هل رفيديم هي رفيا او رفيدة في جنوب
سيناء؟ خروج 17
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الشبهة

ووصلت ألخر نقطة قبل الوصول الى جبل التجلي وهي رافيا او رفيدة .وانا بعمل حسابي وقد يكون قبلي
او بعدي .يقولوا رافيا رافيا وبعدين ست عجوز تقول رفيدة انا عندي في التوراة قبل الوصول الى جبل
التجلي مباشرة اسمه رافيديم في التوراة وانا في بلد رفيدة يبقى هو رفيديم وهو في العبري جمع رفيدة
واحدة الن فيه ثالث رفيدات

الرد

في البداية اعرف ان كثيرين يتكلموا عن رحلة التيه هي في سيناء ولكن ال اقبل هذا وشرحته تفصيال في
ملف
رحلة الخروج
كمالة رحلة الخروج
فهو قرب مديان عند صخرة حوريب
أوال ال يصلح ان يقول رفيديم في جنوب سيناء ألنه فيه مكان حارب فيه عماليق شعب إسرائيل
سفر الخروج 17
 1: 17ثم ارتحل كل جماعة بني اسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب امر الرب ونزلوا في
رفيديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب
 2: 17فخاصم الشعب موسى وقالوا اعطونا ماء لنشرب فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني لماذا تجربون
الرب
 3: 17وعطش هناك الشعب الى الماء وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا اصعدتنا من مصر لتميتنا
واوالدنا ومواشينا بالعطش
 4: 17فصرخ موسى الى الرب قائال ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني

 5: 17فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ اسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر
خذها في يدك واذهب
 6: 17ها انا أقف امامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب
ففعل موسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائيل
 7: 17ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من اجل مخاصمة بني اسرائيل ومن اجل تجربتهم للرب قائلين
افي وسطنا الرب ام ال
 8: 17واتى عماليق وحارب اسرائيل في رفيديم
فكيف ممكن ان يحدث في مصر ان يصل عماليق اعداؤها حتى جنوب سيناء األراضي المصرية ويحاربوا
إسرائيل
بل الكتاب يذكر لفظا ان مكانها خارج مصر
سفر التثنية 25
 17: 25اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر
فرفيديم רפידים التي تعني متسع او أماكن راحة هي كانت بعد برية سين
ارتحلوا من برية سين الي رفديم
سفر الخروج 17

 1 :17ثم ارتحل كل جماعة بني اسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب امر الرب و نزلوا في
رفيديم و لم يكن ماء ليشرب الشعب
وفي طريقهم عبروا على منطقتين لم يتوقفوا فيهما كثي ار
سفر العدد 33
ين َوَن َزُلوا ِفي ُد ْفَقةَ.
ُ 12ث َّم ْارَت َحُلوا ِم ْن َب ِرَّي ِة ِس ٍ
وش.
ُ 13ث َّم ْارَت َحُلوا ِم ْن ُد ْفَق َة َوَن َزُلوا ِفي أَُل َ
ِ ِِ
اء لِ َّ
لش ْع ِب لَِي ْشَر َب.
ُ 14ث َّم ْارَت َحُلوا ِم ْن أَُل َ
يمَ ،وَل ْم َي ُك ْن ُهَن َ
اك َم ٌ
وش َوَن َزُلوا في َرفيد َ
وهو مسه مريبه
وهو المكان الذي حدث فيه المخاصمة بسبب الماء
وصورة الخرطة

وصورة المكان

وصورة الصخرة من بعيد

وصورة الصخرة

سفر المزامير 41 :105
ِ ِ
اهَ .جَر ْت ِفي اْلَيا ِب َس ِة َن ْهاار.
َش َّ
ق َّ
الص ْخَرَة َفاْن َف َجَرت اْلمَي ُ
واثار تيار المياه المندفع منها

وخريطته توضيحيه لكل المكان من جوجل ايرث

ويكون الجزء الثاني من طريق الخروج حتى صخرة حوريب وجبل سيناء واستالم الوصايا

وملخص لما حدث بعد ذلك
وفي هذه المنطقة حارب عماليق واتي اليه حماه يثرون وتاهوا في هذه المنطقة سنين طويله
حتى خرجوا منها الي عصوين جابر ثم قادش برنيع ثم طرف ارض ادوم وجبل هور حيث مات هارون ثم
عربات مؤاب وبعدها مات موسي وبدوءا دخول ارض الموعد

واكتفي بهذا القدر واعتذر لو كنت اخطأت

والمجد هلل دائما

