الرد على ادعاء تحريف اسم بنيامين
في القضاة  02عدد 31
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الشبهة

الهابلوجرافي haplography
وهو أن يتم إهمال أو إسقاط لحرف أو كلمة أو أكثر نتيجة وجود كلمة تحتوي على أكثر من حرف
مكرر تباعاً ،أو أن تتحرك عين الناسخ وتقفز بالسياق من سطر آلخر نتيجة وجود كلمة مكررة أو
حرف مكرر أو ما شابه ذلك
مثال على ذلك سفر القضاة 31 : 02
עַתָּ ה תְּ נּו אֶת-הָּאֲ נָּשִׁ ים ְּבנֵיְּ -ב ִׁליַעַל אֲ שֶ ר ַב ִׁג ְּבעָּה ּ,ונְּמִׁיתֵ םּ ,ונְּ ַבע ֲָּרה ָּרעָּהִׁ ,מיִׁשְּ ָּראֵ ל; וְֹּלא
ָאבּו,

ע ,בְּקֹול אֲ חֵיהֶם ְּבנֵי-יִׁשְּ ָּראֵ ל.
( ְּבנֵי ) ִׁבנְּיָּמִׁן ,לִׁשְּ מ ֹ ַַ

فقد تحدث النص عن بني بنيامين ( ְּבנֵי ) ִׁבנְּיָּמִׁן ،والتي ورد ذكرها في العهد القديم أكثر من
عشرين مرة إال في هذا الموضع فقط فقط ذكرت وحدها ִׁבנְּיָּמִׁן بنيامين فقط ولذلك فهي موضوعه
بين قوسين.
واليحظ ان كلمة بني ְּבנֵי هي عبارة عن الثالثة أخرف األولى من كلمة بنيامين ִׁבנְּיָּמִׁן

الرد

اوال ما هو الدليل على تحريف العدد؟
هل يوجد لدى المشكك مخطوطة فيها الكلمة بني بنيامين ليقارن ويقول الكلمة تم تحريفها عن
دون قصد الي كلمة بنيامين؟ فاطالب المشكك بمخطوطة يوجد فيها هذا التحريف المزعوم وان لم
يوجد يكون اثبت انه مدلس
بل حتى كل الترجمات النقدية التي تعلق على هذه االمر لم تعلق على هذه الكلمة مثل نت بايبل
وغيره.
المشكك فقط ينقل من كالم بعض النقديين الغربيين باللغة االنجليزية مثل ايمانيول توف في كتابه
النقد النصي للكتاب المقدس العبري .فما يقوله المشكك هنا هو موجود في ص  02من كتاب
ايمانيول توف ولكن ايمانيول توف لم يقل انها خطأ وال ان كلمة ابن حذفت خطأ ولكن يضربه
مثال علي الكيري والكتيف اي المقروء والمكتوب فهو يقول ان المكتوب صحيح وهو بنيامين فال

يوجد اي خطا ولكن المنطوق بني بنيامين .بل كالمه يشهد ضد المشكك المدلس النه لو كان
هناك خطأ لكانوا اضافوا كلمة ابن ولكنا وجدنا بعض المخطوطات بها ابن وبعضها بدون.
فبالحقيقة ال اجد شبهة اصال لكي ارد عليها .فكيف ارد على اتهام مؤلف بدون اي دليل .فتعليق
المترجمين لم يشير اي من هم حسب ما راجعت الي وجود اشكالية في هذا المقطع.
المخطوطات العبرية كلها ال يوجد فيها اي خالف في هذا المقطع
المفسرين المتعمقين الدارسين العبري حتى اليهود منهم لم يعلقوا على هذا االمر.
فكما قلت انه ال يوجد اي خطأ وال حذف وال اضافة انما شبهة الفها المشكك ودلس فيها بعدما نقل
من تعليق ايمانيول توف عن موضوع كيري وكتيف فقط
النص الماسوريتك
)(HOTועתה תנו את־האנׁשים בני־בליעל אׁשר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מיׂשראל ולא
אבו בנימן לׁשמע בקול אחיהם בני־יׂשראל׃
والكلمات مترجمة انجليزي لمن يريد
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ونص مخطوطة لننجراد
ְּועַתָָּּ֡ ה תְּ נּוַ אֶ ת־הָּאֲ נָּשִִׁׁ֨ ים בְּנֵ ֵֽי־ ְּב ִׁל ַַּ֜יעַל אֲ ֶ ֶׁ֤שר ַב ִׁג ְּבעָּהַ ּונְּמִׁיתֵֵ֔ ם ּונְּ ַבע ָּ ֲָ֥רה ָּר ָּ ָ֖עה ִׁמיִׁשְּ ָּר ֵ ֵ֑אל וְֹּלֶׁ֤ א ָאבּוַ
ֵיהם בְּנֵ ֵֽי־יִׁשְּ ָּר ֵאֵֽל׃
כך ִׁבנְּיָּ ִֵׁ֔מן לִׁשְּ ֹ֕מ ֹ ַַ
ע ב ְָּ֖ק ֹול אֲ ח ֶ ָ֥
وصورة مخطوطة اليبو للعدد الذي يقع بين عمودين الثاني والثالث

واتي لنقطة مهمة جدا وهي
المشكك قال معلومة كاذبه كعادته فهو قال ان بني بنيامين استخدمت  02مره وهذه هي المرة
الوحيدة التي ذكر بنيامين بدون بني وها هي صورة لكالمه من مدونته

وهذا غير صحيح
كلمة بنيامين ذكرت  371مرة منهم  372مرة في العهد القديم منهم
 01مرة عن بنيامين شخص بالمفرد
ومنهم  06باسم سبط بنيامين او بني بنيامين
ولكن استخدم بنيامين من غير كلمة بني  70مرة رغم ان الكالم عن بني بنيامين سواء ارض بني
بنيامين او باب بني بنيامين او مدينة بني بنيامين ولكن استخدم كلمة بنيامين فقط
تكوين  07 :16وفي عدد  33 :3و تثنية  30 :07و تثنية  30 :11و قضاة  31 :5قضاة
 6 :32و قضاة  31 :36و  1 :02و  32 :02و  37 :02و  02 :02و  05 :02و :02
 15و  10 :02و  16 :02و  12 :02و  11 :02و  11 :02و  10 :02و  3 :03و
 0 :03و  31 :03و  35 :03و  30 :03و  37 :03و  31 :03و  03 :03و  3صم :6
 1و  30 :6و  0 :32و  0 :31و  35 :31و  30 :31و  30 :31و  0صم  6 :0و :0
 35و  13 :0و  36 :1و  0 :1 37 :36و  31 :03و 3ملوك  31 :1و  01 :30و :35
 00و  3اخبار  0 :7و  0 :30و  0 :03و  30 :07و  03 :07و  0اخبار  3 :33و :33

 1و  32 :33و  30 :33و  01 :33و 1 :31و  0 :35و  1 :35و  6 :35و  37 :37و
 5 :05و  3 :13و  6 :11و  10 :11وعز ار  3 :1و نحميا  10 :33مزمور  0 :12و ارميا
 3 :3و ارميا  00 :37و  0 :02و  1 :10و  11 :10و  31 :11و  30 :17و 31 :17
و  7 :11و حزقيال  00 :11و  01 :11و  01 :11و  10 :11و هوشع  1 :5و عوبديا :3
 36و زكريا 32 :31
فلماذا دلس المشكك الكذاب وادعى انها استخدمت  02مره فقط كلهم بني بنيامين وهذه هي المرة
الوحيدة التي استخدمت من غير بني؟
بل هذا المدلس الكذاب في نفس االصحاح الذي استشهد به استخدم كلمة بنيامين مفرد عن بني
بنيامين مرة وها هو االصحاح كامل امامكم
سفر القضاة 02
 3 :02فخرج جميع بني اسرائيل و اجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان الى بئر سبع مع ارض
جلعاد الى الرب في المصفاة
 0 :02و وقف وجوه جميع الشعب جميع اسباط اسرائيل في مجمع شعب اهلل اربع مئة الف راجل
مخترطي السيف
 1 :02فسمع بنو بنيامين ان بني اسرائيل قد صعدوا الى المصفاة و قال بنو اسرائيل تكلموا كيف
كانت هذه القباحة

 1 :02فاجاب الرجل الالوي بعل المراة المقتولة و قال دخلت انا و سريتي الى جبعة التي
لبنيامين لنبيت
 5 :02فقام علي اصحاب جبعة و احاطوا علي بالبيت ليال و هموا بقتلي و اذلوا سريتي حتى
ماتت
 0 :02فامسكت سريتي و قطعتها و ارسلتها الى جميع حقول ملك اسرائيل النهم فعلوا رذالة و
قباحة في اسرائيل
 7 :02هوذا كلكم بنو اسرائيل هاتوا حكمكم و رايكم ههنا
 1 :02فقام جميع الشعب كرجل واحد و قالوا ال يذهب احد منا الى خيمته و ال يميل احد الى
بيته
 6 :02و االن هذا هو االمر الذي نعمله بجبعة عليها بالقرعة
 32 :02فناخذ عشرة رجال من المئة من جميع اسباط اسرائيل و مئة من االلف و الفا من الربوة
الجل اخذ زاد للشعب ليفعلوا عند دخولهم جبعة بنيامين حسب كل القباحة التي فعلت باسرائيل
 33 :02فاجتمع جميع رجال اسرائيل على المدينة متحدين كرجل واحد
 30 :02و ارسل اسباط اسرائيل رجاال الى جميع اسباط بنيامين قائلين ما هذا الشر الذي صار
فيكم

 31 :02فاالن سلموا القوم بني بليعال الذين في جبعة لكي نقتلهم و ننزع الشر من اسرائيل فلم
يرد بنيامين ان يسمعوا لصوت اخوتهم بني اسرائيل
 31 :02فاجتمع بنو بنيامين من المدن الى جبعة لكي يخرجوا لمحاربة بني اسرائيل
 35 :02و عد بنو بنيامين في ذلك اليوم من المدن ستة و عشرين الف رجل مخترطي السيف
ما عدا سكان جبعة الذين عدوا سبع مئة رجل منتخبين
 30 :02من جميع هذا الشعب سبع مئة رجل منتخبين عسر كل هؤالء يرمون الحجر بالمقالع
على الشعرة و ال يخطئون
 37 :02و عد رجال اسرائيل ما عدا بنيامين اربع مئة الف رجل مخترطي السيف كل هؤالء رجال
حرب
 31 :02فقاموا و صعدوا الى بيت ايل و سالوا اهلل و قال بنو اسرائيل من يصعد منا اوال لمحاربة
بني بنيامين فقال الرب يهوذا اوال
 36 :02فقام بنو اسرائيل في الصباح و نزلوا على جبعة
 02 :02و خرج رجال اسرائيل لمحاربة بنيامين و صف رجال اسرائيل انفسهم للحرب عند جبعة
 03 :02فخرج بنو بنيامين من جبعة و اهلكوا من اسرائيل في ذلك اليوم اثنين و عشرين الف
رجل الى االرض

 00 :02و تشدد الشعب رجال اسرائيل و عادوا فاصطفوا للحرب في المكان الذي اصطفوا فيه في
اليوم االول
 01 :02ثم صعد بنو اسرائيل و بكوا امام الرب الى المساء و سالوا الرب قائلين هل اعود اتقدم
لمحاربة بني بنيامين اخي فقال الرب اصعدوا اليه
 01 :02فتقدم بنو اسرائيل الى بني بنيامين في اليوم الثاني
 05 :02فخرج بنيامين للقائهم من جبعة في اليوم الثاني و اهلك من بني اسرائيل ايضا ثمانية
عشر الف رجل الى االرض كل هؤالء مخترطوا السيف
 00 :02فصعد جميع بني اسرائيل و كل الشعب و جاءوا الى بيت ايل و بكوا و جلسوا هناك امام
الرب و صاموا ذلك اليوم الى المساء و اصعدوا محرقات و ذبائح سالمة امام الرب
 07 :02و سال بنو اسرائيل الرب و هناك تابوت عهد اهلل في تلك االيام
 01 :02و فينحاس بن العازار بن هرون واقف امامه في تلك االيام قائلين ااعود ايضا للخروج
لمحاربة بني بنيامين اخي ام اكف فقال الرب اصعدوا الني غدا ادفعهم ليدك
 06 :02و وضع اسرائيل كمينا على جبعة محيطا
 12 :02و صعد بنو اسرائيل على بني بنيامين في اليوم الثالث و اصطفوا عند جبعة كالمرة
االولى و الثانية

 13 :02فخرج بنو بنيامين للقاء الشعب و انجذبوا عن المدينة و اخذوا يضربون من الشعب
قتلى كالمرة االولى و الثانية في السكك التي احداها تصعد الى بيت ايل و االخرى الى جبعة في
الحقل نحو ثالثين رجال من اسرائيل
 10 :02و قال بنو بنيامين انهم منهزمون امامنا كما في االول و اما بنو اسرائيل فقالوا لنهرب
و نجذبهم عن المدينة الى السكك
 11 :02و قام جميع رجال اسرائيل من اماكنهم و اصطفوا في بعل تامار و ثار كمين اسرائيل من
مكانه من عراء جبعة
 11 :02و جاء من مقابل جبعة عشرة االف رجل منتخبون من كل اسرائيل و كانت الحرب شديدة
و هم لم يعلموا ان الشر قد مسهم
 15 :02فضرب الرب بنيامين امام اسرائيل و اهلك بنو اسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم خمسة
و عشرين الف رجل و مئة رجل كل هؤالء مخترطو السيف
 10 :02و راى بنو بنيامين انهم قد انكسروا و اعطى رجال اسرائيل مكانا لبنيامين النهم اتكلوا
على الكمين الذي وضعوه على جبعة
 17 :02فاسرع الكمين و اقتحموا جبعة و زحف الكمين و ضرب المدينة كلها بحد السيف
 11 :02و كان الميعاد بين رجال اسرائيل و بين الكمين اصعادهم بكثرة عالمة الدخان من
المدينة

 16 :02و لما انقلب رجال اسرائيل في الحرب ابتدا بنيامين يضربون قتلى من رجال اسرائيل نحو
ثالثين رجال النهم قالوا انما هم منهزمون من امامنا كالحرب االولى
 12 :02و لما ابتدات العالمة تصعد من المدينة عمود دخان التفت بنيامين الى ورائه و اذا
بالمدينة كلها تصعد نحو السماء
 13 :02و رجع رجال اسرائيل و هرب رجال بنيامين برعدة النهم اروا ان الشر قد مسهم
 10 :02و رجعوا امام بني اسرائيل في طريق البرية و لكن القتال ادركهم و الذين من المدن
اهلكوهم في وسطهم
 11 :02فحاوطوا بنيامين و طاردوهم بسهولة و ادركوهم مقابل جبعة لجهة شروق الشمس
 11 :02فسقط من بنيامين ثمانية عشر الف رجل جميع هؤالء ذوو باس
 15 :02فداروا و هربوا الى البرية الى صخرة رمون فالتقطوا منهم في السكك خمسة االف رجل
و شدوا وراءهم الى جدعوم و قتلوا منهم الفي رجل
 10 :02و كان جميع الساقطين من بنيامين خمسة و عشرين الف رجل مخترطي السيف في
ذلك اليوم جميع هؤالء ذوو باس
 17 :02و دار و هرب الى البرية الى صخرة رمون ست مئة رجل و اقاموا في صخرة رمون
اربعة اشهر

 11 :02و رجع رجال بني اسرائيل الى بني بنيامين و ضربوهم بحد السيف من المدينة باسرها
حتى البهائم حتى كل ما وجد و ايضا جميع المدن التي وجدت احرقوها بالنار
فنفس االصحاح
استخدم  35مرة بني بنيامين
واستخدم  31مرة بنيامين فقط
لهذا كما قلت هو مدلس .فيا مدلس عندما تلفق شبهة على االلق اختار اصحاح ال ينفضح فيه
كذبك وتدليسك بسهولة مثل هذه.
اكتفي بهذا القدر وقد عرضت لكم مثال من تلفيق الشبهات التدليسية للمشككين المسلمين

والمجد هلل دائما

