كم كان زمن غربة شعب اسرائيل في
مصر  430سنه ام  400ام اقل؟
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الشبهة
اوال
قال استفانوس في خطابه
 6 :7وتكلم هللا هكذا ان يكون نسله متغربا في ارض
غريبة فيستعبدوه ويسيئوا اليه اربع مئة سنة
سفر الخروج 12
 40 :12و اما اقامة بني اسرائيل التي اقاموها في مصر فكانت اربع مئة و ثالثين سنة

 41 :12و كان عند نهاية اربع مئة و ثالثين سنة في ذلك اليوم عينه ان جميع اجناد الرب
خرجت من ارض مصر
فهل هم  400ام  430؟

ثانيا
تكوين 46
 11 :46و بنو الوي جرشون و قهات و مراري
خروج 6
 18 :6و بنو قهات عمرام و يصهار و حبرون و عزيئيل و كانت سنو حياة قهات مئة و ثالثا و
ثالثين سنة
 19 :6و ابنا مراري محلي و موشي هذه عشائر الالويين بحسب مواليدهم
 20 :6و اخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له فولدت له هرون و موسى و كانت سنو حياة عمرام
مئة و سبعا و ثالثين سنة
ولنفرض ان قهات عمره يوم عند دخوله مصر رغم انه االبن االوسط
ولنفرض انه لم ينجب غير في اخر يوم من عمره رغم ان عمرام ابنه البكر يعني  133سنه

ونفرض ان عمرام لم ينجب موسي اال اخر يوم في حياته اي  137سنه
270 = 137 +133
وموسي عند خروجه  80سنه
فمدة بقاؤهم في مصر
 350 =80 +270فكيف تكون  400سنه ؟
ثالثا
لو عدد االجيال اربعه
سفر العدد االصحاح  1العدد 45

 45 :1فكان جميع المعدودين من بني اسرائيل حسب بيوت ابائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا
كل خارج للحرب في اسرائيل
 46 :1كان جميع المعدودين ست مئة الف و ثالثة االف و خمس مئة و خمسين
 47 :1و اما الالويون حسب سبط ابائهم فلم يعدوا بينهم
فعدد الرجال من عشرين سنه  603550ولنفرض ان عدد النساء مساوي اي عددهم
1207000

ولنفرض ان عدد مساوي من من هم اقل من عشرين سنه صبيان وبنات
2414000

كيف  70يصيرون مليونين ونصف تقريبا بعد اربع اجيال ؟
وبخاصه ان مصر في زمن االسرة الحديثة زمن الخروج كان  3مليون
واليك هذا الرابط للتوثيق
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Reports/2006/4/139131.htm

ملخص الشبهة
هل هم تغربوا  400ام  430ام اقل من  350سنه
 2كيف في خالل أربع اجيال يصلوا الي ما هو 2500000

وللرد

اوال

االعداد المستخدمه
سفر التكوين 11
 31 :11واخذ تارح ابرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه وساراي كنته امراة ابرام ابنه فخرجوا معا
من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان فاتوا الى حا ارن واقاموا هناك
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سفر التكوين 21
 5 :21وكان ابراهيم ابن مئة سنة حين ولد له اسحق ابنه
 26 :25وبعد ذلك خرج اخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب وكان اسحق ابن
ستين سنة لما ولدتهما

سفر التكوين 47
 9 :47فقال يعقوب لفرعون ايام سني غربتي مئة وثالثون سنة قليلة وردية كانت ايام سني
حياتي ولم تبلغ الى ايام سني حياة ابائي في ايام غربتهم

 28 :47وعاش يعقوب في ارض مصر سبع عشرة سنة فكانت ايام يعقوب سنو حياته مئة
وسبعا واربعين سنة

اعمال 7
 2 :7فقال ايها الرجال االخوة واالباء اسمعوا ظهر إله المجد ألبينا ابراهيم وهو في ما بين
النهرين قبلما سكن في حاران
 3 :7وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى االرض التي اريك

ونجد فيه االتي
ابراهيم خرج من ارام عن عمر  70سنه (بداية غربته)

خرج من حاران  75سنه
5 =70-75

اسحاق ولد وابراهيم 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

ولكن ما تكلم عن القديس اسطفانوس
سفر أعمال الرسل 7
 6 :7و تكلم هللا هكذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدوه و يسيئوا اليه اربع مئة
سنة
هو من وقت ميالد اسحق
والدليل في
سفر التكوين 15
 1 :15بعد هذه االمور صار كالم الرب الى ابرام في الرؤيا قائال ال تخف يا ابرام انا ترس لك
اجرك كثير جدا
 2 :15فقال ابرام ايها السيد الرب ماذا تعطيني و انا ماض عقيما و مالك بيتي هو اليعازر
الدمشقي
 3 :15و قال ابرام ايضا انك لم تعطني نسال و هوذا ابن بيتي وارث لي
 4 :15فاذا كالم الرب اليه قائال ال يرثك هذا بل الذي يخرج من احشائك هو يرثك
 5 :15ثم اخرجه الى خارج و قال انظر الى السماء و عد النجوم ان استطعت ان تعدها و قال له
هكذا يكون نسلك

 6 :15فامن بالرب فحسبه له ب ار
 7 :15و قال له انا الرب الذي اخرجك من اور الكلدانيين ليعطيك هذه االرض لترثها
 8 :15فقال ايها السيد الرب بماذا اعلم اني ارثها
 9 :15فقال له خذ لي عجلة ثلثية و عنزة ثلثية و كبشا ثلثيا و يمامة و حمامة
 10 :15فاخذ هذه كلها و شقها من الوسط و جعل شق كل واحد مقابل صاحبه و اما الطير فلم
يشقه
 11 :15فنزلت الجوارح على الجثث و كان ابرام يزجرها
 12 :15و لما صارت الشمس الى المغيب وقع على ابرام سبات و اذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة
عليه
 13 :15فقال البرام اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم و يستعبدون لهم
فيذلونهم اربع مئة سنة
 14 :15ثم االمة التي يستعبدون لها انا ادينها و بعد ذلك يخرجون بامالك جزيلة
 15 :15و اما انت فتمضي الى ابائك بسالم و تدفن بشيبة صالحة
 16 :15و في الجيل الرابع يرجعون الى ههنا الن ذنب االموريين ليس الى االن كامال

الن النبوه من تاريخ ميالد اسحق
اذا زمن إسحاق  +يعقوب  +ارض مصر
 400 = 210 +130 +60سنه
فيكون ما قاله القديس استفانوس صحيحا

ويكون زمن غربة مصر فقط 210
وذكرت مصر فقط النها ارض العبوديه الحقيقية

النقطه الثانيه
كيف يتضاعف العدد في أربع اجيال بهذه الكثرة
نالحظ شئ مهم
امر البركه كان صدر من عند الرب
ولكن اوضح امر بعدة نقاط
التوضيح االول

سنتكلم عن الرجال فقط الذين وصلوا الى  600000شخص تقريبا
يعقوب فرد
بعد جيل واحد أصبح  12رجل
 12ابناء يعقوب أصبحوا  70شخص بعد جيل
اي المتوسط هو تسع اضعاف بعضهم أنجب اثنين او ثالثة وبعضهم أنجب عشرين او أكثر
630 = 9 * 70
 5670 = 9 * 630الجيل االول
 51030 = 9 * 5670الجيل الثاني
 459270 =9* 51030الجيل الثالث
 4133430 = 9 *459270الجيل الرابع الخارج من مصر
فيكون عدد  603,000عدد مقبول جدا
فسواء تكلمنا عن الجيل الثالث او الرابع ال يوجد مشكله
وبخاصه ان االنجيل يؤكد ان عدد االجيال في مصر اربعه
سفر التكوين

 13 :15فقال البرام اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم و يستعبدون لهم
فيذلونهم اربع مئة سنة
 14 :15ثم االمة التي يستعبدون لها انا ادينها و بعد ذلك يخرجون بامالك جزيلة
 15 :15و اما انت فتمضي الى ابائك بسالم و تدفن بشيبة صالحة
 16 :15و في الجيل الرابع يرجعون الى ههنا الن ذنب االموريين ليس الى االن كامال
اي اربع اجيال تبقي في مصر

التوضيح الثاني
عدد االجيال لمن يكن اربعه فقط في كل سبط ولكن اختلف من سبط ألخر
بمعني
سبط الوي فعال اربعة اجيال بمعدل  52سنه لكل جيل
ولكن سبط اخر مثل يوسف (افرايم) اجياله أكثر في نفس الفترة الزمنية ()210
افرايم كان سنتين وقت دخول شعب اسرائيل ارض مصر
يشوع هو الجيل الذي خرج

وبينهما عشرة اجيال
سفر العدد 7
 22 :7وناح افرايم ابوهم اياما كثيرة واتى اخوته ليعزوه
 23 :7ودخل على امراته فحبلت وولدت ابنا فدعا اسمه بريعة الن بلية كانت في بيته
 24 :7وبنته شيرة وقد بنت بيت حورون السفلى والعليا وازين شيرة
 25 :7ورفح ابنه ورشف وتلح ابنه وتاحن ابنه
 26 :7ولعدان ابنه وعميهود ابنه واليشمع ابنه
 27 :7ونون ابنه ويهوشوع ابنه

افرايم -بريعه – رفح – تلح – تاحن – لعدان – عميهود – اليشمع – نون -يشوع
اي عشرة اجيال اي متوسطه  22سنه من وقت ميالد الطلف الي ان يتزوج ويلد
فيكون متوسط االجيال سبعة اجيال

اخي ار يؤكد االنجيل ان عدد شعب بني اسرائيل مساوي او أكثر من شعب مصر
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فلو شعب مصر كان أكثر من اثنين مليون ايضا شعب اسرائيل سيكون أكثر من اثنين مليون

والمجد هلل دائما

