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عادة الصياغة،  اذلي حفظ كتابه من التالعب، والتحريف، والتعديل، والتنقيح،هلل امحلد  وا 

ْكرح  {عن كتابه  ؛ فهو القائلالنساخوتدخل  وال ضافات املتأ خرة، لْنحا اذلذِّ ُن نحزا ْ َّنا َنح
ِ
ُ  ا َّنا َلح

ِ
ا وح

ُظونح  افذ  .}  لححح

كام الثناء  –تعاىل  –امحلد كام ينبغي أ ن حيمد، وَل الشكر كام ينبغي أ ن يشكر، وذلاته فهل 

 ينبغي أ ن يثىن علهيا.

رسول هللا نسل  محمد رسول هللا ابن عبد هللا، الرمحة، واملرمحة، والسالم عىل نيبوالصالة 

 رسل هللا.

سامعيل ابن ابراهمي  اذلي بعثه هللا رمحه للعاملني، فبلغ الرساةل، وأ دى  ،ابن عدَّنن ابن ا 

 ال مانة، وَنن عىل ذكل من الشاهدين.

وعن حصابته وخلفاؤه ال ربعة ذريته، ، و وعن زوجاته، وزوجاته،أ َل هللا عليه وعىلصىل 

 الصديق أ يب بكر، والفاروق معر، وذي النورين عامثن، وأ سد هللا الغالب عىل ابن أ يب

 سفيان، وعن ابيق العرشة املبرشين ابجلنة. طالب، وعن معاوية بن أ يب

ن هذه الورقة البحثي وبعد، لنصوص العهد القدمي،  ة تتناول موضوع من موضوعات النقدفا 

 من خالل النقد التارخيي والنقد ادلميوغرايف.

نص من نصوص أ كرث من أ ن حترص ينطبق علهيا معايري النقد هذه، وغريهاوهو   
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مت فيه جديد يساعد الباحث وطالب العمل املهمت هبذا الشأ ن، وأ ن من هللا أ ن أ كون قدفأ متىن 

للمؤمنني ابلعهد القدمي الرشقيني تساعدمه عىل التخيل وس يةل  –املتواضع  –يكون هذا العمل 

لنقاد عن بعض املورواثت والقمي اليت تربوا وترعرعوا علهيا، مل يعد لها وجود يف أ وساط ا

 واملعارف الكتابية اجلديثة ال ن.

 

أ محدطارق   

.4152أ كتوبر  51جهراًي، املوافق  5241ذو احلجة  42السبت  ،القاهرة  

Tarek.ahmed.ezzeldin@gmail.com 
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 ال هداء

 

أ مين تريكال س تاذ   

اذلي متنيت طاملا أ ن أ كون مثهلادلاعية   

 

 

خاص لل خ شكر   

 

أ ديمأ دم   

الغالفم مصم  
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دامئًا ما تواجه الباحث ورمبا القاريء العادي مشالك تتعلق ابل رقام وابل حصاء والتوارخي يف 

 العهد القدمي، ويف هذا الصدد يقول والرت قيرص :

 

among the particularly hard sayings of the Bible are those portions that 

record large numbers, such as those in census lists in the early periods of 

Israel’s history or in numbers  coming from the battles of that nation in 

her latter years.... Some numbers should never have been introduced into 

the discussion whatsoever, for they come from modern additions not 

found in the text themselves.1 

 

تسجل عدد كبري من الرتمجة : من مضن اصعب اقوال الكتاب املقدس هذه الاقوال اليت 

رسائيل .....  بعض هذه ال رقام مثل اليت يف قوامئ ال حصاء اخلاصة ابلفرتات املبكرة من اترخي ا 

طالقاً ل هنا ظهرت لهيا ا  عن طريق ا ضافات حديثة، وليست موجودة  ال رقام ل ميكن الركون ا 

.يف النص نفسه  

 تعليقاً عىل نفس ال مر : ISBEوتقول الـ 

Students of the historical books of the Old Testament have long been 

perplexed by the high numbers which are met with in many passages 

There are many other illustrations in the Books of Chronicles and 

elsewhere. That some of these high figures are incorrect is beyond 

reasonable doubt, and is not in the least surprising, for there is ample 

evidence that the numbers in ancient documents were exceptionally liable 

to corruption.2 

                                                           
1 Kaiser, Walter C.. Hard sayings of the Bible. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996. Print. 

2 Orr, J., M.A., D.D. (1999). The International standard Bible encyclopedia  : 1915 edition (J. Orr, Ed.). Albany, 

OR: Ages Software. 
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الرتمجة : هناك حرية عند دارسني كتب العهد القدمي التارخيية بسبب ال عداد الكبرية اليت 

 جيدوهنا يف الكثري من الفقرات 

 هذه ان والادعاء اخرى مواضع ويف اسفار الاخبار يف الاخري ال مثةل من الكثري توجد

 دليل يوجد لنه ادلهشة ايل يدعوا ول الصواب جيانب ادعاء هو حصيحة غري الكبرية الاعداد

 . عادي غري بشلك للفساد عرضة اكنت القدمية الواثئق يف الاعداد ان عىل واحض

 

مما سبب حاةل من " الزهق " و " امللل " للقديس جريوم مرتمج الفوجلات اذلي اعلن أ ن 

بل اهنا حتتاج حل هذه التناقضات ل حيتاج لعامل واليت تذخر كتاابته ابلتحليالت العلمية، 

لشخص متفرغ متاما ل يوجد دليه ما يشغهل يف حياته حلل هذه التناقضات
3

 : 

 

                                                           
3 Thiele ,Edwin Richard. The mysterious numbers of the Hebrew kings: a reconstruction of the chronology of 

the Kingdom of Israel and Judah ..Cambridge University Press: University of Chicago Press ;, 1993. Print. 
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، مثال لهذا وس تجد تناقضاً يف عدد الس ننياقرا اسفار العهد القدمي واجلديد الرتمجة : 

حيت يبدو ان حماوةل الاجابة عىل  التضارب املدة اخلاصة حبمك ملوك هيوذا وملوك ارسائيل

.شلكة تتطلب جمهود رجل ل يشغهل اي يشء أ خر وليس جمهود عاملهذه امل   
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العهد القدميذه ادلراسة يتحدث يف هذه اجلزئية، ويه اخلاصة مبوضوع ال رقام يف وموضوع ه  
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عن عدد احملاربني اذلين يف سن العرشين يقول اكتب سفر اخلروج يف ال حصاح الثاين عرش 

:عامًا فصاعدًا   

ְסעּו ְבֵני-  21 ְשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס, ֻסכָֹּתה, -ַויִּ י ֵמאֹות ֶאֶלף-ְכֵששיִּ ים,  ַרְגלִּ ַהְגָברִּ

ָטף  ְלַבד מִּ

 

، الرجال دون بس امتئة الف رجلالرتمجة : ورحل بين ارسائيل من رمعسيس لسكوت، 

 ال طفال

الرمق، ا ذ أ نه يزيد عن وال شاكلية يف هذا النص متعلقة بأ ن النص فيه مبالغة كبري من حيث 

الواقع املؤيد ابل دةل ادلاخلية واخلارجية واليت تقول انه اقل من ذكل بكثري، وانه بال شك نص 

 مغلوط يقدم حقائق اترخيية بصورة خاطئة وذكل عن طريق املبالغة يف ش يئني :

 رسائيل وقهتا  عدد جيش وحماربني بين ا 

 

 تعداد بين ارسائيل نفسهم اخلارجني من مرص 

 الهيودي : JPSفيقول تفسري 

six hundred thousand This figure would yield a total Israelite population 

of over two million souls, a number that poses intractable problem4. 

                                                           
4 Sarna, N. M. (1991). Exodus. English and Hebrew; commentary in English. The JPS Torah commentary (62). 

Philadelphia: Jewish Publication Society. 
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تعداد بين ارسائيل يتخطي الثنني مليون، الرتمجة : س امتئة أ لف، هذا الرمق يظهر ان مجموع 

 .وهو الرمق اذلي يودل مشلكة مس تعصية احلل

 

 الشهرية: UBSوتقول سلسةل 

means approximately 600,000 “able-bodied men”.5 

 

 من الرجال الالئقني جسامنياً  011111وهذا يعين 

 ويقول أ لربت ابرنز:

066,666 - This includes all the males who could march. The total number 

of the Israelites should therefore be calculated from the males above 

twelve or fourteen, and would therefore amount to somewhat more than 

two millions6. 

 

وهذا يشمل مجيع اذلكور القادرين عىل الرتجل مكشاة. اجملموع اللكي  –الرتمجة : س امتئة الف 

وابلتايل لعدد الارسائيليني جيب ان حيسب بعدد اذلكور فوق الثانية عرش او الرابعة عرش، 

 .سوف َنصل عىل عدد ما يفوق املليونني

 : Faussetويقول 

                                                           
5
 Osborn, N. D., & Hatton, H. (1999). A handbook on Exodus. UBS handbook series; Helps for translators (299). 

New York: United Bible Societies. 

6 Barnes, Albert, H. C. Leupold, and Robert Frew. Barnes' notes on the Old and New Testaments: a practical 

and explanatory commentary. Enl. type ed. Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1949. Print. 
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It appears from Numbers 1:3 that the enumeration is of men above twenty 

years of age. Assuming, what is now ascertained by statistical tables, that 

the number of males above that age is as nearly as possible the half of the 

total number of males, the whole male population of Israel, on this 

computation, would amount to 1,200,000; and adding an equal number for 

women and children, the aggregate number of Israelites who left Egypt 

would be 2,400,000 7.  

 

ن هذا التعداد خاص ابلرجال اذلين فوق  4:  5الرتمجة : وكام هو يظهر من سفر العدد  فا 

اكيد من الاحصائيات املقدمة واليت تفيد ان عدد اذلكور الثانية عرش، عىل فرض اننا الان مت

ن عدد  اذلين فوق هذا السن مه تقريبا نصف مجموع اذلكور بصفة عامة ، وعيل هذا احلساب فا 

ن خشص، ابلضافة ايل رمق مساوي من ال طفال ومن النساء 5411111اذلكور يقدر بـ  ، فا 

جاميل عدد ال رسائيليني اذلين غادروا مرص هو   خشص. 4211111ا 

 

 ويقول املفرس الشهري أ دم الكرك :

That is, There was this number of effective men, twenty years old and 

upwards, who were able to go out to war. But this was not the whole 

number.8 

 

الرتمجة : وهذا رمق الرجال املؤثرين، احصاب العرشين عاما مفا فوق، القادرين عىل اذلهاب 

 .ولكن هذا ليس هو الرمق الصحيح للحرب، 

                                                           
7 Jamieson, Robert, A. R. Fausset, and David Brown. A commentary, critical and explanatory, on the whole 

Bible. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 18. Print. 

8
 Clarke, Adam. The Holy Bible. London: printed for J. Butterworth and Son, 182517. Print. 

http://www.old-criticism.blogspot.com/


النقد النيص للعهد القدميمدونة   

عادة قراءةقصة  اخلروج .... ا   

12 

 

www.old-criticism.blogspot.com 
 Page 12 
 

رسائيل بناءًا  حصائية شامةل ملا جيب ان يكون عليه ال حصاء الشامل لبين ا  مث قدم بعد ذكل ا 

عىل معطيات النص 
9

 

 

 

امًا الرجال املؤثرين من س نة عرشين ع

 فصاعداً 

 

011111 

 

 

مع افرتاض ان ثلثهيم مزتوجني وبناءًا عليه 

حتساب زوجاهتم  سيمت ا 

 

 

211111 

 

هؤلء يف املتوسط رمبا ميتلكوا مخس 

اطفال حتت العرشين وهذا تقدير ينقصه 

الاطفال عدد متوسط بشلك ملحوظ 

 ليك ينتجوا اذلي جيب ان متتلكه لك عائةل

يالد وما ل امل قب 4421ام فرد يف ع 51

فرد فعال ف حبلول  01111يلهيا قرابة 

 س نة فقط . 520اي فرتة من  4222عام 

 

 

 

 

 

4111111 

 

يندرجون حتت بند  الالويني اذلين ل

 نالرجال املؤثري

 

21111 

                                                           
9
 ibid 
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 زوجاهتم

 

44111 

 

 ال طفال 

 

510111 

 

 مجوع خمتلطة

 

 

41111 

 

 اجملموع

 

 

4404111 

 

 

 

http://www.old-criticism.blogspot.com/


النقد النيص للعهد القدميمدونة   

عادة قراءةقصة  اخلروج .... ا   

14 

 

www.old-criticism.blogspot.com 
 Page 14 
 

 

نظرًا لكرب املبالغة يف النص؛ قد اضطر بعض علامء العهد القدمي ل جياد حلول وخمارج لهذه 

تنجح يف تقليل هذا الرمق الكبري اذلي ل يامتيش منطقيًا مع حال املشلكة املس تعصية حبيث 

 بين ارسائيل هذا الوقت، او حال ابيق ال مم احمليطة، وال دةل التارخيية نفسها

י-ֵששכְ فذهب بعضهم لتأ ويل اجلزء  واذلي يعين بس امتئة أ لف رجل،  ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגלִּ

واليت تنطق " أ لف " و تعين أ لف للخروج من هذه  ֶאֶלףابلبحث يف املعاين اللغوية للكمة 

 ال زمة.

فيقول معجم جيسينوس
10

 أ لف : ֶאֶלףعن املعين اللغوي للكمة  

                                                           
10 Gesenius, W., & Tregelles, S. P. (2003). Gesenius' Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament 

Scriptures. Translation of the author's Lexicon manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti libros, 

a Latin version of the work first published in 1810-1812 under title: Hebräisch-deutsches Handwörterbuch des 

Alten Testaments.; Includes index. (54). Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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ويه حتمل معاين كثرية، ما يصلح مهنا لس ياق النص جبانب املعين العدد " أ لف او 

thousand   لكمة عائةلfamily  س تنباطه من هذا املعين مثل كتيبة أ و رسية أ و او ما ميكن ا 

 .قبيةل

 

 : 51:  0وهو املعين اذلي ابلفعل ورد يف سفر القضاة 

יַע ֶאת י ֲאדָֹּני, ַבָמה אֹושִּ ֹּאֶמר ֵאָליו בִּ ֵנה-ַוי ְשָרֵאל; הִּ י יִּ ְמַנֶשה,  ַאְלפִּ ַהַדל בִּ

י יר ְבֵבית ָאבִּ י ַהָצעִּ  ְוָאנֹּכִּ

 

الضعيفة يف منىس واَّن الاصغر يف  قبيليت: معذرة س يدي كيف اخلص ارسائيل تكل الرتمجة 

 يبأ  بيت 

 " للنسب لتكون قبيليت יلتعين قبيةل وملحق هبا  حرف يود "  ַאְלפִּ جفاءت 

 وعليه ميكن من هذا املعين يف نص اخلروج ليصبح

י-ֵששכְ   ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגלִּ

 املرتجلني او املشاهبست مائة )كتيبة/رسية/مجموعة ( من 

 العدد بذكل وميكن حل ال شاكلية وهبذا يقل

 فيقول ساراَّن :
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In response to these problems, it has been suggested that Hebrew 

ʾelef, usually rendered “thousand,” here means a “clan” or that it 

signifies a small military unit.11 

 

، من املمكن ان يمت اعتبار معين لكمة ويف حماوةل  الاس تجابة حلل هذه املشلكةالرتمجة : 

لف 
ِ
" هنا ان حتمل عىل معىن " العشرية  5111الواردة يف النص واليت تعين " أ لف  ֶאֶלףا

س تخداهما لتدل عىل وحدة عسكرية صغرية .  " او ا 

 

 ويقول توماس كونس تابل :

eleph may have meant "hundred" or "unit of ten" or some other number 

smaller than "thousand.12 

 

ميكن أ يضًا أ ن تعين مائة او وحدة مكونة من عرشة اشخاص او بعض  ֶאֶלףالرتمجة : ا لف 

 .5111ال شخاص أ قل من أ لف 

 

 

 
                                                           
11

  Sarna, N. M. (1991). Exodus. English and Hebrew; commentary in English. The JPS Torah commentary (62). 

Philadelphia: Jewish Publication Society. 

12 Constable, Thomas L.. Thomas Constable's Notes on the Bible. Fort Worth: Tyndale Seminary Press, 2010. 

Print. 
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لتفاف يف ليست  اهذه النظرية اليت قدهما الميني املدافع يف حد ذاهت ابملقنعة، فناهيك عن ال 

النص فهيا ويل عنقه، فهيي يف نفس الوقت يردها ابيق الرسد التارخيي لهذه الواقعه اليت 

 تتحدث عن خروج الهيود من مرص وتسلسل ال حداث بعدها

عن هؤلء احملاربني واذلين يزيد معرمه عن  41فقد حتدث اكتب سفراخلروج يف ال حصاح 

 ل :عرشون عامًا فيقو 

 
25 

اًل  اقذ ْبُعونح شح س ح ٌة وح سح ْ مخح ل وح اقذ ئحةذ شح ْبُع مذ س ح أَلٌْف وح حٍة وح ْزن ئحُة وح اعحةذ مذ مح نح الْجح ينح مذ ْعُدودذ ُة الْمح ضا فذ وح

سذ  ْقدذ لذ الْمح اقذ  .بذشح
26 

ىلح 
ِ
نذ اْجتحازح ا . لذلُكِّذ مح سذ ْقدذ لذ الْمح اقذ لذ بذشح اقذ ْأسذ نذْصٌف، نذْصُف الشا لذلرا

ْعُدو  اعذًداالْمح نحًة فحصح رْشذينح س ح نذ ابْنذ عذ ينح مذ نيح  دذ سذ ْ مخح ئحٍة وح ْسذ مذ مخح ثحةذ أ لحٍف وح ثحالح ئحةذ َألٍْف وح تِّذ مذ .لذسذ
 

13
 

لفوهذا النص حيمل 
ِ
ميكن  ֶאֶלף دلةل كبرية يف هذه اجلزئية تفند ادلفاع املقدم القائل ابن ا

 ان تس تخدم مبعىن كتيبة وهبا يقل العدد وتلكم علهيا والرت اكيزر وقال فامي ملخصه :

نصف شاقل،  ان يدفع 014111اكن عىل لك حمارب من ابن عرشين س نة فصاعدًا من الـ 

شاقل، فالناجت بذكل  4111شاقاًل، واكنت الوزنة تساوي  5551وزنة و  511وبلغ اجملموع 

 شاقل. 411111=  511×  4111ان 

شاقاًل، وملا اكن الشاقل يدفع عن  415551شاقل تكون النتيجة الهنائية  5551ابل ضافة ايل 

 . 014111=  4×415551اثنني فيكون العدد هو 

                                                           
.2102الطبعة الثامنة  –الترجمة لنسخة الفانديك  
13
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 وهذا هو الرمق املذكور يف سفر العدد يف الاحصاح الاول :

45 
ًدا،  اعذ نحًة فحصح رْشذينح س ح نذ ابْنذ عذ ْم مذ ذ ِئذ بح بُُيوتذ أ ابح سح ائذيلح حح رْسح

ِ
ْن بحينذ ا ينح مذ ْعُدودذ يُع الْمح ذ نح مجح فحاكح

ائذيلح  رْسح
ِ
ْربذ يفذ ا ارذجٍ لذلْحح لُكُّ خح

46 
نيح  سذ ْ مخح ئحٍة وح سح مذ ْ مخح ثحةح أ لحٍف وح ثحالح ئحةذ َألٍْف وح تا مذ  .سذ

 : 15:  40العدد املذكور يف سفر العدد وهو اقرب ما يكون ايل 

ثُونح  ثحالح ئحٍة وح ْبُع مذ س ح َألٌْف وح ئحةذ َألٍْف وح تُّ مذ ائذيلح سذ رْسح
ِ
ْن بحينذ ا ْعُدوُدونح مذ  .هُؤلحءذ الْمح

 ولهذا يردف كزير بعدها عن نظرية ) العشرية / الكتيبة / الفرقة ... اخل ( قائاًل :

 

Therefore, if the problem is solved at one end as “family units,” it is only 

made worse elsewhere.......therefore, 603,550 warriors is the correct 

number and the nation probably numbered around two million.14 

 

 الرتمجة: 

س تخداهما هنا يسبب مشالك اكرب يف مواضع اخرى ....وعليه فلو أ ن لكمة  ولكن حماوةل ا 

لف  فا هنا س تتسبب يف مشلكة جاءت هنا مبعين عائةل او كتيبة كحل للمشلكة  ֶאֶלףا 

ابلنس بة ل عداد احملاربني هو الرمق  014111وعليه فان الرمق ....  أ عوص يف أ ماكن أ خرى

 . مليون خشص 4وايل الصحيح وعدد ال مة كلك ح

 

                                                           
14 14 Kaiser, Walter C.. Hard sayings of the Bible. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996. Print. 
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 ويقول كونستبل :

 the evidence to support this theory is presently weak, in my opinion15 

 

 .فا ن ال دةل اليت تدمع هذه الفرضية ضعيفةالرتمجة : ويف وهجة نظري يف الوقت احلارض؛ 

النص العدد عىل ول اعتقد ان ال مور حتمتل الكم أ كرث من هذا يف أ ن املراد احلقيقي من 

رسائيل ل يقل عن  011111ظاهره ويه فامي خيتص ـب  مليون  4حمارب، وأ ن عدد بين ا 

 .خشص يف هذا الوقت

 

فهذا هو الصحيح، وهذا يه معلومات العهد القدمي، وهو ما تؤيده الشواهد وال دةل 

 والرباهني، وحصحه بعد ذكل علامء العهد القدمي كام قدمنا.

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Constable, Thomas L.. Thomas Constable's Notes on the Bible. Fort Worth: Tyndale Seminary Press, 2010. 

Print. 
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ويف هذا اجلزء نتناول مسأ ةل موثوقية النص واملعلومات التارخيية املقدمة عن طريق بعض 

 Demographyالشواهد اخلارجية من خالل ادلميوغرافيا 
16

 والتارخي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من حيث التسجيل واالحصاء والمواليد والجنس )ذكر/أنثي( وتوزيع السكان ... الخ. والديموغرافيا بإختصار هو علم السكان 
16
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رسائيل وقهتا يزيد عن املليونني نسمة، هو أ مر مصادم ملا اكن عليه  فكون ان تعداد بين ا 

 احلال يف مرص يف ذكل الوقت.

ارحجهم انه مت يف فرتة منتصف فتارخي خروج الهيود من مرص مشكوك يف وفيه اكرث من قول، 

القرن اخلامس عرش قبل امليالد، ويه الفرتة الزمنية يف مرص القدمية اليت اكن يطلق علهيا 

 2.1لساكن فهيا يف مرص ل يزيد عن واكن تعداد ا the new kingdomاململكة اجلديدة 

مليون نسمة ، فتقول بوث
17

 : 

 

                                                           
17 Booth, Charlotte. The ancient Egyptians for dummies. Chichester, West Sussex, England: John Wiley, 2007. 

Print. 
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ويقول أ دراين كري
18

 : 

 

 

                                                           
18

 
Kerr,Adrian..Ancient Egypt and Us: The Impact of Ancient Egypt on the Modern World. First Edition. 2009.

. 
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ذا ما اضفنا علهيم  2.1:  4فاكن تعداد املرصيون وقهتا يرتاوح ما بني   4مليون نسمة، وا 

مليون نسمة وهذا مل حيدث يف اترخي هذه احلقبة من  5.1:  1مليون هيودي فيكون اجملموع 

ن منطقة ادللتا يف مرص مل تكن لتسع هذا العمرص  دد الكرب من الساكن عالوة عىل ذكل فا 

ن الهيود أ ثناء ا رحتاهلم اكن طابور هذا من َّنحية، ومن َّنحية أ خرى  يف هذا الوقت، فا 

الشعب يمتد ل كرث من مئيت ميل وحيت بدون احليواَّنت والاطفال وكبار السن، فال يتوقع 

ين ميال يف اليوم، وعندما اكنت العائالت واحليواَّنت ترتك اخملمي اكن ان يسري املرحتلون عرش 

العدد املتوسط يشلك حوايل س تة أ ميال يف اليوم فقط لكن ااي اكن الوضع ، فقد اكنت 

مؤخرة الطابور تبعد حوايل أ س بوعني عىل ال قل من مقدمة الطابور، وهذا ابلطبع خيلق بعض 

و انه مت بني عش ية وحضاها.الصعوابت يف عبور البحر اذلي يبد
19

 

 ويقول َّنحوم سارَّن :

serious questions may be raised in relation to an estimated total Egyptian 

population of four to five million in the fourteenth century B.C.E., and in view 

of the inability of either the eastern part of the Nile Delta or the peninsula of 

Sinai to sustain such a vast population with water and food. There is, further, 

the logistics involved in moving two million people together with their cattle 

and herds across the Sea of Reeds with the Egyptian chariots in hot pursuit
20

 

 

الرتمجة : اس ئةل خطرية ميكن ان تظهر حول العالقة بني تعداد الساكن يف مرص واذلي اكن 

. فنظراً لعدم قدرة اجلزء الرشيق من دلتا مليون يف القرن الرابع عرش قبل امليالد 2حوايل 

، هذه النيل او ش به جزيرة سيناء  من ان متد هذا العدد الكبري من الساكن ابملاء وابلغذاء

                                                           
.2102الخلفية الحضارية للكتاب المقدس : جون والتون وآخرون, دار الثقافة, الطبعة األولى  
19

  
20 Sarna, N. M. (1991). Exodus. English and Hebrew; commentary in English. The JPS Torah commentary (62). 

Philadelphia: Jewish Publication Society. 
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واحدة اما الثانية فهيي فهيي توافر اخلدمات اللوجستيه اليت ستنقل هؤلء الاشخاص 

 .عرب البحر ال محربقطعاهنم وماشيهتم 
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فهناك العديد من املغالطات يف النص واليت ل تس تقمي مع املعلومات التارخيية يف تكل احلقبة، 

 املقدس :فيقول مؤلفي اخللفية احلضارية للكتاب 

وال كرث من ذكل لو اكن مليوَّنن من البرش يعيشون يف الربية ملدة اربعني عاما ونصفهم مات 

لاكن من املتوقع ان جيد علامء الااثر ااثرا اكرث هلم خاصة يف اماكن مثل قادش برنيع هناك 

.حيث قضوا مزيدا من الوقت
21

 

رمق ل  011111كذكل عدد اجليش نفسه ل يامتيش مع ال عداد اليت اكنت توجد وقهتا فرمق 

 نقول انه كبري، بل أ نه رمق خيال 

جندي 45111ففي معركة قادش نفسها لك ما حشده احليثيني جيش قوامه فقط 
22

 : 

                                                           
.2102الخلفية الحضارية للكتاب المقدس : جون والتون وآخرون, دار الثقافة, الطبعة األولى 

21  
 
22

 The silver coin, equal to about half an ounce, that was used by the Jews in biblical times. It is mentioned in 

Genesis as the coin used by Abraham and Moses. Today, it is the name for the monetary unit in the State of 

Israel. 2. Slang for cash or money. Old-fashioned usage. 
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وقد اعده كجيش جرار  01111اذلي كونه شاميش أ داد اكن هو ال خر قوامه واجليش 

ستيالء عىل َّنروجام  لال 
23

 : 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Wright, Ed.. A left-handed history of the world: an exploration of world-changing mental agility, intellectual 

superiority and the power of surprise. Millers Point, N.S.W.: Pier 9 ;, 2007. Print.  
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ذا اكن للهيود لك هذا اجليش اجلرار مكونة من  مقاتل مفا هو اذلي اكن خييفهم  011111فا 

 ويسبب هلم اذلعر.

مفلخص الهناية ابلنس بة للموضوع يه لن تتعدي ال وصاف اليت وصف هبا علامء العهد القدمي 

 العهد القدمي نفسه

ن شئت فقل هو فهذا النص هو واحد من  النصوص الكثرية املتناقضة يف العهد القدمي، أ و ا 

رسائيل واليت  نص من النصوص غري الصحيحة واليت يه من نسج وحياكة أ حبار بين ا 

 بطبيعة احلال تقدم معلومات مغلوطة.

ختالف فهذه تتطلب هجود خشص ل يوجد يف  شاكل وا  وهذا ما ليس َل طريق حلل او فض ا 

وى حل هذه التناقضات وال لغاز ، بل وأ زيد علهيا بأ هنا لن حتل حيت لو حياته ما يشغهل س

 متكل وقت خشصني مثهل ل يشغلهم يف حياهتم أ ي يشء

 وهذا اذلي يراتح به مضريي

 وهللا غالب عىل أ مره ولكن أ كرث الناس ل يعلمون

Tarek.ahmed.ezzeldin@gmail.com 
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