هل شعب إسرائيل قضى فقط 120
سنة في ارض مصر؟
Holy_bible_1

سندرس نص شبهة معا يحاول فيها المشكك ادعاء ان شعب إسرائيل قضى فقط في مصر 120
سنة ولكن الكتاب المقدس غالى في الفترة
وسنجد ان المشكك أخطأ كثي ار في الحسابات وأيضا في فهم بعض االعداد رغم وضوحها
وسأعرض ملخص نص كالمه باللون األخضر والرد عليها
نحدد كم من الزمن مكث بنو إسرائيل فى مصر ،لنؤكد مرة أخرى أن عدد النازحين المذكور غير
جدا:
منطقى ومبالغ فيه بصورة كبيرة ً
ض َلْي َس ْت
اعَل ْم َي ِقيناً أ َّ
َن َن ْسَل َك َسَي ُكو ُن َغ ِريباً ِفي أَْر ٍ
امْ « :
يقول سفر التكوين َ 13( 13 :15فَق َ
ال ألَْبَر َ
ُم ُة َّال ِتي ُي ْس َت ْعَبُدو َن َل َها أََنا أ َِديُن َهاَ .وَب ْع َد
َل ُه ْم َوُي ْس َت ْعَبُدو َن َل ُه ْم َفُي ِذُّلوَن ُه ْم أَْرَب َع ِمَئ ِة َسَنةٍُ 14 .ث َّم األ َّ
ِ
ِ
ِ
آب ِائ َك ِب َسالَ ٍم َوُت ْد َف ُن ِب َشْيَب ٍة َصالِ َحةٍ).
َمالَ ٍك َج ِزيَلةٍَ 15 .وأ َّ
َما أَْن َت َف َت ْمضي ِإَلى َ
َذل َك َي ْخُر ُجو َن بأ ْ

ومعنى ذلك أن مدة إقامة بنى إسرائيل فى مصر كانت  400سنة.
َما ِإ َقام ُة بِني ِإسرِائ َّ ِ
وها ِفي ِم ْصَر َف َكاَن ْت أَْرَب َع ِمَئ ٍة
ويقول سفر الخروج َ 40( 40 :12وأ َّ
ام َ
َ َ
َْ َ
يل التي أَ َق ُ
ِ
ين َسَنةً).
َوَثالَ ث َ
وهذا يعنى أن مدة إقامة بنى إسرائيل الفعلية فى مصر هى  430سنة.
شرحت سابقا في ملف
كم كان زمن غربة شعب اسرائيل في مصر؟
وباختصار
سفر التكوين 4 :12
ِ
ين َسَن ًة َل َّما َخَر َج
الر ُّب َوَذ َه َب َم َع ُه ُلو ٌ
ال َل ُه َّ
ام ْاب َن َخ ْم ٍ
س َو َسْبع َ
طَ .وَك َ
ام َك َما َق َ
ان أَْبَر ُ
َف َذ َه َب أَْبَر ُ
ِ
ان.
م ْن َح َار َ

 5 :21و كان ابراهيم ابن مئة سنة حين ولد له اسحق ابنه
 26 :25و بعد ذلك خرج اخوه و يده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب و كان اسحق ابن
ستين سنة لما ولدتهما

 9 :47فقال يعقوب لفرعون ايام سني غربتي مئة و ثالثون سنة قليلة و ردية كانت ايام سني
حياتي و لم تبلغ الى ايام سني حياة ابائي في ايام غربتهم

 28 :47و عاش يعقوب في ارض مصر سبع عشرة سنة فكانت ايام يعقوب سنو حياته مئة و
سبعا و اربعين سنة

اعمال 7
 2 :7فقال ايها الرجال االخوة و االباء اسمعوا ظهر اله المجد البينا ابراهيم و هو في ما بين
النهرين قبلما سكن في حاران
 3 :7و قال له اخرج من ارضك و من عشيرتك و هلم 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  100سنه اي بعد  25سنه من خروجه من حاران
25

اسحاق  60ولد يعقوب
60
يعقوب  130ذهب الي مصر
130
 220 =130 +60 +25 +5سنه
 210 = 220 -430مدة غربة اسرائيل في مصر
ولو من وقت ميالد إسحاق وابراهيم  100سنة وهي  400وهي اسحاق انجب  60سنة 130+
يعقوب = 190
 400 = 210 +130 +60سنه
وزمن الغربة في ارض هو  210سنة
ولكن المشكك يخترع شيء اخر
سويا مدة إقامتهم من وقت دخولهم مصر إلى وقت خروجهم:
ونحسب ً
إن يعقوب أنجب الوى ويوسف ،وهو االبن األصغر ضمن  12ابًنا ،وأنجب الوى قهات ،وهو االبن
األوسط له ،وأنجب قهات عمرم الذى أنجب موسى .فقد عاصر يوسف ثالثة أجيال :يعقوب وأبناء
ام
يعقوب (أى اخوته) وأبناءهم (قهات) ،وأحفادهم (عمرام) وعاصر موسى فى صباهَ 22( :وأَ َق َ
ِ ِ
ِ
اش يوس ِ
الجيل َّ
ينَ 23 ،ح َّتى َش ِه َد ِ
الثالِ َث
ف ِفي ِم ْصَر ُه َو َوأ ْ
َه ُل َبْيت أَِبيهَ .و َع َ ُ ُ ُ
وس ُ
ف مَئ ًة َو َع ْشَر ِسن َ
ُي ُ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح َت َضَن ُه ْم ِعْن َد ِوالََد ِت ِه ْم ).التكوين -22 :50
ين ْ
م ْن ُذ ِرَّية أَ ْفَاريِ َمَ ،وَك َذل َك أ َْوالََد َماك َير ْب ِن َمَن َّسى َّالذ َ
23
ِِ
اء
ومعنى أن يوسف شهد ثالثة أجيال أى إنه عاصر الطفل قهات عند دخله مصرَ 16( :و َهذه أ ْ
َس َم ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين
َبني الَوِي ِب َح َس ِب َم َوالِيده ْمَ :جْر ُشو ُن َوَق َه ُ
ات َو َمَرارِيَ .وَكاَن ْت ِسُنو َحَياة الَوِي مَئ ًة َو َسْبعاً َوَثالَ ث َ
ِ
ِ
ِ
ام َويِ ْص َه ُار َو َحْبُرو ُن
َسَنةً17 .اْبَنا َجْر ُشو َن :لِْبني َو َش ْم ِعي ِب َح َس ِب َع َشائ ِرِه َماَ 18 .وَبُنو َق َه َ
اتَ :ع ْمَر ُ
ِ
ِ
ِ
اة َقه َ ِ
ين سَنةً19 .وابَنا مرارِي :م ْحلِي وم ِ
ِ
وشيَ .ه ِذ ِه
يلَ .وَكاَن ْت سُنو َحَي َ
َ ْ ََ
ات مَئ ًة َوَثالَ ثاً َوَثالَ ث َ َ
َو ُع ِزيئ ُ
َُ
َ
ع َش ِائر الالَّ ِويِين ِبحس ِب موالِ ِ
وك َاب َد َع َّم َت ُه َز ْو َج ًة َل ُهَ .ف َوَل َد ْت َل ُه َهاُرو َن
يد ِه ْمَ 20 .وأ َ
ام ُي َ
َ َ َ ََ
َ ُ
َخ َذ َع ْمَر ُ
ِ
ِ
اة عمر ِ
ِ
ين َسَنةً ).الخروج 20-16 :6
ام مَئ ًة َو َسْبعاً َوَثالَ ث َ
َو ُم َ
وسىَ .وَكاَن ْت سُنو َحَي َ ْ َ َ
هذا التدليس االول للمشكك فالعدد يقول ان يوسف شهد الجيل الثالث من ذرية افرايم وبعض من
الجيل الثاني من منسي .فكونه رائ الجيل الثالث الفرايم ال يعني انه رائ الجيل الثالث لالوي .هذا
مقياس خطا تماما
بل في الوقت الذي فيه انجب سبط الوي اربع اجيال فقط في ارض مصر بمعدل  52سنه لكل جيل
ولكن سبط اخر مثل يوسف ( افرايم ) اجياله اكثر في نفس الفتره الزمنية ( ) 210
افرايم كان سنتين وقت دخول شعب اسرائيل ارض مصر
يشوع هو الجيل الذي خرج
وبينهما عشرة اجيال
سفر العدد 7

 22 :و ناح افرايم ابوهم اياما كثيرة و اتى اخوته ليعزوه
 23 :7و دخل على امراته فحبلت و ولدت ابنا فدعا اسمه بريعة الن بلية كانت في بيته
 24 :7و بنته شيرة و قد بنت بيت حورون السفلى و العليا و ازين شيرة
 25 :7و رفح ابنه و رشف و تلح ابنه و تاحن ابنه
 26 :7و لعدان ابنه و عميهود ابنه و اليشمع ابنه
 27 :7و نون ابنه و يهوشوع 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
ولهذا اعتماد المشكك ان يوسف رائ الجيل الثالث الفرايم إذا البد ان يكون رائ الجيل الثالث
لالوي هذا خطا تماما
فيوسف رائ الطفل قهات هذا صحيح ولكن لم يرى الجيل الثالث لالوي
وبخاصة في االعداد السابقة دليل هام جدا وهو ان موسى الجيل الرابع لالوي هو كان أكبر عم ار
من يشوع تلميذه الذي هو الجيل العاشر
ولهذا استخدام المشكك على انه طالما يوسف رائ الجيل الثالث له يكون رائ الجيل الثالث لباقي
اخوته هذا خطا شديد من المشكك

ولتأكيد ذلك أقدم بعض االعمار بأعداد من الكتاب المقدس
عمر يعقوب عندما دخل مصر
سفر التكوين 9 :47
َفَقال يعُقوب لِ ِفرعو َن« :أََّي ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ام ِسِني
َ َ ْ ُ ْ َْ
ام سني ُغْرَبتي مَئ ٌة َوَثالَ ُثو َن َسَنةًَ .قليَل ًة َو َردَّي ًة َكاَن ْت أََّي ُ
ُ
ِ
ِِ
ِ
آب ِائي ِفي أََّيامِ ُغْرَب ِت ِه ْم».
َحَياتيَ ،وَل ْم َتْبُل ْغ ِإَلى أََّيا ِم سني َحَياة َ
 130سنه
وهي نقطه اساسية في الحسابات
ومات عن عمر  147سنه
سفر التكوين 28 :47
ِ ِ
اش يعُق ِ
وبِ ،سُنو َحَي ِات ِه ِمَئ ًة َو َسْب ًعا
ام َي ْعُق َ
َو َع َ َ ْ ُ
وب في أَْرض م ْصَر َسْب َع َع َشَرَة َسَن ًة َ .ف َكاَن ْت أََّي ُ
ِ
ين َسَن ًة.
َوأَْرَبع َ

ويعقوب تزوج وانجب عن عمر مقارب الي نهاية االربعين عام فتقريبا  49او  50سنه والدليل
فهو نفس عمر عيسو ( النه توئم عيسو )ولكن عيسو تزوج اوال
سفر التكوين 34 :26

وَل َّما َك ِ
ِ
ين سَن ًة َّات َخ َذ َز ْو َجةًَ :ي ُه ِ
يت ْابَن َة ِبيرِي اْل ِح ِث ِيَ ،وَب ْسم َة ْابَن َة ِإيُلو َن
ود َ
َ
َ
يسو ْاب َن أَْرَبع َ َ
ان ع ُ
َ
اْل ِح ِث ِي.
وعيسو تزوج مرتين واغضب ابيه وامه فيكون يعقوب تقريبا  44سنه
وبعد هذا الموقف وموقف سرقة البركه هرب الي البان واقام عنده شه ار من الزمان
سفر التكوين 29
َ 14فَقال َله الَبانِ« :إَّنما أَْنت ع ْظ ِمي وَلح ِمي»َ .فأَ َق ِ
ِ
الزم ِ
ان.
َ ْ
َ ُ َ ُ
َ َ َ
َ
ام عْن َد ُه َش ْهًار م َن َّ َ
ان لِيعُقوب« :أَأل ََّن َك أ ِ
ُجَرُت َك».
َخي َت ْخ ِد ُمِني َمجَّاًنا؟ أ ْ
َخ ِبْرِني َما أ ْ
ال الََب ُ َ ْ َ
ُ 15ث َّم َق َ
 16وَك ِ
ِ
ان ْابَن َت ِ
يل.
اس ُم ُّ
ان لالََب َ
َ َ
اس ُم اْل ُكْبَرى َلْيَئ ُة َو ْ
انْ ،
الص ْغَرى َراح ُ
 17وَكاَن ْت عيَنا َليَئ َة َض ِعي َف َتي ِن ،وأ َّ ِ
ظ ِر.
يل َف َكاَن ْت َح َسَن َة ا ُّ
ورِة َو َح َسَن َة اْل َمْن َ
َْ ْ
لص َ
ْ َ
َ
َما َراح ُ
َخ ِدم َك سبع ِسِن ٍ ِ ِ
ِ
الص ْغَرى».
يل ْابَن ِت َك ُّ
َ 18وأ َ
ال« :أ ْ ُ َ ْ َ
َح َّب َي ْعُق ُ
ين بَراح َ
يلَ ،فَق َ
وب َراح َ
فيكون تقريبا  45سنه
ثم بعد ذلك تزوج ليئة بسبب خديعة البان بعد سبع سنين
ِ
َ 20ف َخ َدم يعُق ِ ِ
ام َقلِيَل ٍة ِب َسَب ِب َم َحَّب ِت ِه َل َها.
يل َسْب َع ِسِن ٍ
ينَ ،وَكاَن ْت ِفي َعْيَنْيه َكأََّي ٍ
َ َْ ُ
وب بَراح َ
وبعد ذلك تزوج راحيل بعدها باسبوع
ثم خدم بعدها سبع سنين
ِ
ِ
ُخَر.
يل أَ ْك َثَر ِم ْن َلْيَئةََ .و َع َاد َف َخ َد َم ِعْن َد ُه َسْب َع ِسِني ٍن أ َ
يل أَْي ًضاَ ،وأ َ
َح َّب أَْي ًضا َراح َ
َ 30ف َد َخ َل َعَلى َراح َ

وبدات ليئة باالنجاب اوال في بداية سبع سنين خدمة يعقوب براحيل
وكان يعقوب تقريبا  52سنه عندما انجب راؤبين
سفر التكوين 29
ِ
ِ
ظَر ِإَلى َم َذَّل ِتي.
ُوبْي َن» ،أل ََّن َها َقاَل ْتِ« :إ َّن َّ
الر َّب َق ْد َن َ
اس َم ُه «َأر َ
َ 32ف َح ِبَل ْت َلْيَئ ُة َو َوَل َدت ْابًنا َوَد َعت ْ
اآلن ُي ِحُّبِني َر ُجلِي».
ِإَّن ُه َ
ِ ِ
ط ِاني ه َذا أَْي ًضا».
َ 33و َح ِبَل ْت أَْي ًضا َو َوَل َد ِت ْابًناَ ،وَقاَل ْتِ« :إ َّن َّ
َع َ
الر َّب َق ْد َسم َع أَني َم ْكُر َ
وه ٌة َفأ ْ
ِ
اس َم ُه « ِش ْم ُعو َن».
َف َد َعت ْ
 34وح ِبَل ْت أَي ًضا ووَلد ِت ابًنا ،وَقاَل ِت« :اآلن ِ
هذ ِه اْل َمَّرَة َي ْق َت ِر ُن ِبي َر ُجلِي ،أل َِني َوَل ْد ُت َل ُه َثالَ َث َة
َ
ََ
ْ ََ َ ْ َ
ِِ ِ
ِ
ِي».
َبن َ
اس ُم ُه «الَو َ
ين» .لذل َك ُدع َي ْ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
اس َم ُه «َي ُهوَذا»ُ .ث َّم
َح َمُد َّ
َ 35و َح ِبَل ْت أَْي ًضا َو َوَل َدت ْابًنا َوَقاَل ْت« :هذه اْل َمَّرَة أ ْ
الر َّب» .لذل َك َد َعت ْ
َت َوَّق َف ْت َع ِن اْل ِوالََد ِة.
وراؤبين وشمعون والوي ويهوذا
فتقريبا انجب الوي عن عمر  54سنة ويهوذا عند عمر  55سنه تقريبا
ثم دان ونفتالي من بلهة جارية راحيل
سفر التكوين 30

ِ
ق أََنا أَْي ًضا ِمْن َها َبِني َن».
َ 3فَقاَل ْتُ « :ه َوَذا َج ِارَيتي ِبْل َهةُْ ،اد ُخ ْل َعَلْي َها َفَتلِ َد َعَلى ُرْكَب َت َّيَ ،وأُْرَز ُ
وب،
َع َ
َ 4فأ ْ
ط ْت ُه ِبْل َه َة َج ِارَي َت َها َز ْو َجةًَ ،ف َد َخ َل َعَلْي َها َي ْعُق ُ
ِ
وب ْابًنا،
َ 5ف َح ِبَل ْت ِبْل َه ُة َو َوَل َد ْت لَي ْعُق َ
ِ
احيلَ « :ق ْد َق َضى لِي هللا وس ِمع أَي ًضا لِصوِتي وأَع َ ِ
ِِ
ِ
اس َم ُه « َداًنا».
َْ َ ْ
َ ََُ َ ْ
طان َي ْابًنا» .لذل َك َد َعت ْ
َ 6فَقاَل ْت َر ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وب،
يل َو َوَل َدت ْابًنا َثانًيا لَي ْعُق َ
َ 7و َحبَل ْت أَْي ًضا بْل َه ُة َج ِارَي ُة َراح َ
ات ِ
ِ
هللا َق ْد صارعت أ ْ ِ
احيل« :مصارع ِ
ِ
اس َم ُه «َن ْف َتالِي».
َ َُْ
َ 8فَقاَل ْت َر ُ ُ َ َ َ
ُختي َو َغَلْب ُت»َ .ف َد َعت ْ
ثم زلفة انجبة جاد واشير
وكان راؤبين في هذا الوقت صبي صغير تقريبا خمس سنين
ثم يساكر وزبلون من ليئة
ثم دينه
وبعد ذلك يوسف وكان عمر يعقوب تقريبا  59سنه ونالحظ ان من عمر  52الي عمر  59وهو
يخدم اسبوع رحيل
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َن يعُقوب َق ِ
ِ
اص ِرْفِني ألَ ْذ َه َب ِإَلى َم َك ِاني َواَِلى
وس َ
ال لالََب َ
انْ « :
يل ُي ُ
ف أ َّ َ ْ َ َ
َ 25و َح َد َث َل َّما َوَل َد ْت َراح ُ
أَْر ِضي.
ِ
ِ
 26أ ِ ِ ِ ِ
ين َخ َد ْم ُت َك ِب ِه ْم َفأَ ْذ َه َب ،أل ََّن َك أَْن َت َت ْعَل ُم ِخ ْد َم ِتي َّال ِتي َخ َد ْم ُت َك».
َعطني ن َسائي َوأ َْوالَدي َّالذ َ
ْ

ِ ِ ِ
ِ
الر ُّب ِب َسَب ِب َك».
اءْل ُت َفَب َارَكِني َّ
ال َل ُه الََب ُ
انَ« :لْي َتني أَجُد ن ْع َم ًة في َعْيَنْي َكَ .ق ْد َت َف َ
َ 27فَق َ
ِ
ُع ِطَي َك».
ُجَرَت َك َفأ ْ
الَ « :عِي ْن لي أ ْ
َ 28وَق َ
َ 29فَقال َل ُه« :أَْن َت َتعَلم ما َذا َخ َدم ُت َك ،وما َذا صار ْت مو ِ
يك َم ِعي،
اش َ
َ َ َ َ ََ
ْ
َ
ُْ َ
ِ
ِ
ير ،وبارَكك َّ ِ
ِ ِ
َع َم ُل أََنا
 30أل َّ
يل َفَقد َّات َس َع ِإَلى َكث ٍ َ َ َ َ
اآلن َم َتى أ ْ
الر ُّب في أَ َثرِيَ .و َ
َن َما َك َ
ان َل َك َقْبلي َقل ٌ
أَْي ًضا لَِبْي ِتي؟»
وبعد ذلك  6سنين لغنمه فكان عن عمر  65سنه عندما هرب من البان وكان الوي  11سنة
ويهوذا  10سنين تقريبا ويوسف  6سنين
سفر التكوين 41 :31
ين ِب َغَن ِم َكَ .وَق ْد
آلن لِي ِع ْشُرو َن َسَن ًة ِفي َبْي ِت َكَ .خ َد ْم ُت َك أَْرَب َع َع َشَرَة َسَن ًة َب ْابَن َتْي َكَ ،و ِس َّت ِسِن ٍ
اَ َ
ات.
ُجَرِتي َع َشَر َمَّر ٍ
َغَّيْر َت أ ْ
اذا فعندما كان يعقوب  65سنه كان يوسف  5او  6سنين تقريبا وعندما دخل ارض مصر يعقوب
عن عمر  130سنه اي بعد  65سنه يكون يوسف  70سنه تقريبا وساعود الي هذه النقطه في
ملحوظه في النهاية
ويكون عمر الوي عند دخول يعقوب ارض مصر هو  76سنة
وعمر يهوذا  75سنة
وعمر يوسف عند دخول ارض مصر  71سنة

وكان يوسف عنده أبناء واحفاد

اكمل ادلة أخرى
يوسف سرق عن عمر  17سنة
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ِِ
ان َيْر َعى َم َع ِإ ْخ َوِت ِه اْل َغَن َم َو ُه َو ُغالَ ٌم
 2هذه َم َوالِ ُ
وس ُ
ان ْاب َن َسْب َع َع َشَرَة َسَنةًَ ،ك َ
ف ِإ ْذ َك َ
يد َي ْعُق َ
وبُ :ي ُ
ِ
ِ
يه ،وأ ََتى يوس ِ ِ
ِ ِ ِ
الرِد َيئ ِة ِإَلى أَِبي ِه ْم.
يم ِت ِه ِم َّ
امَأر ََت ْي أَِب َ ُ ُ ُ
عْن َد َبني بْل َه َة َوَبني ِزْل َف َة ْ
ف بَنم َ
واصبح الوي  22سنة ويهوذا  21سنه تقريبا ويعقوب  76سنه تقريبا
وحدث موضوع بيعه وذهابه الي مصر وفي نفس الوقت تزوج يهوذا
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ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
الزم ِ
اس ُم ُه ِحيَرُة.
ان أ َّ
ال ِإَلى َر ُجل َعُدالَّم ٍي ْ
َن َي ُهوَذا َن َز َل م ْن عْند إ ْخ َوتهَ ،و َم َ
َ 1و َح َد َث في ذل َك َّ َ
ِ
اس ُم ُه ُشو ٌعَ ،فأَ َخ َذ َها َوَد َخ َل َعَلْي َها،
َ 2وَن َ
ظَر َي ُهوَذا ُهَن َ
اك ْابَن َة َر ُجل َكْن َعان ٍي ْ
ِ
ير».
اس َم ُه « ِع ًا
َ 3ف َح ِبَل ْت َو َوَل َدت ْابًنا َوَد َعا ْ
ِ
ِ
ان».
اس َم ُه «أُوَن َ
ُ 4ث َّم َح ِبَل ْت أَْي ًضا َو َوَل َدت ْابًنا َوَد َعت ْ
ُ 5ث َّم ع َاد ْت َفوَل َد ْت أَي ًضا ابًنا وَدع ِت اسمه « ِشيَل َة» .وَك ِ
ين َوَل َد ْت ُه.
ْ َ َ ْ َُ
يب ِح َ
َ َ
َ
ْ
َ
ان في َك ِز َ

ولما كبروا أبناء يهوذا واصبحوا تقريبا فوق العشرين سنه فيكون يهوذا تعدي االربعين ويعقوب
تعدي الخامسه و التسعين من عمره

ونتوقف عند هذه النقطه ونعود الي سفر التكوين  39ويكمل بعدها سفر التكوين ويعود بالزمن
الي وقت دخول يوسف مصر والذي حدث معه
فعندما دخل يعقوب مصر عن عمر  130سنه اي بعد  65سنه من هروبه من البان يكون عمر
الوي  74سنة ويهوذا  75سنه عند دخوله ارض مصر
وواضح ان الوي انجب وهو متقدم في العمر على عكس يوسف
ذهب يوسف الي ارض مصر  17سنه
سفر التكوين 2 :37
ِِ
ان َيْر َعى َم َع ِإ ْخ َوِت ِه اْل َغَن َم َو ُه َو
هذه َم َوالِ ُ
وس ُ
ان ْاب َن َسْب َع َع َشَرَة َسَنةًَ ،ك َ
ف ِإ ْذ َك َ
يد َي ْعُق َ
وب ُ:ي ُ
ِ
ِ
يه ،وأ ََتى يوس ِ ِ
ِ ِ ِ
الرِد َيئ ِة ِإَلى أَِبي ِه ْم.
يم ِت ِهمِ َّ
امَأر ََت ْي أَِب َ ُ ُ ُ
ُغالَ ٌم عْن َد َبني بْل َه َة َوَبني ِزْل َف َة ْ
ف بَنم َ

وخرج من السجن  30سنه
سفر التكوين 46 :41

ِِ ِ
وَكان يوسف ابن َثالَ ِثين سَن ًة َل َّما وَقف ُقد ِ
ف ِم ْن َلُد ْن
وس ُ
َ َ
َ َ ُ ُ ُ َْ
َّام فْر َع ْو َن َملك م ْصَر َ .ف َخَر َج ُي ُ
َ َ
َ
ِ
اج َت َاز ِفي ُك ِل أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
فْر َع ْو َن َو ْ

وحكم مصر فتره قبل ان تاتي سبع سنين الخير ثم بداية سبع سنين الجوع وهي تقريبا  10سنين
تقريبا  7خير  3 +جوع لكي تجوع كل االرض
فيكون  70عمره وقت مجيئ يعقوب –  30عمره وقت الخروج من السجن  30 = 10 -سنه
يحكم قبل ان تاتي سنين الشبع
وهي الفتره الزمنيه التي بني فيها يوسف المخازن الضخمه التي ال تكفي بناها سنه او اثنين
 43 :41و اركبه في مركبته الثانية و نادوا امامه اركعوا و جعله على كل ارض مصر
 44 :41و قال فرعون ليوسف انا فرعون فبدونك ال يرفع انسان يده و ال رجله في كل ارض
مصر
واستغرق منه سنين عديده جولته في ارض مصر
فبالفعل يكون يوسف انجب واوالده انجبوا افرايم ومنسي
وايضا يكون بنيامين انجب اوالد واحفاد
وملخص ما قدمت في جدول

يهوذا

الحدث

يعقوب

زواج عيسو

40

زواج يعقوب وانجاب راؤبين

52

انجاب يهوذا

55

0

يوسف

بنيامين

الوي

1

انجاب يوسف

59

4

0

5

خروجه من البان

65

10

6

11

االعتداء علي دينه

74

19

15

20

انجاب بنيامين وموت راحيل

75

20

16

0

21

بيع يوسف وبعده زواج يهوذا

76

21

17

1

22

خروج يوسف من السجن

89

34

30

14

35

عير واونان في سن الزواج

96

41

37

21

42

يهوذا ينجب من ثامار فارص

100

45

41

25

46

زواج فارص وانجاب حصرون وحامول 120

65

61

45

66

بداية السنين الرخاء

121

66

62

46

67

دخول ارض مصر

130

75

71

55

76

وعندما كان يعقوب عمره  130سنه كان يوسف  71سنه والوي  76سنة عندما دخلت اسره
يعقوب ارض مصر وعنده أبناء وبعض احفاد الفرايم في الوقت الذي فيه الوي عنده أطفال
يوسف عاش  110سنة

سفر التكوين 26 :50
ِ
ِ
وت ِفي ِم ْصَر.
وه َوُو ِض َع ِفي َت ُاب ٍ
ينَ ،ف َحَّن ُ
ُث َّم َم َ
وس ُ
ف َو ُه َو ْاب ُن مَئ ٍة َو َع َش ِر ِسن َ
ط ُ
ات ُي ُ
أي  39سنة بعد نزول يعقوب وابناؤه الى ارض مصر ورأى الجيل الثالث الفرايم .فوقت نزول
يعقوب هو كان عنده افرايم وأبناء افرايم وبعد هذا احفاد افرايم
ولكن الوي وقت دخوله ارض مصر كان عنده ثالث اطفال فقط وال يوجد عنده أي احفاد
سفر التكوين 46
ِ
8وِ
هذ ِه أَسم ِ ِ ِ
ِ
ُوبْي ُن.
يل َّالذ َ
وب َأر َ
وب َوَبُن ُ
َ
وهِ .ب ْكُر َي ْعُق َ
اءوا ِإَلى م ْصَرَ :ي ْعُق ُ
ين َج ُ
اء َبني إ ْسَرائ َ
َْ ُ
وهذا يؤكد لنا ان اعتماد المشكك في حسبته على افتراض خطا ان يوسف رأى الجيل الثالث لال وي
وهو موسى هذا خطأ تماما الن الوي كان عنده الجيل األول فقط
وموسى ولد بعد موت يوسف بمقدار  91سنة
ويكون  39يوسف بعد دخول اسرته  91 +سنة حتى ميالد موسي (استغرقهم قهات حتى كبر
وانجب عمرام وعمرام كبر وانجب موسى)  80 +سنة الخروج =  210سنة
ولهذا حسبة المشكك اساسها كله خطا النه اعتمد ان يوسف رائ الجيل الثالث لالوي وهو موسى
وهذا خطأ فيوسف مات قبل موسى بمقدار  91سنة

فإذا علمنا أن يعقوب وبنيه دخلوا مصر عندما كان يوسف ابن  35سنة ،فمعنى ذلك أنه عاش

 75سنة عاصر فيها يعقوب والوى وقهات الذى كان وقتها طفال ،قيل إنه كان ابن سنتين .وكان
سن الزواج للرجل أقل من  20سنة 13( ،سنة للشاب و 12سنة للفتاة – وقد اخترته  20سنة
على أساس تحديد الرب لسن الجندية والرجولة وتحمل المسئولية للدفاع عن الدولة والعقيدة).
وعلى ذلك فبعد  18سنة من دخول قهات مصر تزوج ،وأنجب بكره عمرام ،أى يتبقى على نهاية
حياة يوسف  55 = 20 – 75سنة ،ونطرح منهم  20سنة أخرى لنضوج عمرام وزواجه وانجابه
موسى ،يكون الفارق  35سنة عاصر فيهم يوسف موسى عليهما السالم.
بالطبع القارئ االمين رأى كم الفرضيات الخطأ التي يقدمها المشكك
يوسف عندما دخل يعقوب مصر لم يكن  35سنة بل كما شرحت  71سنة.
والحقيقة لم اعرف من اين اتى المشكك برقم  35ام افترضه ايضا مثلما افترض كل االرقام؟
ايضا افتراض ان قهات انجب على سن عشرين وهذا خطأ وهو قدمه فرضية بدون دليل
وايضا افترض نفس الفرضية لعمرام وهذا ايضا خطأ وهو قدمه ايضا فرضية بدون دليل
ونص الكتاب يؤكد خطأ ما يقوله المشكك باالضافة الى ما قلته سابقا وهو تاكيد ان موسى ولد
بعد موت يوسف بفترة
سفر الخروج 1
ِ ِ
يع ذلِ َك اْل ِج ِ
يل.
َ 6و َم َ
وس ُ
ف َوُك ُّل ِإ ْخ َوِته َو َجم ُ
ات ُي ُ
ير ِجدًّا ،وام َتأل ِ
ِ ِ
ض ِمْن ُه ْم.
يل َفأَ ْث َمُروا َوَت َواَلُدوا َوَن َم ْوا َوَكثُُروا َك ِث ًا
َ 7وأ َّ
َت األَْر ُ
َ ْ
َما َبُنو إ ْسَرائ َ
ِ
ف.
ام َملِ ٌك َج ِد ٌ
وس َ
يد َعَلى م ْصَر َل ْم َي ُك ْن َي ْع ِر ُ
ف ُي ُ
ُ 8ث َّم َق َ

اي مات يوسف والوي واخوته وكل هذا الجيل ثم بعد هذا قام ملك جديد لم يعرف يوسف وهناك
فارق زمنى كبير قاد الى انه ال يسمع عن يوسف وهو الذي قدمته سابقا
وبعد هذا حدث امر القابلتين الذي كان ما بين الجيل الثاني والثالث اي بعد هذا بكثير
َّ ِ ِ
الل َتي ِن اسم ِإ ْح َد ُ ِ
ِ ِ ِ َّ
ِ
وعةُ،
اس ُم األ ْ
ُخَرى ُف َ
اه َما ش ْفَرُة َو ْ
َ 15وَكل َم َمل ُك م ْصَر َقابَل َت ِي اْلعْبَرانَّيات ْ ْ ُ
 16وَقالِ « :حيَنما ُتولِد ِ ِ ِ ِ
ظرِان ِه َّن عَلى اْل َكر ِ
ان ِبْن ًتا
َ ََ
ان ْابًنا َفا ْق ُتالَ ُهَ ،وِا ْن َك َ
اس ِيِ ،إ ْن َك َ
َ
َ
ان اْلعْبَرانَّيات َوَتْن َُ
َ َ
َف َت ْحَيا».
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
اس َت ْحَي َتا األ َْوالََد.
هللا َوَل ْم َت ْف َعالَ َك َما َكل َم ُه َما َمل ُك م ْصَرَ ،بل ْ
َ 17ولك َّن اْلَقابَل َتْي ِن َخا َف َتا َ
ثم بعد هذا استمر نمو الشعب اي نتكلم عن زمن طويل يعرف فيه فرعون ان خطته لم تتحقق
ِ ِ
ِ
ِ
اس َت ْحَيْي ُت َما األ َْوالََد؟»
ال َل ُه َما« :ل َما َذا َف َعْل ُت َما ه َذا األ َْمَر َو ْ
َ 18ف َد َعا َمل ُك م ْصَر اْلَقابَل َتْي ِن َوَق َ
ات َلسن َكاْل ِمص ِرَّي ِ
النساء اْل ِعبرِانَّي ِ
ِ
َ 19فَقاَل ِت اْلَقا ِبَل َت ِ ِ ِ
َن
اتَ ،فِإَّن ُه َّن َق ِوَّي ٌ
ات َيلِ ْد َن َقْب َل أ ْ
ْ َ
ْ
ان لفْر َع ْو َنِ« :إ َّن َ َ ْ َ
َتأ ِْتَي ُه َّن اْلَقا ِبَل ُة».
هللا ِإَلى اْلَقا ِبَل َتْي ِنَ ،وَنما َّ
الش ْع ُب َوَكثَُر ِجدًّا.
َ 20فأ ْ
َح َس َن ُ
َ
ثم بعد هذا امر فرعون بالقاء االطفال في النهر
ِ ِ
النه ِرِ ،
ِ
ِ
ُ 22ث َّم أ ِ
لك َّن ُك َّل ِبْن ٍت
يع َش ْع ِبه َقائالًُ « :ك ُّل ْاب ٍن ُيوَلُد َت ْطَر ُحوَن ُه في َّ ْ
َمَر فْر َع ْو ُن َجم َ
َ
َت ْس َت ْحُيوَن َها».
وبعد هذا ولد موسى

َخ َذ ِبْن َت الَوِي،
َ 1وَذ َه َب َر ُج ٌل ِم ْن َبْي ِت الَوِي َوأ َ
َش ُه ٍر.
َ 2ف َح ِبَل ِت اْل َمْ أَر ُة َو َوَل َد ِت ْابًناَ .وَل َّما َأَر ْت ُه أََّن ُه َح َس ٌنَ ،خَّبأَ ْت ُه َثالَ َث َة أ ْ
طَل ْت ُه ِباْل ُح َم ِر َو ِ
الزْف ِتَ ،و َو َض َع ِت اْل َوَل َد
طا ِم َن اْلَبْرِد ِي َو َ
َخ َذ ْت َل ُه َس َف ً
َن ُت َخ ِبَئ ُه َب ْعُد ،أ َ
َ 3وَل َّما َل ْم ُي ْم ِكْن َها أ ْ
ِ ِ
يه ،وو َضع ْته بين اْلحْل َف ِ
اء َعَلى َحا َف ِة َّ
الن ْه ِر.
ف َ َ َ ُ َْ َ َ
االعداد واضحة جدا وهي يوسف مات ثم بعدها بفترة من عشرات السنين اتى ملك جديد ثم بعدها
حدث موقف القابلتين الذي استغرق فترة زمنية بعشرات السنين ثم بعدها امر فرعون بالقاء االوالد
في النهر ثم بعدها زواج عمرام ثم بعدها انجاب موسى وهذه هي فترة  91سنة
فكيف بعد هذا الوضوح يدعي احدهم ان موسى ولد قبل موت يوسف ب  35سنة؟!!!

وبعد أن عاد موسى من مدين أمره الرب أن يكلم فرعون أن يترك بنى إسرائيل تخرج معه من
ِ
ِ
ين
ين َسَن ًة َو َه ُارو ُن ْاب َن َثالَ ٍث َوَث َمان َ
وسى ْاب َن َث َمان َ
مصر ،وكان عمره حينئذ  80سنةَ 7( :وَك َ
ان ُم َ
ين َكَّل َما ِفْر َع ْو َن ).خروج 7 :7
َسَن ًة ِح َ
وسى َعْبُد
ومات موسى وهو ابن  120سنة ،بعد أربعين سنة قضاها فى الصحراء (َ 5ف َم َ
ات ُهَن َ
اك ُم َ
ِ
الر ِب ِفي أَْر ِ
ات َو ْلم
وآب َح َس َب َق ْو ِل َّ
َّ
ين َم َ
ين َسَن ًة ِح َ
وسى ْاب َن مَئ ٍة َو ِع ْش ِر َ
الر ِبَ 7 ... .وَك َ
ض ُم َ
ان ُم َ
َت ِكل َعْيُن ُه َوال َذ َهَب ْت َن َض َارُت ُه ).التثنية 7-5 :34
وبعد وفاة يوسف بحوالى  45سنة (فرق ال  80سنة التى قضاها موسى فى مصر كما يقول
الكتاب) خرج موسى مع بنى إسرائيل .وبجمع ( 75عمر يوسف مع األجيال الثالثة) و 45عمر

موسى إلى خروجه ،يكون بنو إسرائيل قد قضوا فى مصر  120سنة فقط ،وليس  400أو 430
كما قال الرب فى الكتاب المنسوب إليه.
طبعا ادركنا الخطا في حساباته الن موسى ولد بعد موت يوسف
والحساب الصحيح هو  39سنة يوسف من دخول يعقوب الى موت يوسف  91 +سنة حتى والدة
موسى  80 +سنة من موسى حتى الخروج =  210سنة كما قدمت سابقا بالتفصيل وادلة من
الكتاب

وبحساب آخر:
عاش يوسف بعد دخول إسرائيل مصر  75سنة (تكوين  )23 :50كان موسى من الجيل الثانى
الذى ولد فى مصر ،وقد عاصر يوسف لمدة  35سنة ،وعاش موسى بعده فى مصر  45سنة،
حتى بلغ الـ  80من عمره ،وخرج بنو إسرائيل معه .ومعنى ذلك أن مدة إقامة بنى إسرائيل فى
مصر هى  120 = 45 + 75سنة.
اوال يوسف لم يعيش  75سنة بعد دخول يعقوب
ثانيا موسى ليس الجيل الثاني بل الرابع من الوي
ثالثا موسى لم يري يوسف ولكنه بعد يوسف بمقدار تسعين سنة
اختصر بقية الهراء الذي يقدمه المشكك وعرضت امر عمر رفقة سابقا في ملف

كم كان عمر رفقه عندما تزوجها اسحق ؟
واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

