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סוף גיל תזמון תקופת זמן שמות

-1961 2021
בכנען

175 25
180 60

להיות זרים 215 130

במצרים
147 17
137 ??? לֵוִי
133 ??? קוהאת
137 ??? עמרם
120 שיעבוד 175 80 משה

שחרור 40 במדבר

-1531 2451 430 לגמרי בארץ זרה

תנ"ך לפנה'ס
 שננים בארץ זרה (מאברם למשה)430

בראשית שית  מאת חרן (אור)
 שנה בכנען.130אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב. יעקב נשאר 

בראשית ר-שיתת בראשית תי ת )100אברהם (
בראשית רתית  בראשית אתיתת )180יצחק (

בראשית שישש 130יעקב (

 האנושות.600,000 דורות כבר 3 נשמות כפול במהירות, ב 70בשנת גושן, זה היה כל כך פורה כי 
.בארץ גושןהאם זה נכון? למשל, לוי, קוהת, עמרם היו רק שלושה דורות שבנים הולידו 

00.000א גברים ברגל. יותר מאיתנו ...  נשמות, כך343,000 דורות = 3 נשמות גבוהות 70 , כלומר y גבוה xתיאורטית, כןי 
מרשם המין של משה ואהרון

בראשית   -שיש  "חלום יוסף" בראשית רתישש )147יעקב (
 שמות א יא 
שמות ר יא
שמות 0תיא

שמות שיש דברים תי  
שמות  תית
 יהושע אית

שמות  שית  אל הגלטים ש י 

משה שחרר את העם הישראלי משעבוד מצרים.
wol.jw.org in English written  לפנה"ס, כך1533ואחרי ארבעים שנה של נדודים במדבר הגיעו לארץ כנען בסביבות 

Book of Leviticus in English written  לפנה"ס, כך ב1500כמו כן, כתב בתנ"ך כי ספר משה נוצר על 

 היא כי החישוב היהודי של הזמן מזרותו של אברהם עד ההוכחה השנייהלפיכך, 
 שנים.2 רק מראה wol.jw.orgלאחר יציאת מצרים מסכים היטב, שכן ההבדל עם 

(EXODUS in English written) יִצצִיא הה הוממונִית
In German writtenכמה זמן סבלו בני ישראל מעבדות מצרים? י

In German writtenכמה זמן חיו העברים במצרים? י
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