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السؤال

إذا كان مينا موحد القطرين هو مصرايم فكم كان عد شعب الجنوب والشمال؟ ومن نسل من جاء المصريين
الذين وحدهم؟ ألنه صعب ان يكونوا شعب قطرين مصر من نسله وهو ال يزال حي؟

الرد

تكلمت سابقا عن مصرايم انه بالفعل مينا في ملفين سابقين
علم االثار يثبت صحة ما قاله الكتاب المقدس عن مصرايم تكوين 10
هل اس م مصر صحيح ام خطأ وهو ايجبت
وشرحت في ملفات أخرى كيف ان تزايد االعداد في وقت قليل ليس مشكلة ولكن المهم أوال أوضح شيء
عن متوسط االعمار في زمن مصرايم
مصرايم كما ذكر الكتاب هو ابن حام ابن نوح واخ لكوش وفوط وكنعان
سفر التكوين 10
 6: 10و بنو حام كوش و مصرايم و فوط و كنعان
 7: 10و بنو كوش سبا و حويلة و سبتة و رعمة و سبتكا و بنو رعمة شبا و ددان
 8: 10و كوش ولد نمرود الذي ابتدا يكون جبارا في االرض
 9: 10الذي كان جبار صيد امام الرب لذلك يقال كنمرود جبار صيد امام الرب
 10: 10و كان ابتداء مملكته بابل و ارك و اكد و كلنة في ارض شنعار
 11: 10من تلك االرض خرج اشور و بنى نينوى و رحوبوت عير و كالح
 12: 10و رسن بين نينوى و كالح هي المدينة الكبيرة
 13: 10و مصرايم ولد لوديم و عناميم و لهابيم و نفتوحيم

 14: 10و فتروسيم و كسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم و كفتوريم
والنقطة الهامة ان االعمار في هذا الزمان طويلة

فسام أخو حام عاش  600سنة وارفكشاد ابن سام عاش  465سنة وشالح ابن ارفكشاد عاش 460
سنة وعابر ابن شالح عاش  464سنة
سفر التكوين 11
 10: 11هذه مواليد سام لما كان سام ابن مئة سنة ولد ارفكشاد بعد الطوفان بسنتين
 11: 11و عاش سام بعدما ولد ارفكشاد خمس مئة سنة و ولد بنين و بنات
 12: 11و عاش ارفكشاد خمسا و ثالثين سنة و ولد شالح
 13: 11و عاش ارفكشاد بعدما ولد شالح اربع مئة و ثالث سنين و ولد بنين و بنات
 14: 11و عاش شالح ثالثين سنة و ولد عابر
 15: 11و عاش شالح بعدما ولد عابر اربع مئة و ثالث سنين و ولد بنين و بنات
 16: 11و عاش عابر اربعا و ثالثين سنة و ولد فالج
 17: 11و عاش عابر بعدما ولد فالج اربع مئة و ثالثين سنة و ولد بنين و بنات
لهذا لو افترضنا ان عمر مصرايم ابن حام أخو سام هو ما بين  450سنة الى  550سنة هذا مقبول أي
بمتوسط  500سنة
واتي الى السؤال
من اين اتى شعب مصر؟ وكم كان عددهم؟ وهل صعب ان يكونوا أبناء مصرايم؟

أوال من اين اتى شعب مصر؟
شعب مصر كما قدمت في الملفات السابقة بأدلة تاريخية ومن االثار هم أبناء مصرايم وحملوا اسم جدهم
حتى االن
كم كان عددهم؟
اإلجابة ال اعرف لكن اقل بكثير من عدد شعب إسرائيل وقت خروجهم
وشعب إسرائيل رجال فقط كانوا 600,000
سفر الخروج 12
 37: 12فارتحل بنو اسرائيل من رعمسيس الى سكوت نحو ست مئة الف ماش من الرجال عدا االوالد
أي الشعب اجمالي رجال ونساء وأطفال تقريبا  2مليون
فشعب مصر اقل بكثير من اثنين مليون أوال الن فرعون يقول قبل هذا بفترة
سفر الخروج 1
 8: 1ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف
 9: 1فقال لشعبه هوذا بنو اسرائيل شعب اكثر و اعظم منا
أي ان الشعب المصري اقل من  2مليون في زمن الخروج ولكن نحن نتكلم عن زمن أقدم من هذا بكثير
جدا غير محدد بدقة ولكن بعدة قرون قبل الخروج فتقريبا لو تماشينا مع نصف العدد أي مليون شخص
أكثر او اقل ولكن هذا متوسط فكل وجه يكون به  500,000شخص تقريبا

المهم وهل صعب ان يكونوا أبناء مصرايم؟ هل صعب ان يكونوا شعب قطرين مصر من نسله وهو ال يزال
حي؟
الحقيقة اإلجابة ال فمصرايم في  450سنة يقدر ان ينجب شعب عظيم
يعقوب فرد
بعد جيل واحد أصبح  12رجل
 12ابناء يعقوب أصبحوا  70شخص بعد جيل
اي المتوسط هو تسع اضعاف بعضهم أنجب اثنين او ثالثة وبعضهم أنجب عشرين او أكثر مع مالحظة
ان االعداد تؤكد انهم كانوا ينجبوا كثيرا
سفر التكوين 11
 12: 11و عاش ارفكشاد خمسا و ثالثين سنة و ولد شالح
 13: 11و عاش ارفكشاد بعدما ولد شالح اربع مئة و ثالث سنين و ولد بنين و بنات
بل بعض الفراعنة مذكور انهم انجبوا كثير جدا  .أي الفرد ينجب أكثر من هذا بكثير ولكن نتماشى مع ستة
فقط الن مصرايم مذكور ست أبناء فقط من عدد ال نعرفه .فنأخذ متوسط ستة فقط كأقل حد
ولو الجيل ينجب بعد  35سنة فيكون مصرايم بدا ينجب وهو  35سنة وعاش ما بين  450الى 550
ونأخذ الحد األدنى  450أي عاش بعد االنجاب  415سنة ولو توحيده لمصر كان قبل وفاته ب  50سنة
يكون ما بين االنجاب والتوحيد  365سنة وكل جيل  35أي رأي على األقل  10أجيال

ولو تماشينا مع متوسط ستة فقط وليس أكثر من هذا ألجل االمراض او الحروب وغيره
يكون
6 = 6* 1
36 = 6 * 6
216 = 6 * 36
1,296 = 6 * 216
7,776 = 6 * 1,296
46,656 = 6 * 7،776
279،936 = 6 * 46,656
1,679,616 = 6 * 279,936
10,077,696 = 6 * 1,679,616
أي في عشر أجيال يستطيع ان يصل عشر اضعاف العدد المطلوب .مع مالحظة لو كان الجيل متوسط
ينجب اكثر من هذا بشيء بسيط يكون هناك فرق كبير
في مثال يعقوب المتوسط تسعة
9 = 9* 1

81 = 9 * 9
729 = 9 * 81
6،561 = 9 * 729
59,049 = 9 * 6،561
531،441 = 9 * 59,049
4,782,969 = 9 * 531،441
أي في سبع أجيال وليس عشرة أي قرنين ونصف فقط يستطيع ان يصل الى أربعة مليون شخص بعضهم
أنشأ حضارات أخرى وربعهم فقط في مصر
أي لو تماشينا مع ربع هذا فقط وهو مليون كما ذكرت يكون ال يوجد أي إشكالية على االطالق
فمصرايم ابن حام الذي لو بدأ ينجب في سن  35وابناؤه تكاثروا بهذا المعدل وهو عاش  365سنة وحدث
خالف بين نسله الذي بعضه تمرد عليه في الوجه البحري والقبلي فوحد القطرين الذي وصل عدد سكان
مصر وقتها مليون شخص ال يوجد أي إشكالية في هذا
فمينا هو مصرايم الذي في قرب قرنين ونصف نسله ازداد جدا واصبحوا الوجه البحري والقبلي وحدث بينهم
الخالف ووحدهم.
واعتذر لو كنت أخطأت في شيء

والمجد هلل دائما

