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الشبهة

من األخطاء الحسابية فى الكتاب المقدس ،هى أن كاتب سفر يشوع ذكر  38مدينة وادعى أنها
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(وبِ ْزُيوِتَيةَ) ،فبينما تذكرها التراجم العربية المعروفة،
واختلفت التراجم العربية واألجنبية فى ذكر َ
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وعد عد هذه المدن تجدها  38مدينة

الرد

الحقيقة ال يوجد أي شبهة في هذا العدد فالحل سهل جدا بل وواضح لم يقراء بتاني ويقارن
االعداد فهم  38مدينة منهم  29ليهوذا و 9مدينة اخذهم نسيب سبط بنيامين الذي سكن في
وسط يهوذا.
بعض التفاصيل للتأكيد
يهوذا كما قال سفر يشوع هو حدد أوال حدود السبط
اإلصحاح الخامس عشر
 1: 15و كانت القرعة لسبط بني يهوذا حسب عشائرهم الى تخم ادوم برية صين نحو الجنوب
اقصى التيمن
 2: 15و كان تخمهم الجنوبي اقصى بحر الملح من اللسان المتوجه نحو الجنوب

 3: 15و خرج الى جنوب عقبة عقربيم و عبر الى صين و صعد من جنوب قادش برنيع و عبر
الى حصرون و صعد الى ادار الى القرقع
 4: 15و عبر الى عصمون و خرج الى وادي مصر و كانت مخارج التخم عند البحر هذا يكون
تخمكم الجنوبي
 5: 15و تخم الشرق بحر الملح الى طرف االردن و تخم جانب الشمال من لسان البحر اقصى
االردن
 6: 15و صعد التخم الى بيت حجلة و عبر من شمال بيت العربة و صعد التخم الى حجر بوهن
بن راوبين
 7: 15و صعد التخم الى دبير من وادي عخور و توجه نحو الشمال الى الجلجال التي مقابل
عقبة ادميم التي من جنوبي الوادي و عبر التخم الى مياه عين شمس و كانت مخارجه الى عين
روجل
 8: 15و صعد التخم في وادي ابن هنوم الى جانب اليبوسي من الجنوب هي اورشليم و صعد
التخم الى راس الجبل الذي قبالة وادي هنوم غربا الذي هو في طرف وادي الرفائيين شماال
 9: 15و امتد التخم من راس الجبل الى منبع مياه نفتوح و خرج الى مدن جبل عفرون و امتد
التخم الى بعلة هي قرية يعاريم
 10: 15و امتد التخم من بعلة غربا الى جبل سعير و عبر الى جانب جبل يعاريم من الشمال
هي كسالون و نزل الى بيت شمس و عبر الى تمنة

 11: 15و خرج التخم الى جانب عقرون نحو الشمال و امتد التخم الى شكرون و عبر جبل
البعلة و خرج الى يبنئيل و كان مخارج التخم عند البحر
 12: 15و التخم الغربي البحر الكبير و تخومه هذا تخم بني يهوذا مستدي ار حسب عشائرهم
بعد ان وضع حدود ارض السبط جيدا

وخريطة قديمة

بدأ في ذكر المدن التي في داخل هذه الحدود فتكلم عن نصيب كالب ثم بدأ في ذكر مدن يهوذا
ونركز معا في أسماء المدن الن هذا هام للشبهة

 21: 15و كانت المدن القصوى التي لسبط بني يهوذا الى تخم ادوم جنوبا قبصئيل و عيدر و
ياجور
 22: 15و قينة و ديمونة و عدعدة
 23: 15و قادش و حاصور و يثنان
 24: 15و زيف و طالم و بعلوت
 25: 15و حاصور و حدتة و قريوت و حصرون هي حاصور
 26: 15و امام و شماع و موالدة
 27: 15و حصر جدة و حشمون و بيت فالط
 28: 15و حصر شوعال و بئر سبع و بزيوتية
 29: 15و بعلة و عييم و عاصم
 30: 15و التولد و كسيل و حرمة
 31: 15و صقلغ و مدمنة و سنسنة
 32: 15و لباوت و شلحيم و عين و رمون كل المدن تسع و عشرون مع ضياعها
وبالفعل من يعدهم يجدهم  38مدينة

ولكن من يدرس جيدا يجد ان كاتب السفر وهو يشوع بن نون يعرف جيدا ما يتكلم عنه ويعرف
كل مدينة باسمها ومنطقتها ولهذا لحكمة ذكر انه  29مدينة فقط رغم انهم  38مدينة والسبب انه
يعرف ان تسع مدن منهم يحسبوا لسبط شمعون الذي ورث في داخل سبط يهوذا
سفر يشوع 1 :19
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وبالفعل حدود شمعون كانت في داخل يهوذا محد يهوذا الغربي مع مدن قليلة غرب يهوذا
وعندما نقراء أسماء مدن شمعون في سفر يشوع
اإلصحاح التاسع عشر
 1: 19و خرجت القرعة الثانية لشمعون لسبط بني شمعون حسب عشائرهم و كان نصيبهم داخل
نصيب بني يهوذا
 2: 19فكان لهم في نصيبهم بير سبع و شبع و موالدة (بئر سبع وشبع هي مدينة واحدة
ومنطقة واحدة حسب اخبار األيام األول )28 :4
 3: 19و حصر شوعال و بالة و عاصم
 4: 19و التولد و بتول و حرمة
 5: 19و صقلغ و بيت المركبوت و حصر سوسة

 6: 19و بيت لباوت و شاروحين ثالث عشرة مدينة مع ضياعها
 7: 19عين و رمون و عاتر و عاشان اربع مدن مع ضياعها
 8: 19و جميع الضياع التي حوالي هذه المدن الى بعلة بير رامة الجنوب هذا هو نصيب سبط
بني شمعون حسب عشائرهم
 9: 19و من قسم بني يهوذا كان نصيب بني شمعون الن قسم بني يهوذا كان كثي ار عليهم فملك
بنو شمعون داخل نصيبهم
وهنا نجد في أسماء مدن شمعون التسع مدن المذكورين في مدن داخل حدود سبط يهوذا من 38
مدينة ولكن لم يحسبوا ليهوذا فيهوذا  29مدينة في المدن القصوى (باإلضافة الي بقية المدن
والمناطق األخرى) وتسعة من  38هم لشمعون
والتسع هم بير سبع موالدة حصر شوعال عاصم التولد حرمة صقلغ عين رمون
فلم يذكر  38مدينة كعدد اجمالي ولكن للدقة ذكر  29مدينة.
ولهذا وجدنا أسماؤهم بدقة في أسماء مدن شمعون
وبقية مدن شمعون الثمانية هي مباشرة خارج حدود يهوذا الغربي على مقربة من فلسطين
ما قلته قال المفسرين من اليهود مثل كمشي وجاركي كما نقل لنا المفسر جيل
all the cities are twenty and nine, with their villages; but according to
our version, and as we point them, they are thirty eight; some make

them thirty six, others thirty seven; the Jews generally make thirty
eight of them, as we do, and account for the difference of number
thus; that nine of these cities were given to the tribe of Simeon,
Jos_19:1; and these being taken out of the thirty eight, there remain
twenty nine; so Jarchi and Kimchi account for it;

)وقال هذا ادم كالرك (احد اآلراء
All the cities are twenty and nine, with their villages - But on a
careful examination we shall find thirty-eight; but it is supposed that
nine of these are excepted; viz., Beersheba, Moladah, Hazarshual,
Baalah, Azem, Hormah, Ziklag, Ain, and Rimmon, which were
afterwards given to the tribe of Simeon.

وويزلي
Joshua 15:32
Twenty nine - Here are thirty seven or thirty eight cities named
before; how then are they only reckoned twenty nine? There were

;only twenty nine of them, which either, properly belonged to Judah
;the rest fell to Simeon's lot

وهنري
Here are thirty-eight named, and yet said to be twenty-nine
(Jos_15:32), because nine of these were afterwards transferred to the
lot of Simeon, and are reckoned as belonging to that, as appears by
comparing Jos_19:2, etc.; therefore those only are counted (though
the rest are named) which remained to Judah.

لألمانة يوجد رأى اخر انقله وهو ان  29مدينة  9 +قري ولكن لم اقتنع بهذا الرأي ألني لم أجد
دليل عليه .ولكن ما قلته قدمت ادلة عليه بأسماء المدن التسع.
البعض سيقول كيف يكتب أسماء مدن سبط شمعون وهو لم يمتلك بعد وسياخذ نصيبه بعد هذا
في القرعة ولكن هذا غير دقيق ال ن يشوع يكتب سفره بعد التقسيم فهو يعرف جيدا كل سبط اخذ
ماذا ولهذا يكتبه بصيغة الماضي (وكانت القرعة ,وخرجت القرعة ,وكان نصيبهم).... ,
فلهذا هو يعرف قبل ان يكتب ان هذه المدن التسع أصبحت لشمعون فلم يحسبها في العدد الكلي
وذكر  29بدل من 38

والمجد هلل دائما

