
معلمنا بولس الرسول هو ال يكلم اشخاص بالعبري ولكن يكلم الغالطيين الذين يتكلمون اليونانية وقال لهم
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 16 :3
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
َما اْلمو ِ
اع ُ ِ
ين ،بل َكأََّن ُه ع ْن و ِ
ِ
اه ِ
احدٍ:
َ َ
َوأ َّ َ َ
ولَ « :وِفي األَ ْن َسال» َكأََّن ُه َع ْن َكثي ِر َ َ ْ
يم َوفي َن ْسله .الَ َيُق ُ
يد َفقيَل ْت في إْبَر َ
ِ
ِ
ِ
يح.
« َوِفي َن ْسل َك» َّالذي ُه َو اْل َمس ُ
τω δε αβρααμ ερρηθησαν αι επαγγελιαι και τω σπερματι αυτου ου λεγει
και τοις σπερμασιν ως επι πολλων αλλ ως εφ ενος και τω σπερματι σου ος
εστιν χριστος

الكلمة التي استخدمها معلمنا بولس الرسول في اليوناني  σπερματιسبيرماتي نسلك من كلمة نسل
 σπέρμαسبيرما بالمفرد التي تعني بذرة اما انسال استخدم σπερμασινسبيرماسين من الجمع
 σπερματωνسبيرماتون
واالثنين استخدموا في العهد الجديد فاتت بالمفرد وأيضا أتت بالجمع في متى  32 :13ومرقس 31 :4
وعندهم تعبير أيضا انسال
͂Soph. OEd. Col. 599, γῆς εμῆς ἀπηλάθην Προς τῶν ἐμαυτου
σπερμάτων
 spermatōn.انسال فهو يوضح لهم ان العدد مثل في تكوين  18 :22كان يستطيع ان يستخدم جمع
ولكنه قصد ان يستخدم مفرد ألنه يشير بطريقة ضمنية نبوية عن المسيح وحتى في السبعينية كتبت
باليوناني والسبعينية  ἐν τῷ σπέρματί σουان تو سبيرماتي سو
فهو يكلم الغالطيين الذين يعرفوا اليوناني وعندهم كلمتين في اليوناني مفرد وجمع فوضح لهم باليوناني ان
الكلمة بالمفرد مقصود بها المسيح .مع مالحظة هو لم ينكر ان كلمة زيرع او كلمة سبيرما يقصد بها نسل
وممكن تستخدم عن نسل ولكن مقصود به كل النسل أي افراد كثيرين ولكن هو يوضح بعد في استخدامها
وال ينفى تعدد االستخدام وهو يشبه عندما نقول نحن تأمل ولكن هذا ال يلغي باقي االبعاد للمعنى.
مع مالحظة ان نسلك بالمفرد رغم انها تشير الفراد كثيرين لكن يجمعهم صفة واحدة وأيضا نفس المعنى
الذي أشار اليه معلمنا بولس الرسول في تعبير نسل بالمفرد (بل َكأََّن ُه ع ْن و ِ
احدٍَ « :وِفي َن ْسلِ َك» َّال ِذي ُه َو
َ َ
َْ
ِ
يح) ولكن هو أيضا يشير للمسيح الذي هو الرأس وكل المؤمنين فيه كأعضاء جسده فهو أيضا لفظ
اْل َمس ُ

مفرد تجميعي وبالفعل باستمرار كل انسال شريرة ترفض وتستمر كلمة نسل عن الصحيح مثل إبراهيم نسله
به إسحاق وإسماعيل ولكن نسل قيلت عن إسحاق فقط وبعد إلسحاق انسال عيسو ويعقوب ولكن قيل نسل
عن يعقوب وبعد هذا يعقوب نسله كل االسباط استمرت كشعب المواعيد حتى انطبق على الحقيقي
المقصود وهو النسل بالمفرد وهو المسيح
فلهذا معلمنا بولس لغويا لم يخطئ بل ما قاله صحيح لغويا كما قدمت في العبري واليوناني وأيضا كشف
معنى خفي في كلمة نسل بالمفرد

والمجد هلل دائما

