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الشبهة

يقول أحد المفكرين المشهورين
ما بين ال  430سنة للتوراة المازورية .و 215سنة للتوراة السبعينية .التوراة المازورية حسبت مدة
وجود الهكسوس واإلسرائيليين مع بعض في مصر وقالت  430سنة .التوراة السبعينية الي كتبت في

اإلسكندرية قالت  215على المدة الي قضاها بني إسرائيل بس في مصر .فعندي  430سنة منهم 215
سنة الهكسوس حكام دخل في عهدهم بني إسرائيل عاشوا  215سنة زي ما التوراة السبعينية.

الرد

لألسف كل ما قيل جملة وتفصيال خطا ولم أكن أتوقع من مفكر وباحث هذا المستوى من كثرة االخطاء.
واطالبه باي دليل على ما يدعي
فأوال لم تقول الترجمة السبعينية ان عدد السنين  215سنة
وثانيا لم تحسب التوراة العبرية أي زمن للهكسوس بل لم تشير إليهم ففترة  430سنة متعلقة بشعب
إسرائيل فقط.
وأؤكد ما قلت
أوال االعداد التي ذكرت  430هم
خروج  12عدد 40
سفر الخروج 40 :12
واما اقامة بني اسرائيل التي اقاموها في مصر فكانت أربع مئة وثالثين سنة.

ֹלשים שָ ֵָ֔נה וְּ אַׁ ְּר ַׁבֶׁ֥ע מאֹ֖ ות שָ ָנָֽה׃
ֵ֣ ִ ֲשר י ְָּש ֖בּו בְּ ִמצְּ ָ ָ֑ריִ ם ְּש
ֶׁ֥ ) ּומֹ ושַׁ ב֙ בְּ נֵ֣י יִ ְּש ָר ֵ֔אל אWLC(
H834 who

אשר

H3478 of Israel,

ישראל

H702 four

וארבע

H8141 years.

שנה

H1121 of the children

בני

H7970 and thirty

שלשים

H4186 Now the sojourning

( ומושבIHOT+)

H4714 in Egypt,

H3427 dwelt

במצרים

H8141

שנה׃

ישבו

H3967 hundred

מאות

وها هو نص السبعينية
(LXX) ἡ δὲ κατοίκησις τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἣν κατῴκησαν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ
ἐν γῇ Χανααν, ἔτη τετρακόσια τριάκοντα,
(Brenton) And the sojourning of the children of Israel, while they sojourned in the
land of Egypt and the land of Chanaan, was four hundred and thirty years.

41 :12 سفر الخروج
.وكان عند نهاية أربع مئة وثالثين سنة في ذلك اليوم عينه ان جميع اجناد الرب خرجت من ارض مصر
ֹלשים שָ ֵָ֔נה וְּ אַׁ ְּר ַׁבֶׁ֥ע מאֹ֖ ות שָ נָ ָ֑ה וַׁיְּ ִִ֗הי בְּ עצם֙ הַׁ ֵֹ֣יום הַׁ ֵ֔זה ָיָֽצְּ ֛אּו כָל־צִ בְּ אֶֹׁ֥ ות יְּ הוָ ֖ה
ֵ֣ ִ ) וַׁיְּ ִִ֗הי ִמקץ֙ ְּשWLC(
מ ֶׁ֥ארץ ִמצְּ ָ ָֽריִ ם׃
H8141 years,

שנה

H6106 even the

H7970 and thirty

בעצם

שלשים

H7093 at the end

H1961 it came to pass,

ויהי

H8141

מקץ

שנה

H1961 And it came to pass

( ויהיIHOT+)

H3967 hundred

מאות

H702 of the four

וארבע

H6635 the

צבאות

H3605 that all

כל

H3318 went out

יצאו

H4714 of Egypt.

מצרים׃

H2088 even the selfsame
H776 from the land

מארץ

הזה

H3117 day

היום

H3068 of the LORD

selfsame

יהוה

hosts

والسبعينية
(LXX) καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ τετρακόσια τριάκοντα ἔτη ἐξῆλθεν πᾶσα ἡ
δύναμις κυρίου ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
(Brenton) And it came to pass after the four hundred and thirty years, all the
forces of the Lord came forth out of the land of Egypt by night.
 سنة؟215 فاين ما ادعاه من ان السبعينية كتبت

 سنة430 اما عن شرح فترة
فقد شرحتها سابقا في ملف
كم كان زمن غربة شعب اسرائيل في مصر؟
وقدمت فيه كل الشواهد التي تشرح هذا وباختصار شديد
) سنه (بداية غربته70 ابراهيم خرج من ارام عن عمر
 سنه75 خرج من حاران
5 =70-75

اسحاق ولد وإبراهيم عمره  100سنه اي بعد  25سنه من خروجه من حاران
25
اسحاق  60ولد يعقوب
60
يعقوب  130ذهب الي مصر
130
زمن من وعد إبراهيم مما بين النهرين الي دخول ارض مصر فترة الغربة قبل ارض مصر
 220 =130 +60 +25 +5سنة
فترة الغربة في مصر
 210 = 220 -430مدة غربة اسرائيل في مصر
فرقم  430من بداية غربة إبراهيم و 400من وقت ميالد إسحاق و 210سنة هو الفترة التي قضوها في
مصر.
وأكرر أتمنى ان يقدم أي مرجع لما يقوله من معلومات الن كلها خطأ لألسف جملة وتفصيل.

والمجد هلل دائما

