هل يوجد تناقض في عمر يوسف؟ تكوين
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السؤال

يوسف لما وقف قدام فرعون كان عنده  ٣٠سنه في تكوين  46 :41و ١٠سنين بعدها وهم سبع سنين
شبع وثالث مجاعة واحضر ابيه .ووقف يعقوب قدام فرعون فيوسف وقتها كان عنده  ٤٠سنه .يعقوب
كان عنده  ١٣٠سنه في تكوين  9 :47فهل يوسف أتولد وابونا يعقوب كان عنده  ٩٠سنه؟ ولكن يوسف
المفترض انه ولد في عشرين سنة غربة يعقوب عند البان تكوين  41 :31الذي ذهب هناك وسنه تقريبا
أربعين سنة تكوين  34 :26أي  60سنه عمر يعقوب عندما ولد يوسف .فهناك تناقض.

الرد

الحقيقة ال يوجد أي تناقض فكل الموضوع يعتمد على افتراض ان سنين الشبع بدات مباشرة بعد وقوف
يوسف امام فرعون وتفسير الحلم وهذا غير صحيح الن كمية المخازن العمالقة التي بناها يوسف هذه ال
تبنى في شهور بل في عشرات السنين فسنين الشبع بدأت ما يقرب من  30سنة بعد وقوف يوسف امام
فرعون
وتطرقت المر مشابه في
هل قصة بيع يوسف يوضح أن هناك خطأ في عمره
اوال عمر يعقوب عندما دخل مصر
سفر التكوين 9 :47
ِ
َفَقال يع ُق ِ ِ
ِ
ام ِس ِني َحَي ِاتي،
ام ِس ِني ُغْرَب ِتي ِمَئ ٌة َوَث َ
َ َْ ُ
ال ثُو َن َسَنةًَ .قليَل ًة َو َردَّي ًة َكاَن ْت أََّي ُ
وب لفْر َع ْو َن« :أََّي ُ
ِ
ِِ
آب ِائي ِفي أََّيامِ ُغْرَب ِت ِه ْم».
َوَل ْم َتْبُل ْغ ِإَلى أََّيامِ سني َحَياة َ
 130سنه
وهي نقطه اساسية في الحسابات
ومات عن عمر  147سنه

سفر التكوين 28 :47
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اش يع ُق ِ
ين
وبِ ،س ُنو َحَياته مَئ ًة َو َس ْب ًعا َوأَْرَبع َ
ام َي ْع ُق َ
َو َع َ َ ْ ُ
وب في أَْرض م ْصَر َس ْب َع َع َشَرَة َسَن ًة َ .ف َكاَن ْت أََّي ُ
َسَن ًة.
ويعقوب تزوج وانجب عن عمر مقارب الي نهاية االربعين عام فتقريبا  49او  50سنه والدليل
فهو نفس عمر عيسو ( النه توئم عيسو )ولكن عيسو تزوج اوال
سفر التكوين 34 :26
وَل َّما َك ِ
ِ
ين سَن ًة َّات َخ َذ َز ْو َجةًَ :ي ُه ِ
يت ْابَن َة ِبيرِي اْل ِح ِث ِيَ ،وَب ْس َم َة ْابَن َة ِإيُلو َن اْل ِح ِث ِي.
ود َ
َ
َ
يسو ْاب َن أَْرَبع َ َ
ان ع ُ
وعيسو تزوج مرتين واغضب ابيه وامه فيكون يعقوب تقريبا  44سنه
وبعد هذا الموقف وموقف سرقة البركه هرب الي البان واقام عنده شهرا من الزمان
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ِ
ِ
ال َل ُه َالَب ُ ِ
الزَم ِ
ام ِع ْن َد ُه َش ْهًرا ِم َن َّ
ان.
َ 14فَق َ
ان« :إَّن َما أَ ْن َت َع ْظمي َوَل ْحمي»َ .فأَ َق َ
ان لِيع ُقوب« :أَأل ََّن َك أ ِ
ُجَرُت َك».
َخي َت ْخ ِد ُم ِني َم َّجاًنا؟ أ ْ
َخ ِبْرِني َما أ ْ
ال َالَب ُ َ ْ َ
 15ثُ َّم َق َ
ِ
ان ْابَن َت ِ
يل.
اس ُم ُّ
ان لِالََب َ
َ 16وَك َ
اس ُم اْل ُك ْبَرى َل ْيَئ ُة َو ْ
انْ ،
الص ْغَرى َراح ُ
 17وَكاَن ْت عيَنا َليَئ َة َض ِعي َف َتي ِن ،وأ َّ ِ
ظ ِر.
ورِة َو َح َسَن َة اْل َم ْن َ
َْ ْ
يل َف َكاَن ْت َح َسَن َة ال ُّص َ
ْ َ
َ
َما َراح ُ
َخ ِدم َك سبع ِس ِن ٍ ِ
ِ
الص ْغَرى».
يل ْابَن ِت َك ُّ
ال« :أ ْ ُ َ ْ َ
َ 18وأ َ
َح َّب َي ْع ُق ُ
ين ِبَراح َ
يلَ ،فَق َ
وب َراح َ
فيكون تقريبا  45سنه

ثم بعد ذلك تزوج ليئة بسبب خديعة البان بعد سبع سنين
ِ
َ 20ف َخ َدم يع ُق ِ ِ
ام َقلِيَل ٍة ِب َسَب ِب َم َحَّب ِت ِه َل َها.
يل َس ْب َع ِس ِن ٍ
ينَ ،وَكاَن ْت ِفي َع ْيَن ْيه َكأََّي ٍ
َ َْ ُ
وب بَراح َ
وبعد ذلك تزوج راحيل بعدها باسبوع
ثم خدم بعدها سبع سنين
ِ
ِ
ُخَر.
يل أَ ْك َثَر ِم ْن َل ْيَئةََ .و َع َاد َف َخ َد َم ِع ْن َد ُه َس ْب َع ِس ِني ٍن أ َ
يل أ َْي ًضاَ ،وأ َ
َح َّب أ َْي ًضا َراح َ
َ 30ف َد َخ َل َعَلى َراح َ
وبدات ليئة باالنجاب اوال في بداية سبع سنين خدمة يعقوب براحيل
وكان يعقوب تقريبا  52سنه عندما انجب راؤبين
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ِ
ِ
ِ
اآلن
ُوب ْي َن» ،أل ََّن َها َقاَل ْتِ« :إ َّن َّ
الر َّب َق ْد َن َ
ظَر ِإَلى َم َذَّلتيِ .إَّن ُه َ
اس َم ُه «َرأ َ
َ 32ف َح ِبَل ْت َل ْيَئ ُة َو َوَل َدت ْابًنا َوَد َعت ْ
ُي ِحُّب ِني َر ُج ِلي».
ِ
الر َّب َق ْد س ِمع أ َِني م ْكروه ٌة َفأَع َ ِ
اس َم ُه
َ 33و َح ِبَل ْت أ َْي ًضا َو َوَل َد ِت ْابًناَ ،وَقاَل ْتِ« :إ َّن َّ
َ ُ َ
ْ
َ َ
طاني ه َذا أ َْي ًضا»َ .ف َد َعت ْ
« ِش ْم ُعو َن».
 34وح ِبَل ْت أَي ًضا ووَلد ِت ابًنا ،وَقاَل ِت« :اآلن ِ
هذ ِه اْلمَّرَة ي ْق َت ِر ُن ِبي رجلِي ،أل َِني وَل ْد ُت َله َث َ ِ
ين» .لِذلِ َك
ال َث َة َبن َ
ُ
َ
َُ
ََ
َ
َ َ
ْ ََ َ ْ َ
ِ
ِي».
اس ُم ُه « َالو َ
ُدع َي ْ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
اس َم ُه «َي ُهوَذا» .ثُ َّم َت َوَّق َف ْت َع ِن
َح َم ُد َّ
َ 35و َح ِبَل ْت أ َْي ًضا َو َوَل َدت ْابًنا َوَقاَل ْت« :هذه اْل َمَّرَة أ ْ
الر َّب» .لذل َك َد َعت ْ
اْل ِوالَ َد ِة.

وراؤبين وشمعون والوي ويهوذا
فتقريبا انجب يهوذا عند عمر  55سنه تقريبا
ثم دان ونفتالي من بلهة جارية راحيل
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ِ
ِ
ِ
ِ
ين».
ق أََنا أ َْي ًضا م ْن َها َبن َ
َ 3فَقاَل ْتُ « :ه َوَذا َج ِارَيتي ِبْل َهةُْ ،اد ُخ ْل َعَل ْي َها َف َتل َد َعَلى ُرْكَب َت َّيَ ،وأُْرَز ُ
وب،
َع َ
َ 4فأ ْ
ط ْت ُه ِبْل َه َة َج ِارَي َت َها َز ْو َجةًَ ،ف َد َخ َل َعَل ْي َها َي ْع ُق ُ
ِ
وب ْابًنا،
َ 5ف َح ِبَل ْت ِبْل َه ُة َو َوَل َد ْت لَي ْع ُق َ
ِ
احيلَ « :ق ْد َق َضى لِي هللا وس ِمع أَي ًضا لِصوِتي وأَع َ ِ
ِِ
ِ
اس َم ُه « َداًنا».
َْ َ ْ
َ ََُ َ ْ
طان َي ْابًنا» .لذل َك َد َعت ْ
َ 6فَقاَل ْت َر ُ
ِ
ِ ِ
ِ
وب،
يل َو َوَل َدت ْابًنا َثانًيا لَي ْع ُق َ
َ 7و َح ِبَل ْت أ َْي ًضا ِبْل َه ُة َج ِارَي ُة َراح َ
ات ِ
ِ
هللا َق ْد صارعت أ ْ ِ
احيل« :مصارع ِ
ِ
اس َم ُه «َن ْف َتالِي».
َ َُْ
َ 8فَقاَل ْت َر ُ ُ َ َ َ
ُختي َو َغَل ْب ُت»َ .ف َد َعت ْ
ثم زلفة انجبة جاد واشير
وكان راؤبين في هذا الوقت صبي صغير تقريبا خمس سنين
ثم يساكر وزبلون من ليئة
ثم دينه
وبعد ذلك يوسف وكان عمر يعقوب تقريبا  59سنه ونالحظ ان من عمر  52الي عمر  59وهو يخدم
اسبوع رحيل

سفر التكوين 30
ِ
اص ِرْف ِني ألَ ْذ َه َب ِإَلى َم َك ِاني َوِإَلى أَْر ِضي.
وس َف أ َّ
ال لِ َ
الَب َ
انْ « :
َن َي ْع ُق َ
وب َق َ
يل ُي ُ
َ 25و َح َد َث َل َّما َوَل َد ْت َراح ُ
ِ
ِ
 26أ ِ ِ ِ ِ
ين َخ َد ْمتُ َك ِب ِه ْم َفأَ ْذ َه َب ،أل ََّن َك أَ ْن َت َت ْعَل ُم ِخ ْد َم ِتي َّال ِتي َخ َد ْم ُت َك».
َعطني ن َسائي َوأ َْوالَدي َّالذ َ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
الر ُّب ِب َسَب ِب َك».
اءْل ُت َفَب َارَك ِني َّ
ال َل ُه َالَب ُ
انَ« :ل ْي َتني أَج ُد ن ْع َم ًة في َع ْيَن ْي َكَ .ق ْد َت َف َ
َ 27فَق َ
ِ
ُع ِطَي َك».
ُجَرَت َك َفأ ْ
الَ « :عِي ْن لي أ ْ
َ 28وَق َ
َ 29فَقال َل ُه« :أَ ْن َت َتعَلم ما َذا َخ َدم ُت َك ،وما َذا صار ْت مو ِ
يك َم ِعي،
اش َ
َ َ َ َ ََ
َ
ْ
ُْ َ
ِ ِ
َع َم ُل أََنا أ َْي ًضا
 30أل َّ
يرَ ،وَب َارَك َك َّ
يل َفَق ِد ا َّت َس َع ِإَلى َك ِث ٍ
الر ُّب ِفي أَ َثرِيَ .و َ
َن َما َك َ
اآلن َم َتى أ ْ
ان َل َك َقْبلي َقل ٌ
لَِب ْي ِتي؟»
وبعد ذلك  6سنين لغنمه فكان عن عمر  65سنه عندما هرب من البان وكان يوسف  5او  6سنين
سفر التكوين 41 :31
ين ِب َغَن ِم َكَ .وَق ْد َغَّيْر َت
آلن ِلي ِع ْشُرو َن َسَن ًة ِفي َب ْي ِت َكَ .خ َد ْم ُت َك أَْرَب َع َع َشَرَة َسَن ًة َب ْابَن َت ْي َكَ ،و ِس َّت ِس ِن ٍ
اَ َ
ات.
ُجَرِتي َع َشَر َمَّر ٍ
أْ
اذا فعندما كان يعقوب  65سنه كان يوسف  5او  6سنين تقريبا وعندما دخل ارض مصر يعقوب عن
عمر  130سنه اي بعد  65سنه يكون يوسف  70سنه تقريبا وساعود الي هذه النقطه في ملحوظه في
النهاية
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ِِ
ان َيْر َعى َم َع ِإ ْخ َوِت ِه اْل َغَن َم َو ُه َو ُغالَ ٌم ِع ْن َد َب ِني
 2هذه َم َوالِ ُ
ان ْاب َن َس ْب َع َع َشَرَة َسَنةًَ ،ك َ
ف ِإ ْذ َك َ
وس ُ
يد َي ْع ُق َ
وبُ :ي ُ
ِ
ِ
يه ،وأ ََتى يوس ِ ِ
ِ
الرِد َيئ ِة ِإَلى أَ ِب ِ
يه ْم.
يم ِت ِه ِم َّ
امَأر ََت ْي أَ ِب َ ُ ُ ُ
بْل َه َة َوَبني ِزْل َف َة ْ
ف بَنم َ
فكبر يوسف الي  17واصبح يعقوب  77سنه تقريبا
ولكن يوسف بعدها بثالث عشر سنة وقف قدام فرعون في هذا الوقت
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ِ
ِ
ف قُ َّدام ِفرعو َن ملِ ِك ِمصرَ .ف َخرج يوس ُ ِ
اج َت َاز ِفي
ين َسَن ًة َل َّما َوَق َ
ف ْاب َن َثالَ ث َ
وس ُ
َوَك َ
ف م ْن َل ُد ْن فْر َع ْو َن َو ْ
َْ
ََ ُ ُ
ان ُي ُ
َ ْ َْ َ
ُك ِل أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
أي يعقوب  90سنة
ثم بعده فترة حتى سنين الرخاء وهي تقريبا  30سنة
كيف نتأكد من هذا؟
كما قدمت في ملف
هل اخطأ سفر التكوين  46عندما ذكر ان من الذين نزلوا ارض مصر ابنا فارص حصرون وحامول ؟ وهل
يكون فارص تزوج وهو طفل ؟
بعد ان حدث موضوع بيع يوسف وذهابه الي مصر حدث أشياء كثيرة منها زواج يهوذا عير واونان وشيلة
وكبروا الثالثة وتزوج االثنين الكبار أي البد ان يكون تعدوا  20سنة أي يعقوب من  77سنة وعشرين
تعدى  97سنة بكثير وهذا لزواج عير ولكن ثم اونان من ثامار ولكن ماتوا وانتظرت شيلة
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ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
الزم ِ
ِ ِ َّ
اس ُم ُه ِح َيرُة.
ان أ َّ
ال ِإَلى َر ُجل َع ُد َّالم ٍي ْ
َن َي ُهوَذا َن َز َل م ْن ع ْند إ ْخ َوتهَ ،و َم َ
َ 1و َح َد َث في ذل َك َ
ِ
َخ َذ َها َوَد َخ َل َعَل ْي َها،
َ 2وَن َ
عَ ،فأ َ
اس ُم ُه ُشو ٌ
ظَر َي ُهوَذا ُهَن َ
اك ْابَن َة َر ُجل َك ْن َعان ٍي ْ
ِ
ير».
اس َم ُه « ِع ًا
َ 3ف َح ِبَل ْت َو َوَل َدت ْابًنا َوَد َعا ْ
ِ
ِ
ان».
اس َم ُه «أُوَن َ
 4ثُ َّم َح ِبَل ْت أ َْي ًضا َو َوَل َدت ْابًنا َوَد َعت ْ
 5ثُ َّم ع َاد ْت َفوَل َد ْت أَي ًضا ابًنا وَدع ِت اسمه « ِشيَل َة» .وَك ِ
ين َوَل َد ْت ُه.
يب ِح َ
َ َ
ْ َ َ ْ َُ
َ
ْ
َ
ان في َك ِز َ
ولما كبروا واصبحوا تقريبا فوق العشرين سنه فيكون ويعقوب تعدي  97من عمره
ام ُار.
َ 6وأ َ
َخ َذ َي ُهوَذا َز ْو َج ًة لِ ِع ٍ
ير ِب ْك ِرِه ْ
اس ُم َها َث َ
ان ِع ٌير ِب ْكُر َي ُهوَذا ِش ِر ًيرا ِفي َع ْيَن ِي َّ ِ
الر ُّب.
َم َات ُه َّ
َ 7وَك َ
الربَ ،فأ َ
َ 8فَقال يهوَذا ألُوَنان« :اد ُخل عَلى امرأ ِ
ال أل ِ
َة أ ِ
يك».
يك َوَت َزَّو ْج ِب َهاَ ،وأ َِق ْم َن ْس ً
َخ َ
َخ َ
َ
ْ ْ َ
َْ
َ َُ
َخ ِ
النسل َال ي ُكو ُن َلهَ ،ف َكان ِإ ْذ د َخل عَلى ام أر ِ
َة أ ِ
يه أََّن ُه أَ ْف َس َد َعَلى األَْر ِ
ض ،لِ َكي َال ُي ْع ِطي
ان أ َّ
ُ
َ 9ف َعلِ َم أُوَن ُ
َ َ َ َ
َْ
َن َّ ْ َ َ
ْ
َ
َخ ِ
ال أل ِ
يه.
َن ْس ً
َ 10ف َق ُب َح ِفي َع ْيَن ِي َّ ِ
َم َات ُه أ َْي ًضا.
الرب َما َف َعَل ُهَ ،فأ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت
الَ« :ل َعَّل ُه َي ُم ُ
ام َار َكَّنته« :ا ْق ُعدي أَْرَمَل ًة في َب ْيت أَ ِبيك َح َّتى َي ْك ُبَر شيَل ُة ْابني» .أل ََّن ُه َق َ
َ 11فَق َ
ال َي ُهوَذا ل َث َ
هو أَي ًضا َكأ َ ِ
ِ
ِ
يها.
َُ ْ
ام ُار َوَق َع َد ْت في َب ْيت أَ ِب َ
َخ َوْيه»َ .ف َم َض ْت َث َ
أي ثالث او اربع سنين يكون يعقوب  100سنة بعدها يهوذا الذي كبر شيلة ولم يزوجه من ثامار
ولكن بعدها انجب يهوذا من ثامار فارص وزارح

ِ
ِ
ِ
ِ
ص».
َ 29ولك ْن ِح َ
اس ُم ُه « َف ِار َ
ين َرَّد َي َد ُهِ ،إ َذا أَ ُخ ُ
ام!»َ .ف ُدع َي ْ
وه َق ْد َخَر َجَ .فَقاَل ْت« :ل َما َذا ا ْق َت َح ْم َت؟ َعَل ْي َك ا ْقت َح ٌ
 30وبعد ذلِك َخرج أَ ُخ َّ ِ
ِ
ِِ ِ
اس ُم ُه « َزَار َح».
َ َ َْ َ َ َ
ُ
وه الذي َعَلى َيده اْلقْرِم ُزَ .ف ُدع َي ْ
فارص هذا انجب فيكون بعدها بعشرين سنه تزوج فارص لينجب بعدها ابنين فيكون يعقوب  120سنه
تقريبا او اكثر عندما تزوج فارص
وانجب فارص حصرون وحامول
سفر التكوين 46
 12وب ُنو يهوَذاِ :عير وأُوَنان و ِشيَل ُة وَفارص وَزارح .وأ َّ ِ
ان َفم َاتا ِفي أَْر ِ
ان ْابَنا
انَ .وَك َ
ض َك ْن َع َ
َ َ ُ َ َُ َ
ٌ َ ُ َ
ََ َ ُ
َما ع ٌير َوأُوَن ُ َ
ول.
َف َار َ
ام َ
صَ :ح ْصُرو َن َو َح ُ
كل هذا قبل ذهاب يعقوب ليوسف .بل قبل
مع مالحظة ان يعقوب عندما وقف يوسف امام فرعون وعمره  30كان يعقوب  90كما قدمت أي مضت
 30سنة حتى يصبح يوسف  60سنة ويعقوب  120حدث فيها نسلين ليهوذا حتى بدات سنين الشبع
السبع ثم بعدها سنين الجوع وهم العشر سنين التي جعلت يعقوب  130سنة ويكون يوسف  70سنة
فيوسف حك م كرجل ثاني في مصر فتره قبل ان تاتي سبع سنين الخير ثم بداية سبع سنين الجوع وهي
تقريبا  10سنين تقريبا  7خير  3 +جوع لكي تجوع كل االرض
فيكون  70عمره وقت مجيئ يعقوب –  30عمره وقت الخروج من السجن  30 = 10 -سنه يحكم قبل
ان تاتي سنين الشبع

وهي الفتره الزمنيه التي بني فيها يوسف المخازن الضخمه التي ال تكفي بناها سنه او اثنين
 43 :41و اركبه في مركبته الثانية و نادوا امامه اركعوا و جعله على كل ارض مصر
 44 :41و قال فرعون ليوسف انا فرعون فبدونك ال يرفع انسان يده و ال رجله في كل ارض مصر
واستغرق منه سنين عديده جولته في ارض مصر
ويقول
سفر التكوين 41
 46وَكان يوسف ابن َث َ ِ
ِ
ف قُ َّدام ِفرعو َن ملِ ِك ِمصرَ .ف َخرج يوس ُ ِ
اج َت َاز
ين َسَن ًة َل َّما َوَق َ
ال ث َ
َ َ ُ ُ ُ َْ
ف م ْن َل ُد ْن فْر َع ْو َن َو ْ
َْ
ََ ُ ُ
َ ْ َْ َ
ِفي ُك ِل أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
وتعبير اجتاز هو ليس يسير بل هو يقوم باعمال بناء ومعمار ضخمة
وبعض الصور لمخازن يوسف الضخمه

وملخص ما قدمت في جدول

الحدث

يعقوب

زواج عيسو

40

زواج يعقوب وانجاب راؤبين

52

انجاب يهوذا

55

0

انجاب يوسف

59

4

0

خروجه من البان

65

10

6

االعتداء علي دينه

74

19

15

انجاب بنيامين وموت راحيل

75

20

16

0

بيع يوسف وبعده زواج يهوذا

76

21

17

1

خروج يوسف من السجن

89

34

30

14

عير واونان في سن الزواج

96

41

37

21

يهوذا ينجب من ثامار فارص

100

45

41

25

0

زواج فارص وانجاب حصرون وحامول

120

65

61

45

20

بداية السنين الرخاء

121

66

62

46

21

دخول ارض مصر

130

75

71

55

30

وأيضا قدمتها بطريقة أخرى بحساب أجيال بنيامين في ملف
هل شعب إسرائيل قضى فقط  120سنة في ارض مصر

يهوذا

يوسف

بنيامين

فارص

الن أيضا بنيامين كان له جيلين في هذا الزمن وبخاصة موضوع أبناؤه واحفاده
وأيضا بطريقة ثالثة من خالل
متي حكم يوسف مصر في زمن الفراعنه ام الهكسوس ؟
فكما قلت ال يوجد تضارب بل فقط كل االمر هو فقط افتراض ان سنسن الرخاء بدأت مباشرة بعد وقوف
يوسف امام فرعون ولكن هذا غير صحيح بل استغرق  30سنة بناء المخازن العمالقة وأيضا زواج
وإنجاب كل من منسى وافرايم
سفر التكوين 45
وطي َفارع َك ِ
طاه أَسَنات ِب ْنت ُف ِ
ِ
ِ
اه ِن أُو َن َز ْو َجةًَ .ف َخَر َج
ََ
َع َ ُ ْ َ َ
ف « َص ْفَن َ
وس َ
يح»َ ،وأ ْ
ات َف ْعن َ
َ 45وَد َعا فْر َع ْو ُن ْ
اس َم ُي ُ
ف َعَلى أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
وس ُ
ُي ُ
ف َق ْم ًحا َكَرْم ِل اْلَب ْح ِرَ ،ك ِث ًيرا ِج ًّدا َح َّتى َتَر َك اْل َع َد َدِ ،إ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه َع َدٌد.
وس ُ
َ 49و َخ َز َن ُي ُ
وطي َفارع َك ِ
ان َقبل أَن َتأ ِْتي سَن ُة اْلجوِع ،وَلد ْتهما َله أَسَنات ِب ْنت ُف ِ
ِ
اه ِن أُو َن.
ََ
َ َ َُ ُ ْ ُ ُ
ف ْابَن ِ ْ َ ْ
وس َ
ُ
َ َ
َ 50و ُولِ َد ل ُي ُ
هللا أَ ْن َس ِاني ُك َّل َت َع ِبي َوُك َّل َب ْي ِت أَ ِبي».
اس َم اْل ِب ْك ِر « َمَن َّسى» َق ِائ ًال« :أل َّ
وس ُ
ف ْ
َن َ
َ 51وَد َعا ُي ُ
ِ
َّ ِ
ِ
هللا َج َعَل ِني م ْث ِمًار ِفي أَْر ِ
ض َم َذَّل ِتي».
َ 52وَد َعا ْ
اس َم الثاني «أَ ْفَاري َم» َقائ ًال« :ألَ َّن َ
ُ
ِ
ُ 53ث َّم َك ِمَل ْت سبع ِس ِني ِ
ان ِفي أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
الشَب ِع َّالذي َك َ
َُْ
فاعتقد بهذا تاكدنا انه ال يوجد تناقض

والمجد هلل دائما

