كم كان عدد بنو ليئة هل  33ام 33
نفس ؟ تكوين 51 :34
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الشبهة

الذين ولَ َدتْهم لِ
جاء في تكوين 51 " 51 :34هؤ ِ
يعقوب في َ ِ
مع دي َن َة اَب َن ِت ِه،
الء َبنو لَيئ َة
َ
َ
ام َ
سهل أر َ
سا "
وجميع ُهم ثَالث ٌة
َ
وثالثون ن ْف ً
ُ
وهذا خطأ ،فلو أحصينا األسماء وأخذنا دينة كان العدد 33

الرد

في البداية ارجوا مراجعة ملف
اعداد االنفس الخارجين ليعقوب
وباختصار
سفر التكوين 34
ونبدا في الجزء الذي هو اسماء لكن كل اسم له معني عميق جدا
من اول يعقوب الذي هو  Jacobاسم عبري معناه "يعقب ،يمسك العقب ،يحل محل"
 8وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر يعقوب وبنوه بكر يعقوب راوبين
 9وبنو راوبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي
 51وبنو شمعون يموئيل ويامين واوهد وياكين وصوحر وشاول ابن الكنعانية
 55وبنو الوي جرشون وقهات ومراري
 51وبنو يهوذا عير واونان وشيلة وفارص وزارح واما عير واونان فماتا في ارض كنعان وكان
ابنا فارص حصرون وحامول
 53وبنو يساكر توالع وفوة ويوب وشمرون

 53وبنو زبولون سارد وايلون وياحلئيل
 51هؤالء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان ارام مع دينة ابنته جميع نفوس بنيه وبناته
ثالث وثالثون
الذي لم يلحظة المشكك هو عدة اشياء
اوال هو يتكلم عن اسماء الذين نزلوا من ارض كنعان الي ارض مصر فبالطبع الذين ماتوا هم لم
يحسبوا في هؤالء السبعين نفس وهم اثنين من ابناء يهوذا وهم عير واونان
فاالبناء فقط بدون االثنين االموات هم 35
رأوبين وأوالده =1

شمعون واوالده=7

الوي وأوالده=3

يهوذا وأبنه شيلة  +فارص وأبنيه حصرون وحامول  +زارح = 4
يساكر وأوالده = 1

زبولون واوالده=3

=  35ابن
ولكن هناك اسمين يضافوا الي المجموعه وهو اسم يعقوب الذي بدات به المجموعة وبالطبع دينة
التي هي تحسب من نفس المجموعة
يعقوب ودينة = 1

فاالجمالي  33نفسا كما ذكر العدد بدقة
الذي يحتج بان السابعين خارجين من صلب يعقوب الرد عليه
كلمة صلب
H3409
ירך
 yarekי ֵָרך

‘yaw-rake
From an unused root meaning to be soft; the thigh (from its fleshy

softness); by euphemism the generative parts; figuratively a shank,
flank, side: - X body, loins, shaft, side, thigh.

استخدمت  13مره في العهد القديم معظمهم بمعني جانب مثل جانب الخيمة او جانب المذبح

ﺍلخﺮﻭﺝ Arabic: Smith & Van Dyke31:11
وجعل المائدة في خيمة االجتماع في جانب المسكن نحو الشمال خارج الحجاب.

.שמותHebrew OT: BHS (Consonants Only)22:44
ויתןאת־השלחןבאהלמועדעלירךהמשכןצפנהמחוץ לפרכת׃

ﺍلخﺮﻭﺝ Arabic: Smith & Van Dyke31:13
ووضع المنارة في خيمة االجتماع مقابل المائدة في جانب المسكن نحو الجنوب.
שמותHebrew OT: BHS (Consonants Only)22:42
וישםאת־המנרהבאהלמועדנכחהשלחןעלירךהמשכן נגבה׃

يعلققق العالمققة أوريجققانوس علققى قققول الكتققاب" :وكققان جميققع نفققوس الخققارجين مققن صققلب
نفسقا ،وال تخقرج القنفس مقن صقلبه ،ففقي
نفسا" [ ،]1ققائالً] [21إن اإلنسقان ال يلقد ً
يعقوب سبعين ً
بققدء الخليقققة مققاذا يقققول ودم عققن ح قواء؟ "هققذه اين عظققم مققن عظققامي ولحققم مققن لحمققي" تققك :1
أيضقا البقان ليعققوب" :إنمقا أنقت عظمقي ولحمقي" تقك
 ،)13لكنه ال يقول "هذه نفقس مقن نفسقي"ي ً
 ،)53 :19ولم يجسر أن يتحدث عن قرابة النفس بل على القرابقة الجسقدية حسقب اللحقم والعظقمي
أما هنا فيقول" :جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب" ،وكأنما أراد أن يعلن عن نقوع جديقد مقن
القرابة فوق مستوى الجسد ،أراد أن يحمل إلينا قرابة روحية نهتم بهاي

الققنفس ال تلققد إالا إذا بلسققت مسققتوى القائققل" :ألنققه بوان كققان لكققم رب قوات مققن المرشققدين فققي
المسيح لكن ليس لكم وباء كثيرون ،ألني أنا ولدتكم في المسيح يسوع باإلنجيل"  5كو )51 :3ي
نفوسا لتعيش في العالم بروح اإلنجيل ،حاملين سقمات السق ديد المسقيح فقيهم،
هؤالء هم الذين يلدوا
ً
يتصور المسيح فيهم" غل )59 :3
إذ يقول في موضع أخر" :أوالدي الذين أتمخض بهم إلى أن
ا

والمجد هلل دائما

