هل اخطأ الكتاب في تحديد الجيل
الرابع البراهيم تكوين 15
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الشبهة

ومن هذه الوعود قول التوراة أن هللا قال إلبراهيم " :وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسالم ،وتدفن بشيبة
صالحة .وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ههنا" (أي فلسطين)( .التكوين .)16-15/15
والواقع التاريخي يكذب هذا النص فقد كان الجيل الثالث والرابع من إبراهيم وهم األسباط وأبناؤهم ،كانوا
هم الداخلين إلى مصر ،ال الخارجين منها ،وأما الخارجون منها فهم الجيل السادس من أبناء إبراهيم.

الرد

الحقيقة ما يقوله المشكك هو فقط ينبع عن جهل المشكك لمعنى كالم هللا في النبوة البراهيم
فالوعد يتكلم عن الذين ينزلون الي مصر وعدد اجيال التي تتغرب في مصر من وقت نزولهم الي
مصر الي صعودهم منها وهو اربع اجيال
فاالعداد تقول
سفر التكوين 15
 13: 15فقال البرام اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم و يستعبدون لهم
فيذلونهم اربع مئة سنة
هذه النبوة وهذا الوعد قاله الرب البراهيم قبل ان ينجب اسحاق .وبداية الحساب لل 400سنة هي
من بداية تحقيق الوعد بميالد اسحاق فمن ميالد اسحاق  400يخرجوا من ارض العبودية ولكن
لن يستعبدوا من يوم ميالد اسحاق ولكن االستعباد بعد دخولهم ارض مصر.
 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
والرب حدد ان ما يقوله هو من ميالد اسحاق  400سنة ولكن من دخولهم االرض الغريبة (مصر
االستعباد يستمر الي الجيل الرابع من الدخول الي ارض مصر

وهو كاالتي
اسحاق ولد وابراهيم  100سنه (اي بعد  25سنه من خروجه من حاران)
سفر التكوين 4 :12
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سفر التكوين
 5 :21و كان ابراهيم ابن مئة سنة حين ولد له اسحق ابنه

اسحاق  60ولد يعقوب
60
سفر التكوين
 26 :25و بعد ذلك خرج اخوه و يده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب و كان اسحق ابن
ستين سنة لما ولدتهما

يعقوب  130ذهب الي مصر
130
سفر التكوين
 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
فيكون من ميالد اسحاق
 190 =130 +60سنه
 210 = 190 -400مدة غربة اسرائيل في مصر
ويكون زمن غربة مصر فقط 210
وذكرت مصر فقط النها ارض العبوديه الحقيقية
فاالجيال تحسب من الجيل الذي دخل ارض مصر وهم االسباط
عدد االجيال اربعه
فسبط الوي فعال اربعة اجيال بمعدل  52سنه لكل جيل

فالوي دخل ارض مصر ثم جيل قهات ثم جيل عمرام ثم جيل موسى هو الجيل الذي خرج هو
واوالد هذا الجيل
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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 من  30سنة الي  60ويخرجون في عمر من 30
الي  60سنة
 430سنة هذه ال تصلح علي اربعة اجيال الن هذا معناه ان كل ينجب في سنة  92سنة وهذا
بالطبع لم يحدث ولكن  210سنة الربعة اجيال يكون كل رجل ينجب في متوسط عمر من  30الي
 55سنة وهذا مناسب تماما

النقطة الهامة وهي ان كاتب النبوة هو موسى بعد الخروج فلو كان هذا خطأ لالحظ بالطبع هذا
االمر.

والمجد هلل دائما

