هل بالفعل تارح وإبرإهيم وناحور هم
عابدوإ إوثان بدليل يشوع  24وتكوين
31
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إلسؤإل

يخبرنا سفر يشوع  2\ 24إن أباء شعب إسرإئيل مثل تارح وإبرإهيم وناحور عبوإ إلهة أخرى.
فكيف يكون تارح أبو إبرإهيم وإبرإهيم وناحور عابدوإ إصنام؟

إلرد

في إلبدإية لمن يقول إن تارح كان عابد إصنام بالمعنى إلعام إلمفهوم إالن ال إعترض عليه وال

أقول إن رإيه خطأ .وأيضا من يقول إبرإهيم كان كذلك في بدإية حياته ولكنه لما عرف إلرب ترك
هذإ وإتبع إلرب .ولكن إنى إعتقد إن إلمقصود بعبدوإ إلهة أخرى هو أنه كان عندهم تماثيل للشفاء
وهو شيء مختلف وسأقدم بعض إألدلة على ذلك
إالعدإد
سفر يشوع 24
 2: 24وقال يشوع لجميع إلشعب هكذإ قال إلرب إله إسرإئيل إباؤكم سكنوإ في عبر إلنهر منذ
إلدهر تارح إبو إبرإهيم وإبو ناحور وعبدوإ إلهة أخرى
(KJV) And Joshua said unto all the people, Thus saith the LORD
God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old
time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nachor:
and they served other gods.
ال يقصد بعبادة ألهه أخرى هو إلعبادة إلوثنية إلبابلية إلمعروفة الحقا وهو صناعة تمثال وعبادته
وإعتباره هو إالله ولكن يقصد بها إنهم كان عندهم تماثيل ثمينة وسأقدم إدلة على هذإ
إهم نقطة نبدأ بها هي حفيد تارح وهو البان والبان يعبد إلرب إالله يهوه إيلوهيم هو وإخوته
سفر إلتكوين 24
 50: 24فاجاب البان وبتوئيل وقاال من عند إلرب خرج إالمر ال نقدر إن نكلمك بشر إو خير
 51: 24هوذإ رفقة قدإمك خذها وإذهب فلتكن زوجة البن سيدك كما تكلم إلرب
تعبير إلرب في إلعبري يهوه فالبان وبتوئيل يعبدوإ يهوه

بل هو ربى بناته على عبادة يهوه
سفر إلتكوين 29
 31: 29و رإى إلرب إن ليئة مكروهة ففتح رحمها و إما رإحيل فكانت عاق إر
 32: 29فحبلت ليئة و ولدت إبنا و دعت إسمه رإوبين النها قالت إن إلرب قد نظر إلى مذلتي
إنه إالن يحبني رجلي
 33: 29و حبلت إيضا و ولدت إبنا و قالت إن إلرب قد سمع إني مكروهة فاعطاني هذإ إيضا
فدعت إسمه شمعون
 34: 29و حبلت إيضا و ولدت إبنا و قالت إالن هذه إلمرة يقترن بي رجلي الني ولدت له ثالثة
بنين لذلك دعي إسمه الوي
 35: 29و حبلت إيضا و ولدت إبنا و قالت هذه إلمرة إحمد إلرب لذلك دعت إسمه يهوذإ ثم
توقفت عن إلوالدة
بل في خالفه مع يعقوب قال يهوه يرإقب بيني وبينك
سفر إلتكوين 31
 49: 31وإلمصفاة ألنه قال ليرإقب إلرب بيني وبينك حينما نتوإرى بعضنا عن بعض
وتعبير إلرب في إلعبري هو يهوه فعرفنا جيدإ أن البان يعبد يهوه رغم إنه ولد وعاش في إور
إلكلدإنيين مكان ميالد إبرإهيم وفي نفس إلبيئة وبنفس إلفكر هو وإبيه بتوئيل وجده ناحور وتارح.

ولكن مع هذإ نجد شرح لشيء مهم وهو أن البان عنده إصنام بمعنى تماثيل تلقب بالهة

سفر إلتكوين 31
 13: 31إنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودإ حيث نذرت لي نذ إر إالن قم إخرج من هذه إالرض
وإرجع إلى إرض ميالدك
 14: 31فأجابت رإحيل وليئة وقالتا له إلنا إيضا نصيب وميرإث في بيت إبينا
 15: 31إلم نحسب منه إجنبيتين ألنه باعنا وقد إكل إيضا ثمننا
 16: 31إن كل إلغنى إلذي سلبه هللا من إبينا هو لنا وألوالدنا فاالن كل ما قال لك هللا إفعل
رإحيل هنا تعترض على أن إبهما إخذ مجهود يعقوب إلذي هو هدية زوإجه من رإحيل ولكنه لم
يعطي ميرإث لرإحيل وليئة
وتعتبر هذإ سلب .فلألسف سنعرف إنها تصرفت بأسلوب بشري وستحاول إن تأخذ شيء مادي
لهم قيمة كتعويض
 17: 31فقام يعقوب وحمل إوالده ونساءه على إلجمال
 18: 31وساق كل موإشيه وجميع مقتناه إلذي كان قد إقتنى موإشي إقتنائه إلتي إقتنى في فدإن
إرإم ليجيء إلى إسحق إبيه إلى إرض كنعان
 19: 31وإما البان فكان قد مضى ليجز غنمه فسرقت رإحيل إصنام إبيها
وهنا نبدأ نجد البان إلذي يعبد يهوه إيلوهيم عنده إصنام
كلمة إصنام هنا هي تيرإفيم وتعني إلمعالجين
H8655
ּתרפים

terâphı̂ym

ter-aw-feme'
Plural perhaps from H7495; a healer; Teraphim (singular or plural) a family
idol: - idols (-atry), images, teraphim.
من كلمة عالج وتعنى معالج تيرإفيم إصنام عائلية تماثيل صور
وإصلها رفا أي يعالج
H7495
רפא

רפה

râphâ' râphâh

raw-faw', raw-faw'
A primitive root; properly to mend (by stitching), that is, (figuratively) to

cure: - cure, (cause to) heal, physician, repair, X thoroughly, make whole.
See H7503.
....يدإوي يعالج يشفي يصلح
فالترإفيم تماثيل صغيرة من إسمها إلمعالجات إو مصلحات

وهو بالفعل يعتبر خطية ترإفيم ولكن هو ليس عبادة كعبادة إالصنام بمعنى إلمعروف أي إعتبار
إلصنم هو إالله إلخالق ويسجدوإ له ويعبدوه ولكن هو تماثيل ثمينة ويعتقدوإ إن لها تأثير للحظ
إلجيد مثلما ما يرتديه إلشباب باسم حظاظه إو أحدهم يتفاءل بعملة معينة تجلب له إلحظ إو
ميدإلية إو غيره .وأيضا للعالج وتلقب أحيانا بالمسعدإت وهي تصنع سوإء شكل تماثيل صغيرة
لحيوإنات إو بشر بل وأحيانا في شكل إلمرض وتصنع من ذهب مثلما فعل إلفلسطينيين
سفر صموئيل إألول 6
َ 2فدعا إْل ِفلِس ِط ِينُّيو َن إْل َكهَن َة وإْلعَّر ِإفين َق ِائلِين« :ما َذإ َنعمل ِب َتاب ِ
َخ ِبُروَنا ِب َما َذإ ُنْرِسُل ُه ِإَلى
وت إلَّر ِب؟ أ ْ
َ َ َ َ
ََ
َُْ ُ
ْ
َ َ
َم َك ِان ِه».
َ 3فَقاُلوإِ« :إ َذإ أَرسْل ُتم َتاب ِ ِ ِ ِ
ِ
ان ِإ ْث ٍمِ .حيَن ِئ ٍذ َت ْش َف ْو َن
َْ ْ ُ َ
وه َف ِار ًغاَ ،ب ْل ُرُّدوإ َل ُه ُقْرَب َ
يلَ ،فالَ ُتْرسُل ُ
وت إله إ ْسَرإئ َ

َوُي ْعَل ُم ِعْن َد ُك ْم لِ َما َذإ الَ َتْرَت ِف ُع َيُد ُه َعْن ُك ْم».
ط ِ ِِ ِ ِ
ان ِ
ينَ :خ ْم َس َة
إإل ْث ِم َّإل ِذي َنُرُّد ُه َل ُه؟» َفَقاُلوإَ « :ح َس َب َع َد ِد أَ ْق َ
اب إْلفل ْسطينِي َ
َ 4فَقاُلوإَ « :و َما ُه َو ُقْرَب ُ
ِ
ِ
بو ِ
َن َّ
طا ِب ُك ْم.
إن ِم ْن َذ َه ٍب .أل َّ
يعا َو َعَلى أَ ْق َ
إس َير ِم ْن َذ َه ٍبَ ،و َخ ْم َس َة ِف َير ٍ
إلضْرَب َة َوإح َد ٌة َعَلْي ُك ْم َجم ً
ََ
طوإ ِإ ِ ِ
ِ
 5وإصَنعوإ َتم ِاثيل بو ِ
إس ِ
يل َم ْجًدإ َل َعَّل ُه
يل ِف َيرِإن ُك ُم َّإل ِتي ُت ْف ِسُد إألَْر َ
َع ُ َ
ضَ ،وأ ْ
َ ْ ُ َ َ ََ
له إ ْسَرإئ َ
يرُك ْم َوَت َماث َ
ِ
ف َي َد ُه َعْن ُك ْم َو َع ْن آلِ َه ِت ُك ْم َو َع ْن أَْر ِض ُك ْم.
ُي َخف ُ
فرغم إنه فكرة خطا ولكن يوضح إن هذه إلتماثيل ال تعبد ولكن للشفاء

إو حتى كبيرة في حجم إنسان مثلما إلذي كان في بيت ميكال زوجة دإود في
سفر صموئيل إألول 13 :19
ِ ِ
يكال َّ ِ
ِ
إش ،وو َضع ْت ُلْب َد َة إْل ِم ْع َزى َت ْح َت ْأر ِس ِه و َغ َّ
ط ْت ُه ِب َث ْو ٍب.
َفأ َ
َ
َ
يم َو َو َض َع ْت ُه في إْلفَر ِ َ َ َ
َخ َذ ْت م َ ُ
إلتَرإف َ
وفي إلحفريات إألثرية إلتي أجريت لم يكتشف أية ترإفيم كبيرة ،وكان إلناس يعتقدون أنها ُم ْجلَِبة
للفأل مثلما يفعل إالن إلبعض في إلمناطق إلغير متحضرة بالكوتشينة إو قرإءة إلفنجان إو إلكف
وغيره رغم إنهم مسلمين إو حتى مسيحيين .وأحيانا كانوإ يستخدمونها في تقرير شيء إو مقترح

سفر حزقيال 21 :21
إلط ِر َيقي ِن لِيع ِر ِ
ِ
ف َعَلى أُمِ َّ
يقَ ،عَلى َ ْأر ِ
إلط ِر ِ
ام،
أل َّ
س َّ ْ َ ْ َ
َن َملِ َك َبا ِب َل َق ْد َوَق َ
ف عَإر َفةًَ .صَق َل إلس َه َ
َل ِب َّ
ظَر ِإَلى إْل َك ِب ِد.
التَر ِإفيمَِ ،ن َ
َسأ َ

سفر زكريا 2 :10
َخبروإ ِبأَحالَ ِم َك ِذ ٍب .يع ُّزو َن ِباْلب ِ
ِ
ِ
َن َّ ِ
َّ
اط ِل.
أل َّ
ْ
َ
َُ
يم َق ْد َت َكل ُموإ ِباْلَباط ِلَ ،وإْل َعَّإر ُفو َن َأر َْوإ إْل َكذ َب َوأ ْ َ ُ
إلتَرإف َ
ِِ
ُّ
إع.
س َر ٍ
لذل َك َر َحُلوإ َك َغَن ٍمَ .ذلوإ ِإ ْذ َلْي َ
عن طريق رجها وإلقاءها على مائدة وحسب ترتيبها سقوطها يقرروإ إن يمضوإ إم ال .وبحسب
إلقانون إلبابلي كان لمن عنده آلهة إألسرة إلحق في أن يرث نصيب إلبكر .وفي أيام إلقضاة كان
لميخا إلذي من جبل أفرإيم مذبح خاص وكاهن بأفود وترإفيم وتمثال منحوت وتمثال مسبوك (قض
 4 :17و 5و )4 :18وبوإسطتها كان ميخا يستشير إلرب (قض  5 :18و )6فهو يعبد يهوه
ولكن كان يستخدمها خطأ .وقد حمل هذه إلترإفيم وإألصنام جماعة من إلدإنين ()20-17 :18
وقد أشار صموئيل أن إلتمرد كخطية إلعرإفة وإلعناد كالوثن وإلترإفيم
سفر صموئيل إألول 23 :15
إلت َمُّرَد َك َخ ِطَّي ِة إْل ِعَإر َف ِةَ ،وإْل ِعَن ُاد َكاْل َوَث ِن َو َّ
َن َّ
إلر ِب َرَف َض َك ِم َن
أل َّ
إلتَر ِإفيمِ .أل ََّن َك َرَف ْض َت َكالَ َم َّ
إْل ُمْل ِك».
ومع ذلك فكان يوجد في بيت دإود ترإفيم لزوجته ميكال كما ذكرت .وجد بين إلشعب بعد رجوعه
من إلسبي من يسأل إلترإفيم (زك  .)2 :10وإلبعض عندما يرحل كان يظن إن وجودها معه هو

يحفظه من إلشر وفأل جيد مثل رإحيل.
فاستخدإمها يترإوح من إمتالك تماثيل ذهب كثروة إلى إلتفاؤل بها للحظ إلى إستخدإمها في
إالستشارة مثل إلفنجان إو غيره إلى سؤإلها في كل شيء حتى إلى ما يشبه إلعبادة.
وكما قال يوسيفوس إنها كانت تحمل في إلرحالت للتفاؤل بها
Josephus, Antiquities of the Jews, volume 18, 9:5
وغالبا أصلها كما قال علماء إلتاريخ وإألثار إنها كانت تصنع كتماثيل على شكل إألجدإد ويشعروإ
بسببها إنهم مع إجدإدهم ثم تحول إالمر تدريجا من تماثيل ألجدإدهم كالصور هذه إأليام
لألشخاص إلمحبوبين إلى إنها أصبحت تفاؤل ثم أصبحت للسؤإل

Jewish Encyclopedia
 20: 31وخدع يعقوب قلب البان إالرإمي إذ لم يخبره بانه هارب
 21: 31فهرب هو وكل ما كان له وقام وعبر إلنهر وجعل وجهه نحو جبل جلعاد
 22: 31فأخبر البان في إليوم إلثالث بان يعقوب قد هرب
 23: 31فاخذ إخوته معه وسعى ورإءه مسيرة سبعة إيام فأدركه في جبل جلعاد
 24: 31وإتى هللا إلى البان إالرإمي في حلم إلليل وقال له إحترز من إن تكلم يعقوب بخير إو
شر
تعبير هللا هو إيلوهيم فمرة ثانية إلكتاب يؤكد أن البان يعرف يهوه إيلوهيم ويعبده ورغم هذإ كان
يمتلك هذه إلتماثيل سوإء للتفاؤل إو لقيمتها إلذهبية.
 25: 31فلحق البان يعقوب ويعقوب قد ضرب خيمته في إلجبل فضرب البان مع إخوته في جبل

جلعاد
 26: 31وقال البان ليعقوب ماذإ فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا إلسيف
 27: 31لماذإ هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى إشيعك بالفرح وإالغاني بالدف وإلعود
 28: 31ولم تدعني إقبل بني وبناتي إالن بغباوة فعلت
 29: 31في قدرة يدي إن إصنع بكم ش إر ولكن إله إبيكم كلمني إلبارحة قائال إحترز من إن تكلم
يعقوب بخير إو شر
 30: 31وإالن إنت ذهبت ألنك قد إشتقت إلى بيت إبيك ولكن لماذإ سرقت إلهتي
هنا البان رغم إنه يعبد يهوه إيلوهيم إال إنه يلقب هذه إلتماثيل إلصغيرة بآلهته وبالطبع نعرف إنه
ال يقصد بهذإ إنه يعبدها فهو حتى لو إفترضنا جدال هذإ سابقا فكيف يقول ذلك بمعنى إلعبادة بعد
إن ظهر له إلرب يهوه إيلوهيم وحذره إن ال يكلم يعقوب بخير إو بشر؟
نفس إلتعبير إلذي إستخدم هنا وهو إلهة هو إلذي إستخدم في يشوع  24ومن هذإ نتأكد إن
إلكالم في يشوع عن إلترإفيم وهي هذه إلتماثيل إلصغيرة إلتي تستخدم للتفاؤل.
هذإ يؤكد أن إلمقصود ليس عبادة إلهة أخرى بمعناها إلمعروف ولكن ترإفيم للتفاؤل
 31: 31فأجاب يعقوب وقال لالبان أنى خفت ألني قلت لعلك تغتصب إبنتيك مني
 32: 31إلذي تجد إلهتك معه ال يعيش قدإم إخوتنا إنظر ماذإ معي وخذه لنفسك ولم يكن يعقوب
يعلم إن رإحيل سرقتها
يعقوب لم يكن عنده هذإ إلفكر ولم يكن ال يتفاءل بتماثيل وال غيره مثل حاليا إالنسان إلمسيحي
إلحقيقي في حتى إلمناطق إلنائية إلذي يرفض قرإءة إلفنجان أو قرإءة إلكف وإلكتشينة وغيره.

 33: 31فدخل البان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء إلجاريتين ولم يجد وخرج من خباء ليئة
ودخل خباء رإحيل
 34: 31وكانت رإحيل قد إخذت إالصنام ووضعتها في حدإجة إلجمل وجلست عليها فجس البان
كل إلخباء ولم يجد
هذإ يعني إنها كانت قطع صغيرة ال تعبد
 35: 31وقالت ألبيها ال يغتظ سيدي إني ال أستطيع إن إقوم إمامك الن على عادة إلنساء ففتش
ولم يجد إالصنام
ويستخدم نفس تعبير ترإفيم
 36: 31فاغتاظ يعقوب وخاصم البان وإجاب يعقوب وقال لالبان ما جرمي ما خطيتي حتى حميت
ورإئي
 37: 31إنك جسست جميع إثاثي ماذإ وجدت من جميع إثاث بيتك ضعه ههنا قدإم إخوتي
وإخوتك فلينصفوإ بيننا إالثنين
إعتقد إالمر إتضح إمام إلقارئ حتى إالن إن إلكالم عن إلترإفيم كآلهة هو بمعنى تماثيل صغيرة
للحظ وللتفاؤل

أيضا نفس هذإ إالصحاح يؤكد إن تارح وإبناؤه عبدوإ يهوه
سفر إلتكوين 31
 48: 31وقال البان هذه إلرجمة هي شاهدة بيني وبينك إليوم لذلك دعي إسمها جلعيد

 49: 31وإلمصفاة ألنه قال ليرإقب إلرب بيني وبينك حينما نتوإرى بعضنا عن بعض
 50: 31إنك ال تذل بناتي وال تأخذ نساء على بناتي ليس إنسان معنا إنظر هللا شاهد بيني وبينك
 51: 31وقال البان ليعقوب هوذإ هذه إلرجمة وهوذإ إلعمود إلذي وضعت بيني وبينك
 52: 31شاهدة هذه إلرجمة وشاهد إلعمود إني ال إتجاوز هذه إلرجمة إليك وإنك ال تتجاوز هذه
إلرجمة وهذإ إلعمود إلي للشر
 53: 31إله إبرإهيم وإلهة ناحور إلهة إبيهما يقضون بيننا وحلف يعقوب بهيبة إبيه إسحق
إلعدد في إلعربي غير مترجم بدقة ألنه قال إله وإلهة ولكن إلعبري نفس إللفظ إيلوهي إلمفرد أي
إله إبرإهيم وإله ناحور وإله تارح إبيهما هو إيلوهيم
H85 of Abraham,

H430 The God

) (IHOT+אלהי

H8199 judge

Nahor,

יׁשפטו

ויׁשבע

H7650 swore

יעקב

אברהם

H996 between

ואלהי

H430 the God

בינינו

H3290 us. And Jacob

H430 and the God

אלהי
בפחד

H6343 by the fear

אביהם
אביו

נחור

H5152 of

H1 of their father,

H1 of his father

H3327 Isaac.

יצחק׃

(JPS) The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their
father, judge betwixt us.' And Jacob swore by the Fear of his father Isaac.

(KJV21) The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their
father, judge between us." And Jacob swore by the fear of his father Isaac.
إله إبرإهيم وإله ناحور وإله إبيهما يقضي بيننا

يقول إيلوه إله إبرإهيم وإله ناحور وإله إبيهما أي إله تارح وهنا يؤكد إن تارح كان يعبد يهوه
إيلوهيم وهذإ يرد على إلسؤإل بطريقة وإضحة جدإ

وكما قلت في إلمقدمة إعرف إن إلكثير يقول إن ناحور كان عابد إوثان ولكن كما قدمت هو كان
عنده ترإفيم مثله مثل كثيرين كالبان ورإحيل وميكال وغيرهم ولكنه كان يعبد إالله إلحقيقي يهوه
إيلوهيم.

أيضا ما يؤكد هذإ إن يعقوب إلذي هو وبيته يعبدوإ إلرب عرف إن بعض إفرإد إسرته يمتلك هذه
إلتماثيل ولم يغضب عليهم ولكنه ألنه يعبد إلرب بطريقة مستقيمة جدإ إمر بنزعها
سفر إلتكوين 35
 1: 35ثم قال هللا ليعقوب قم إصعد إلى بيت إيل وأقم هناك وإصنع هناك مذبحا هلل إلذي ظهر لك
حين هربت من وجه عيسو إخيك
 2: 35فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه إعزلوإ إاللهة إلغريبة إلتي بينكم وتطهروإ وأبدلوإ
ثيابكم
 3: 35ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فاصنع هناك مذبحا هلل إلذي إستجاب لي في يوم ضيقتي وكان
معي في إلطريق إلذي ذهبت فيه
 4: 35فأعطوإ يعقوب كل إاللهة إلغريبة إلتي في إيديهم وإالقرإط إلتي في إذإنهم فطمرها يعقوب
تحت إلبطمة إلتي عند شكيم

وأخي إر كما شرحت في ملف عمر تارح وإبرإهيم أن إلرحلة لم تكن بالهينة ورغم إن تارح لم يستطيع
إن يكمل إلرحلة من إور إلكلدإنيين إلى كنعان وتوقف في حارإن لكبر سنه.
سفر إلتكوين 11
ِ
 29و َّإت َخ َذ أَبرإم وَناحور ألَ ْن ُف ِس ِهما إم أر ََتي ِن :إسم ِ
ور ِمْل َك ُة ِبْن ُت
إس ُم إ ْمَأرَة َن ُ
َ َْ ْ
اح َ
َْ ُ َ ُ ُ
َ
إيَ ،و ْ
ُْ ْ
إمَأرَة أَْبَر َ
إم َس َار ُ
إن ،أَِبي ِمْل َك َة َوأَِبي يِ ْس َك َة
َه َار َ
ِ
س َل َها َوَلٌد.
إي َعاقًإر َلْي َ
َ 30وَكاَن ْت َس َار ُ
ِِ
إم ْإبِن ِهَ ،ف َخَر ُجوإ َم ًعا
إم ْإبَن ُهَ ،وُلو ً
َ 31وأ َ
طا ْب َن َه َار َ
إي َكَّن َت ُه ْ
إمَأَر َة أَْبَر َ
َخ َذ َت َار ُح أَْبَر َ
إنْ ،إب َن ْإبنهَ ،و َس َار َ
ِ
ين لَِي ْذ َهُبوإ ِإَلى أَْر ِ
ِم ْن أ ِ
اك.
اموإ ُهَن َ
انَ .فأ ََت ْوإ ِإَلى َح َار َ
ض َكْن َع َ
ُور إْل َكْل َدإنِي َ
إن َوأَ َق ُ
رغم إن إالمر كان إلبرإهيم
سفر إلتكوين 12
إلر ُّب ألَبرإم« :إ ْذهب ِمن أَر ِضك و ِمن ع ِشيرِتك و ِمن بي ِت أَِبيك ِإَلى إألَر ِ ِ
يك.
ال َّ
ض َّإلتي أ ُِر َ
َ
َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ
ْ
َ 1وَق َ
َْ َ

سفر أعمال إلرسل 7
ِ
ِ
َ " )5ف َخَر َج ِحيَن ِئ ٍذ ِم ْن أَْر ِ
وه".
اك َنَقَل ُهَ ،ب ْع َد َما َم َ
إنَ .و ِم ْن ُهَن َ
ين َو َس َك َن في َح َار َ
ض إْل َكْل َدإنِي َ
ات أَُب ُ

ولكن خروجه في حد ذإته هو وإبنه إبرإهيم وحفيده لوط هذإ يوضح إنه إستجاب ألمر إلرب

إلبرإهيم وأيضا لم يكن يستريح لمنطقة أور إلكلدإنيين بما فيها من عبادإت شريرة بدأت تنتشر
ولهذإ تحمل هذه إلرحلة إلشاقة ليبعد عن إلمكان إلذي بدأ ال يعرف إلرب وإتبع كالم إلرب البرإهيم.

وفي إلنهاية قدمت رإئي بأدلة ولكن من يصر على رأي إخر له إلحرية.

وإلمجد هلل دإئما

