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 !?ששים ריבוא

 .60גיל עד  20, מגיל איש 600,000מצרים ידוע כשישים ריבוא שהם מ הגברים שיצאופר מס

 איש.  3,000,000 -בתוספת הנשים, הילדים והזקנים הם מגיעים בנקל ל

אם ידוע שביציאת מצרים יצאו רק אחד מכל חמישה מהעם, כי השאר מתו במכת חושך, אז 

  איש. 15,000,000בסך הכל היו במצרים 

 כך. -איש והתרבו כל 70"מבקרי המקרא" לא הבינו כיצד יתכן שירדו למצרים רק 

 

 חשבון הדורות

 ?כמה דורות היו ישראל במצרים

 53בניו שירדו עמו, כי יוסף היה במצרים. נכדי יעקב:  11ירדו למצרים: יעקב,  גברים 70

 .4נכדיו(: -רביעיו: )תת

 דורות: יעקב, יהודה, פרץ, וחצרון.   4אם כן, למצרים ירדו 

 הבן של חצרון, כלב, הוא מיוצאי מצרים. כלומר, אביו של כלב ירד למצרים. כלב בן חצרון

 .מיליוניםנפש כמה  70 -נולד במצרים, ויצא ממנה, דהיינו: דור אחד! כיצד בדור אחד נולדו מ

 

 חשבון השנים

 קהת נכנס למצרים, עמרם נולד ומת במצרים, ומשה יצא ממצרים. לדוגמא: 

שנה  17כלומר, עמרם נולד  20כשהגיעו למצרים. הוא הוליד את עמרם בגיל  3קהת היה בן 

. נוסיף נות גלותש 130שנה. סה"כ  113אחרי גלות מצרים. משה נולד כשאבא שלו היה בן 

 שנים.  210שנות משה, סה"כ  80לכך את 

 

 חשבון החזקות

 הרבה אנשים.  כיצד יתכן שבזמן כל כך קצר, נולדו כל כך

. אמנם, עמרם הוליד את שנה 20 -כ נחזור לחשבון הדורות, דור הוא

שהוא גיל מבוגר במיוחד. יהודה ירד למצרים  113משה כאשר היה בן 

יוסף היה  חצרון ורם. ,נכדים  2 -ובנים, פרץ וזרח   2עם נכדים. היו לו 

 יהודה היה גדול מיוסף בן שלושים ותשע שנה שירד מצרימה ו

 .יש לו נכדיםוכבר  בערך שנים  43בן היה יהודה  אם כן, ,שנים  4 -כב

בזמנם התחתנו בגיל צעיר, ויחד עם זה ילדו גם בגיל מבוגר. לכן, 

  .שנים  210 -בדורות   10יתכנו 
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חז"ל אומרים שכל אשה ילדה שישה בכרס אחת. אבל, גם אם לא ניקח בחשבון נס זה, ונניח 

הורים נולדו שישה  זוג', הרי שמכל הילדים שנותרו בחיים בעזרת  6שבכל משפחה היו רק 

  מהדור הקודם. 3ילדים. כלומר, כל דור היה גדול פי 

אם נבצע  9שלוש בחזקת )דור ראשון( כפול  2דורות המספר הוא  הלכן, על מנת לחשב עשר

 .איש  40,000את ההכפלה במספרים עגולים נקבל: 

נפשות. נכפיל מאה  140. עם הנשים הם היו גברים  70 רק כלומר, בני ישראל ירדו למצרים

 !בערך נפש 5,600,000 -להרי הגענו  40,000 -בארבעים 

ולכל משפחה שישה ילדים בממוצע, התוצאה  לפי החשבון הפשוט, שדור הוא עשרים שנה,

 היא עם גדול ורב. 

 .נס שהיה בגדר הטבע
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