هل اخطأ بولس الرسول في حساب فترة وعد الرب
البراهيم الي الناموس اربعمئة وثالثين سنة ؟
غالطية  71 :3و تكوني  3-7 :71و اعمال 6 :1
و خروج 04 :71

Holy_bible_1

الشبهة

ِ
ِِ ٍ
َِّ
جاء في غالطية َ 71 » 71: 3وِإَّن َما أَقُو ُل ه َذإ :إِ َّن َّ
ين َس َنة ،الَ
ص َار َب ْع َد أ َْرَبعم َئة َوثَالَث َ
وس إلذي َ
ام َ
إلن ُ
ق فَتَم َّكن ِمن ِ
يح َحتَّى ُي َبطِّ َل إْل َم ْو ِع َد.« .
إهلل َن ْح َو إْل َم ِس ِ
َي ْن َس ُخ َع ْهدإ قَ ْد َس َب َ َ َ َ
وهذإ يعني أن بين عهد إهلل إلبرإهيم وشريعة موسى كان  034سنة .ولكن وعد إهلل إلبرإهيم في تكوين
 3-7: 71كان نحو عام 1444ق م

1
ب ِمن أَر ِ
يك إِلَى إأل َْر ِ
إلر ُّ
يك.
ال َّ
ض إلَّتِي أ ُِر َ
ض َك َو ِم ْن َع ِش َيرتِ َك َو ِم ْن َب ْي ِت أَبِ َ
» َوقَ َ
ب أل َْب َر َإم« :إ ْذ َه ْ ْ ْ
3
2
ُمة ع ِظيمة وأُب ِارَك َك وأ ِّ
ك
يكَ ،والَ ِع َن َك أَْل َعُنهَُ .وتَتََب َار ُ
ك ُم َب ِارِك َ
ون َب َرَكةَ .وأ َُب ِار ُ
فَأ ْ
َ َ
َج َعلَ َك أ َّ َ َ َ َ
إس َم َكَ ،وتَ ُك َ
ُعظ َم ْ

يك َج ِميعُ قََبائِ ِل إأل َْر ِ
ض».« .
ِف َ
وإعطاء إلشريعة لموسى كان عام  7044ق م ،فيكون بولس قد أخطأ في إلحساب نحو مئة سنة

الرد

الحقيقة ال اعلم من اين اتي المشكك ان ابراهيم كان سنة  1444ق م ؟
ولكن كما شرحت سابقا بتفصيل في ملف
كم كان زمن غربة شعب اسرائيل في مصر ؟
وبدراسة االعداد بتاني
سفر التكوين 77
 37 :77و اخذ تارح ابرام ابنه و لوطا بن هاران ابن ابنه و ساراي كنته امراة ابرام ابنه فخرجوا
معا من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان فاتوا الى حاران و اقاموا هناك
ِ
ان.
ينَ .و َم َ
ات تَ َار ُح ِفي َح َار َ
س ِس ِن َ
َّام تَ َار َح م َئتَ ْي ِن َو َخ ْم َ
َ 31و َكا َن ْت أَي ُ

سفر التكوين 71
 7 :71و قال الرب البرام اذهب من ارضك و من عشيرتك و من بيت ابيك الى االرض التي اريك
 1 :71فاجعلك امة عظيمة و اباركك و اعظم اسمك و تكون بركة
 3 :71و ابارك مباركيك و العنك العنه و تتبارك فيك جميع قبائل االرض
 0 :71فذهب ابرام كما قال له الرب و ذهب معه لوط و كان ابرام ابن خمس و سبعين سنة لما
خرج من حاران

سفر التكوين 17
 5 :17و كان ابراهيم ابن مئة سنة حين ولد له اسحق ابنه
 16 :15و بعد ذلك خرج اخوه و يده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب و كان اسحق ابن
ستين سنة لما ولدتهما

سفر التكوين 01
 9 :01فقال 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

 12 :01و عاش يعقوب في ارض مصر سبع عشرة سنة فكانت ايام يعقوب سنو حياته مئة و
سبعا و اربعين سنة

سفر اعمال الرسل 1
 1 :1فقال ايها الرجال االخوة و االباء اسمعوا ظهر اله المجد البينا ابراهيم و هو في ما بين
النهرين قبلما سكن في حاران
 3 :1و قال له اخرج من ارضك و من عشيرتك و هلم الى االرض التي اريك

ونجد فيه االتي
ابراهيم خرج من ارام عن عمر  14سنه ( بداية غربته ) وهذا هو تاريخ وعد اهلل له
خرج من حاران  15سنه
5 =14-15

اسحاق ولد وابراهيم  744سنه اي بعد  15سنه من خروجه من حاران
15

اسحاق  64ولد يعقوب
64
يعقوب  734ذهب الي مصر
734

 114 =734 +64 +15 +5سنه
 174 = 114 -034مدة غربة اسرائيل في مصر

وما تكلم عن القديس اسطفانوس
سفر اعمال الرسل 1
 6 :1و تكلم اهلل هكذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدوه و يسيئوا اليه اربع مئة
سنة
هو من وقت ميالد اسحق
والدليل في تكوين 75

 7 :75بعد هذه االمور صار كالم الرب الى ابرام في الرؤيا قائال ال تخف يا ابرام انا ترس لك
اجرك كثير جدا
 1 :75فقال ابرام ايها السيد الرب ماذا تعطيني و انا ماض عقيما و مالك بيتي هو اليعازر
الدمشقي
 3 :75و قال ابرام ايضا انك لم تعطني نسال و هوذا ابن بيتي وارث لي
 0 :75فاذا كالم الرب اليه قائال ال يرثك هذا بل الذي يخرج من احشائك هو يرثك
 5 :75ثم اخرجه الى خارج و قال انظر الى السماء و عد النجوم ان استطعت ان تعدها و قال له
هكذا يكون نسلك
 6 :75فامن بالرب فحسبه له ب ار
 1 :75و قال له انا الرب الذي اخرجك من اور الكلدانيين ليعطيك هذه االرض لترثها
 2 :75فقال ايها السيد الرب بماذا اعلم اني ارثها
 9 :75فقال له خذ لي عجلة ثلثية و عنزة ثلثية و كبشا ثلثيا و يمامة و حمامة
 74 :75فاخذ هذه كلها و شقها من الوسط و جعل شق كل واحد مقابل صاحبه و اما الطير فلم
يشقه

 77 :75فنزلت الجوارح على الجثث و كان ابرام يزجرها
 71 :75و لما صارت الشمس الى المغيب وقع على ابرام سبات و اذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة
عليه
 73 :75فقال البرام اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم و يستعبدون لهم
فيذلونهم اربع مئة سنة
 70 :75ثم االمة التي يستعبدون لها انا ادينها و بعد ذلك يخرجون بامالك جزيلة
 75 :75و اما انت فتمضي الى ابائك بسالم و تدفن بشيبة صالحة
 76 :75و في الجيل الرابع يرجعون الى ههنا الن ذنب االموريين ليس الى االن كامال
الن النبوه من تاريخ ميالد اسحق
اذا
 044 = 174 +734 +64سنه
فيكون ما قاله القديس استفانوس صحيحا

ويكون زمن غربة مصر فقط 174
وذكرت مصر فقط النها ارض العبوديه الحقيقية

ملحوظة اخري تؤكد االمر ان الرب وضح ان الذي سيولد في مصر هم اربعة اجيال فقط والجيل
الرابع هو الذي يخرج
وباعتبار ان الداخلين صغار ويبدؤا في االنجاب بعد  34سنة ويخرجون في عمر  34سنة
 034سنة هذه ال تصلح علي اربعة اجيال الن هذا معناه ان كل ينجب في سنة  91سنة وهذا
بالطبع لم يحدث ولكن  174سنة الربعة اجيال يكون كل رجل ينجب في متوسط عمر  31سنة
وهذا مناسب تماما

وايضا كما شرحت سابقا في ملف
متي خرج موسي وشعب اسرائيل من ارض مصر
وقدمت اكثر من سبع مجموعات من االدله علي زمن الخروج هو تقريبا سنة  7001ق م
وبهذا يكون موسي ولد قبل ذلك الزمن  544سنة فهو ولد تقريبا سنة  7901ق م وخرج من ارام
النهرين سنة  7211ق م وهذه هي السنة التي يتكلم عنها معلمنا بولس الرسول قبل ان ينجب
اسحاق بثالثين سنة
رسالة بولس الرسول الي أهل غالطية 3
 76 :3و اما المواعيد فقيلت في ابراهيم و في نسله ال يقول و في االنسال كانه عن كثيرين بل
كانه عن واحد و في نسلك الذي هو المسيح

 71 :3و انما اقول هذا ان الناموس الذي صار بعد اربع مئة و ثالثين سنة ال ينسخ عهدا قد
سبق فتمكن من اهلل نحو المسيح حتى يبطل الموعد
وهذا هو الوعد في
سفر التكوين 71
 7 :71و قال الرب البرام اذهب من ارضك و من عشيرتك و من بيت ابيك الى االرض التي اريك
 1 :71فاجعلك امة عظيمة و اباركك و اعظم اسمك و تكون بركة
 3 :71و ابارك مباركيك و العنك العنه و تتبارك فيك جميع قبائل االرض
اي من وقت خروجه من ارضك اي بين النهرين

والمجد هلل دائما

