هل امتلك العبرانيين ارض قبل النزول
لمصر ام بعد الخروج ؟ تكوين :04
51
Holy_bible_1

الشبهة

السقاة ،وهو يفسر له حلمه أنهقد ُخطف من أرض
جاء في تكوين  51 :04قول يوسف لرئيس ُّ
.العبرانيين ،ولكن العبرانيين لم يمتلكوا األرض إال بعد سنوات كثيرة من زمن يوسف

ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
سا ًنا َوتَ ْذ ُك ُرِني لِ ِف ْر َع ْو َنَ ،وتُ ْخ ِر ُج ِني »14
ير لَ َك َخ ْيٌر ،تَ ْ
ص َنعُ إِلَ َّي إِ ْح َ
َوِان َما إ َذا َذ َك ْرتَني ع ْن َد َك حي َن َما َيص ُ
ِ
ِ
ْت ِم ْن أ َْر ِ
ض ُعوِني ِفي
ضا لَ ْم أَف َْع ْل َ
س ِرق ُ
ض ا ْل ِع ْب َرِان ِّي َ
ش ْي ًئا َحتَّى َو َ
ينَ ،و ُه َنا أ َْي ً
م ْن ه َذا ا ْل َب ْيت51أل َِّني قَ ْد ُ
«.الس ْج ِن
ِّ
والمتأمل في النص السابق يجد عبارة « َوتُ ْخ ِر ُج ِني ِم ْن ه َذا ا ْل َب ْي ِت» فهل يوسف عليه السالم كان
موضوعاً في بيت ومحبوسا فيه أم أنه كان في السجن؟ .وهل يطلق على السجن بيتاً؟ .نجد
اإلجابة في نسخة اإلنترنت
http://elkalima.com/gna/ot/genesis/chapter38.htm
:والتي جاءت مغايرة تماما في متنها عن النص األصلي
نسنيِ ،
الس ِ
ون فَ ُي ِ
جن» 14 ،
خرجني ِم ْن هذا ِّ
تر ْ
ولَ ْ
بل اَذ ُكرني لِ ِفر َع َ
أف بي وال تَ َ
كن متى َح ُ
س َنت حالُ َك َ
أرض ِ
ألني ِ
ِ
ِّ 51«.
الس ِ
شيئا
ت ِم ْن
العبر ِّ
ت ُهنا في ِّ
أفع َل ً
جن ِم ْن غي ِر ْ
ين ،وطُ ِر ْح ُ
خط ْف ُ
اني َ
أن َ

الرد

الرد باختصار في البداية هو ان يعقوب بالفعل امتلك ارض وعاش فيها هو وابناؤه قبل النزول الي
مصر فما يقوله سفر التكوين علي لسان يوسف صحيح
بل قبل يعقوب امتلك ابراهيم ارضا في نهاية حياته

سفر التكوين 15
 15 :15لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع النهما هناك حلفا كالهما
 11 :15فقطعا ميثاقا في بئر سبع ثم قام ابيمالك و فيكول رئيس جيشه و رجعا الى ارض
الفلسطينيين
 11 :15و غرس ابراهيم اثال في بئر سبع و دعا هناك باسم الرب االله السرمدي
وبالطبع اشتري حقل المكفيلة
سفر التكوين 11
 51 :11فسمع ابراهيم لعفرون و وزن ابراهيم لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حث
اربع مئة شاقل فضة جائزة عند التجار
 51 :11فوجب حقل عفرون الذي في المكفيلة التي امام مم ار الحقل و المغارة التي فيه و جميع
الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدوده حواليه
 51 :11البراهيم ملكا لدى عيون بني حث بين جميع الداخلين باب مدينته
 51 :11و بعد ذلك دفن ابراهيم سارة امراته في مغارة حقل المكفيلة امام مم ار التي هي حبرون
في ارض كنعان
 14 :11فوجب الحقل و المغارة التي فيه البراهيم ملك قبر من عند بني حث

وابراهيم بالطبع عبراني وارضه هي ارض للعبرانيين
ثم بعده يعقوب الذي امتلك سكوت او استعمرها وايضا الحقل الذي اشتراه من بني شكيم
سفر التكوين 11
 51 :11و اما يعقوب فارتحل الى سكوت و بنى لنفسه بيتا و صنع لمواشيه مظالت لذلك دعا
اسم المكان سكوت
 51 :11ثم اتى يعقوب سالما الى مدينة شكيم التي في ارض كنعان حين جاء من فدان ارام و
نزل امام المدينة
 51 :11و ابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور ابي شكيم بمئة قسيطة
 14 :11و اقام هناك مذبحا و دعاه ايل اله اسرائيل
وبعدها يعقوب اتي وسكن في ارض كنعان
سفر التكوين 11
 5 :11و سكن يعقوب في ارض غربة ابيه في ارض كنعان
وهو امتلك هذه االرض وتسمت المنطقه باسمه الن امالكه كانت ضخمه

مع مالحظة شيئ مهم ان في هذا الزمان لم يكن السكان من الكثره بحيث ان كل قطعة ارض لها
مالك فكانت هناك مناطق غير ماهوله بالسكان كثيره من يقيم فيها ويبني خيمته يطلق عليها
اسمه وهذا ما حدث مع يعقوب ايضا
وعيسو ايضا نسله امتلك ارض ادوم واصبحة مملكة ادوم وعيسو عبراني االصل وهذا ما نجده في
سفر التكوين 11
 1 :11ثم اخذ عيسو نساءه و بنيه و بناته و جميع نفوس بيته و مواشيه و كل بهائمه و كل
مقتناه الذي اقتنى في ارض كنعان و مضى الى ارض اخرى من وجه يعقوب اخيه
 1 :11الن امالكهما كانت كثيرة على السكنى معا و لم تستطع ارض غربتهما ان تحملهما من
اجل مواشيهما
 1 :11فسكن عيسو في جبل سعير و عيسو هو ادوم
 1 :11و هذه مواليد عيسو ابي ادوم في جبل سعير
فكل هذه االرض من ادوم جنوبا واالرض التي سكن فيها يعقوب وبنيه في كنعان ومن قبله
ابراهيم هذه سميت بارض العبرانيين
ولهذا سمي يوسف بالعبد العبراني
سفر التكوين 50 :11

َه َل ب ْي ِتها ،و َكلَّمتهم قَ ِائل ًة« :ا ْنظُروا! قَ ْد جاء إِلَ ْي َنا ِبرجل ِع ْبرِاني لِي َد ِ
اع َب َنا! َد َخ َل إِلَ َّي
أ ََّن َها َن َ
ُ
َُ
َ َ
َ
ُ
اد ْت أ ْ َ َ َ َ ُ ْ
ِ
ص ْوت َع ِظيم.
ص َر ْخ ُ
لِ َي ْ
ضطَ َ
ت ِب َ
جع َمعي ،فَ َ

سفر التكوين 51 :11
ت ِب ِه إِلَ ْي َنا لِي َد ِ
اع َب ِني.
فَ َكلَّ َمتْ ُه ِب ِم ْث ِل ه َذا ا ْل َكالَِم قَ ِائلَ ًةَ « :د َخ َل إِلَ َّي ا ْل َع ْب ُد ا ْل ِع ْب َرِان ُّي الَِّذي ِج ْئ َ
ُ

سفر التكوين 51 :05
يس ُّ ِ
اك َم َع َنا ُغالَم ِع ْب َرِاني َع ْب ٌد لِ َرِئ ِ
ص َنا َعلَ ْي ِه ،فَ َعب ََّر لَ َنا ُح ْل َم ْي َناَ .عب ََّر لِ ُك ِّل
ان ُه َن َ
َو َك َ
ص ْ
الش َرط ،فَقَ َ
ٌ
ِ
س ِب ُح ْل ِم ِه.
َواحد ِب َح َ
فهو بجنسه عبراني واالرض التي سكنوا فيها سميت ارض العبرانيين
وبهذا تاكدنا ان ما قاله سفر التكوين هو صحيح بانه جاء من ارض العبرانيين
سفر التكوين 04
 50 :04و انما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع الي احسانا و تذكرني لفرعون و
تخرجني من هذا البيت
 51 :04الني قد سرقت من ارض العبرانيين و هنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن

بعد ان تم الرد علي هذه النقطه من الشبه اريد ان اوضح امر اخر
ارض كنعان كلها وعد بها الرب ابراهيم
سفر التكوين 1 :51
ُع ِطي ِ
ِ
ب الَِّذي ظَ َه َر
الر ُّ
اك َمذ َْب ًحا لِ َّلر ِّ
َوظَ َه َر َّ
ض» .فَ َب َنى ُه َن َ
هذ ِه األ َْر َ
سلِ َك أ ْ
ام َوقَا َل« :ل َن ْ
ب أل َْب َر َ
لَ ُه.

سفر التكوين 51 :51
ت تَرى لَ َك أ ْ ِ
َن ج ِميع األَر ِ َِّ
سلِ َك إِلَى األ ََب ِد.
يها َولِ َن ْ
ُعط َ
أل َّ َ َ ْ
ض التي أَ ْن َ َ

سفر التكوين 1 :51
وأ ْ ِ
ض ُغ ْرَب ِت َكُ ،ك َّل أ َْر ِ
له ُه ْم».
سلِ َك ِم ْن َب ْع ِد َك أ َْر َ
ان ُم ْل ًكا أ ََب ِديًّاَ .وأَ ُك ُ
ض َك ْن َع َ
ُعطي لَ َك َولِ َن ْ
ون إِ َ
َ

وتمسك بهذا الوعد اسحاق
سفر التكوين 1 :11
ُع ِطي ج ِميع ِ
تَ َغ َّر ْب ِفي ِ
هذ ِه األ َْر ِ
ون َم َع َك َوأ َُب ِ
هذ ِه ا ْل ِبالَِدَ ،وأ َِفي
ض فَأَ ُك َ
سلِ َك أ ْ
َ َ
ارَك َك ،أل َِّني لَ َك َولِ َن ْ
ِبا ْلقَسِم الَِّذي أَقْسم ُ ِ ِ
يك.
يم أَِب َ
َ
َْ
ت إل ْب َراه َ

سفر التكوين 10 :11
ال« :أََنا إِ ُ ِ ِ
ف أل َِّني َم َع َكَ ،وأ َُب ِ
ارُك َك َوأُ َكثُِّر
الر ُّ
فَ َ
ظ َه َر لَ ُه َّ
يك .الَ تَ َخ ْ
ب ِفي ِت ْل َك اللَّْي َل ِة َوقَ َ
يم أَِب َ
له إ ْب َراه َ
َنسلَ َك ِم ْن أ ْ ِ ِ ِ
يم َع ْب ِدي».
ْ
َجل إ ْب َراه َ

ويعقوب
سفر التكوين 51 :11
اق ،لَ َك أ ْ ِ
ط ْي ُ ِ ِ
ض».
َع َ
ُع ِطي األ َْر َ
س َح َ
َواأل َْر ُ
سلِ َك ِم ْن َب ْع ِد َك أ ْ
ض الَِّتي أ ْ
يهاَ ،ولِ َن ْ
يم َوِا ْ
ُعط َ
ت إ ْب َراه َ

سفر التكوين 0 :01
ُع ِطي َنسلَ َك ِ
َجعلُ َك جمه ا ِ
ِ
ِّ
ض
َوقَ َ
هذ ِه األ َْر َ
ُمِمَ ،وأ ْ
ال لِيَ :ها أََنا أ ْ
ْ
َج َعلُ َك ُمثْم ًار َوأُ َكث ُر َكَ ،وأ ْ َ ُ ْ ُ ً
ور م َن األ َ
ِم ْن َب ْع ِد َك ُم ْل ًكا أ ََب ِديًّا.

وابناؤه بالطبع ومنهم يوسف .فيوسف يتكلم بااليمان وايضا عن وعد اهلل لجده ابراهيم واسحاق
وابيه يعقوب ان هذه االرض سيمتلكوها كلها وستكون هي ارض العبرانيين
فيوسف ليس يتكلم فقط عن امر حقيقي ولكن ايضا يتكلم عن الوعد بااليمان

الجزء الثاني من الشبهة
اما عن كلمة بيت
فالكلمة العبري تحمل معني مكان اقامه سواء بيت او سجن او حتي مكان مؤقت
ولتاكيد هذا ندرس الكلمة من القواميس العبرية
قاموس سترونج
H1004
ּבית
bayith

bah'-yith
Probably from H1129 abbreviated; a house (in the greatest variation of
applications, especially family, etc.): - court, daughter, door, + dungeon,
family, + forth of, X great as would contain, hangings. home[born],
[winter]house (-hold), inside(-ward), palace, place, + prison, + steward, +
tablet, temple, web, + within (-out).
.... منزل ( بخاصه السرة ) ساحة بنت باب مكان اقامة منزل في الداخل قصر سجن

فلهذا استخدام الكلمة مره بمعني بيت ومره بمعني سجن هذا صحيح فالكلمه العبري تحمل هذا
ويفهم المعني من سياق الكالم
والكلمة جائت  1411مره في العهد القديم معظمهم بمعني بيت او منزل ولكن اتت  51مره
بمعني سجن
prison, 16
Gen_39:20-23 (6), Gen_40:3, Gen_40:5, 1Ki_22:27, 2Ki_17:4,
2Ki_25:27, 2Ki_25:29, 2Ch_18:26, Ecc_4:14, Jer_37:4, Jer_52:11
وايضا اطلقت  55مره علي الهيكل وغيره
فلهذا الجزء هذا من الشبهة ليس له اي معني وال اصل
والتعبير صحيح ولو ترجمه كتبته بيت هو صحيح لغويا ويفهم المعني من سياق الكالم انه سجن
ولو ترجمه اخري كتبته سجن ايضا صحيح لغويا ويفهم من سياق الكالم

واخي ار المعني الروحي
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
ورمز له
رمز للسيد المسيح في موته وقيامتهً ،ا
ومع ما وصل إليه يوسف من هذا السمو الفائق فصار ًا
طالبا من رئيس السقاة أن
في صلبه بين اللصين لكنه في ضعف بشري أتكل على ذراع بشريةً ،

يذكره أمام فرعون ،وان كان قد تحدث في أدب لم يجرح مشاعر فوطيفار أو امرأته ،إذ قال" :ألني قد
شيئا حتى وضعوني في السجن" [.]٥١
أيضا لم أفعل ً
سرقت من أرض العبرانيين ،وهنا ً
ُ
اهلل في محبته ليوسف ّأدبه على هذا التصرف ،وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم[ :إذ كان
زمانا .حتى يتعلم أال يضع رجاءه أو ثقته في
يوسف
ً
متعجًل في الهروب من السجن تُرك هناك ً
البشر وانما في اهلل وحده

والمجد هلل دائما

