هل أخطأ سفر االيام في اسم دودانيم
فحوله الي رودانيم؟ تكوين  4 :01و
 0اخبار 7 :0
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الشبهة

الخطأ في كتابة الحروف mistaken letters
وهو ما يحدث نتيجة تشابه حروف مع بعضها البعض مما يتسبب في إلتباس الوضع
على الناسخ ،فعلى سبيل المثال فإن حرف الدالت ד في اللغة العبرية ( حرف الدال )

يتشابه رسمه مع حرف الريش ר ( حرف الراء ) مما قد يتسبب في إشكال ذلك على الناسخ
فيكتب هذا مكان ذلك او العكس .
مثال على ذلك في سفر التكوين 4 : 01
ּו ְבנֵי יָוָן ,אֱ לִישָ ה וְתַ ְרשִ יש ,כִתִ יםְְ ,ו ְדדָ נִים

وسفر اخبار االيام االول 7 : 0
ּו ְבנֵי יָוָן ,אֱ לִישָ ה וְתַ ְרשִ ישָ ה ,כִתִ יםְְ ,ורֹודָ נִים
ففي األولى كتبت فدودانيم بالداليت ְְו ְדדָ נִים  ،وفي الموضع اآلخر في اخبار االيام بالريش
فيرودانيم ְְורֹודָ נִים

الرد

الرد باختصار في البداية هو ان المشكك أقام نفسه حكما على الكتاب المقدس بدون استحقاق
وحكم مباشرة بان االسم خطأ بدون حتى ما يضح أحتماالت أخري وهذا خطأ من المشكك .فهذا
الشخص له اسمين وقد تسمى باالسمين واطلق اسمه على بعض االماكن التي استوطنها هو
ونسله بالنطقين .فان كان اسم المناطق القديمة جدا التي سكنها نسله سموا االماكن بالنطقين

دودانيم ورودانيم اذا هو كان معروف باالسمين وكون أن التكوين يذكر احد االسمين واالخبار
يذكر االسم الثاني هذا تكميل فاالسفار تكمل بعضها بعضا
وندرس معا بشيء من التفصيل
ادعاء أن الخطأ لتشابه حرف الدالت ד في اللغة العبرية اي حرف الدال مع حرف الريش ר اي
حرف الراء فيه عدة افتراضات غير صحيحة ففي وقت عز ار لم يكن يكتب بالعبري الحديث
 Modern hebrewوهذا ما يجهله المشكك ولكنه كان يكتب بالعبري القديم الذي يسمى
 Phoenicianوكان فيه شكل حرف الداليت هو

وشكل حرف الريش هو

وهم غير متشابهين فلهذا حجة الخطأ بسبب التشابه هو يظهر فقط عدم المعرفة.
االمر الثاني كم كلمة فيها داليت في العهد القديم؟ كم ضخم جدا جدا فلماذا لم يخطئ الكاتب
ويكتبها داليت؟
بل االسم نفسه لدودانيم דדְָנִים به حرفي داليت فلماذا اخطأ في واحد لتشابهه مع الريش ولم
يخطئ في الثاني؟ البديهي ان الحرفين المتتاليين متشابهين فيخطئ في االثنين ويكتب بدل
االثنين داليت يكتب االثنين ريش وهذا لم يحدث.

ما يدور حوله النقاش.
هذا الجزء يتكلم عن مواليد ابناء نوح وفي هذا العدد يتكلم عن مواليد ياون ابن يافث ابن نوح
والذي هو واضح ان معظم االبناء تسمى اسم بالد او مناطق على اسماؤهم فهذا االصحاح هو
غاية في االهمية لمعرفة تاريخ ومن مؤسس كل دولة فجومر هو مؤسس المانيا (جيرمني)
وتوجرمه مؤسس تركيا وترشيش مؤسس ترشيش وهكذا وهذا له اهمية اخري ايضا عندما يذكر
اسماء نبوات لبالد معينة مثل حزقيال  83وغيره هذا يوضح اكثر معني البلد والمقصود منها
باسمها القديم .فالسطحي الذي يعبر على هذا االصحاح ويعلق فقط على حرف ريش هو بالفعل
انسان سطحى حرفي فقط.
وندرس االعداد المقصوده
سفر التكوين 01
 4 :01و بنو ياوان اليشة و ترشيش و كتيم و دودانيم
دودانيم اسم حفيد نوح والكلمة تعني قادة وكلمة دودانيم موجودة في معظم النصوص العبري
والمخطوطات العبري

 4 And the sons of Javan: Elishah, andד ּו ְבנֵי יָוָןֱ ,אלִישָה וְתַ ְרשִיש,

 Tarshish, Kittim, and Dodanim.כִתִ ים ,וְד ֹדָ נִים.
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ִישה וְתַ ְר ִ ִׁ֑שיש כ ִ ִָ֖תים וְד ֹדָ ִנ ִֽים׃
ּובְנֵ ֵ֥י י ָָוָ֖ן ֱאל ָ ָׁ֣
Biblia Hebraica Stuttgartensia
ּו ְבנֵי יָוָן ֱֱאלִישָה וְתַ ְרשִיש כִתִ ים וְד ֹדָ נִים׃
Aleppo Codex
ד ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים
)WLC (Consonants Only
ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים׃
)BHS (Consonants Only
ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים׃
وايضا النص الموجود في
سفر أخبار االيام االول 0
 7 :0و بنو ياوان اليشة و ترشيشة و كتيم و دودانيم
وهي في العبري رودانيم وهو نفس الشخص .فهو نطق اخر لنفس الشخص.

 7 And the sons of Javan: Elishah, andז ּו ְבנֵי יָוָןֱ ,אלִישָה וְתַ ְרשִישָה,
} Tarshish, Kittim, and Rodanim. {Sכִתִ ים ,וְרֹודָ נִים{ .ס}
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ִישה וְתַ ְר ִ ִׁ֑שישָה כ ִ ִָ֖תים וְר ֹודָ ִנ ִֽים׃ ס
ּובְנֵ ֵ֥י י ָָוָ֖ן ֱאל ָ ָׁ֣
Biblia Hebraica Stuttgartensia
ּו ְֱבנֵי יָוָן ֱאלִישָה וְתַ ְרשִישָה כִתִ ים וְר ֹודָ נִים׃ ס
Aleppo Codex
}ז ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים {ס
)WLC (Consonants Only
ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים׃ ס
)BHS (Consonants Only
ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים׃ ס

وتاكيد أنه االسمين صحيحين لنفس الشخص حفيد نوح ابن يافث هو ان المدن التي انشات على
اسمه حملت االسمين من القدم

مثل دودونا التي في منطقة ابيريوس في اليونان

وهي من اسم دودانيم
وبجوارها جزيرة روديس من اسم رودانيم

وايضا منطقة روديس  Rhodesفي روني  Rhoneفي فرنسا واسمها القديم رودانيوس
 Rhodanusمن رودانيم.

بل اسم المنطقة القديم درودانيا  Dardania,وهو جزء من  Illyricumجنوب البلقان وهو يحمل
اسم دودانيم ورودانيم االثنين ويسموها االسم القديم ارض درداني

فكل هذه المناطق حملت اسمه بالنطقين بوضوح وهذا دليل تاريخي يؤكد ان االسم الذي في تكوين
دودانيم صحيح من البدايه وال يوجد فيه اخطاء واالسم الثاني لنفس الشخص الذي ذكر في اخبار
االيام االول رودانيم ايضا صحيح وليس فيه تحريف وال غيره وهو مثله مثل اي شخص يكون له
اسمين وهذا من عادة معروفة .فهو اسمين لنفس الشخص متشابهين فيما عدا حرف وليس خطا
فى حرف وتحريف كما ادعى المشكك.

والمجد هلل دائما

