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الشبهة

اسم إبراهيم التوارتي خطأ فالكتاب يقول تكوين  " 5/17فال يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم،
ألني أجعلك أبا لجمهور من األمم" ولكن هو معناه في اآلرامي أي أبا راحيما أي األب الرحيم أو األب
الحنون ،اسم إبراهيم مشتق من اسم إبراهيم السابق أبرام وألذي يعني األب العالي أو األب الرفيع باللغة
الكلدانية .فهو ال يعني اب لجمهور من األمم او اب المم.

الرد

ما يقوله المشكك غير دقيق فلم يقول الكتاب المقدس ان معنى اسمه ابا لجمهور بل قال اسمه إبراهيم
ألني اجعلك أبا لجمهور.
ولكن ندرس بشيء من التفصيل

لغويا
معنى كلمة ابرام
ابرام في العبري (وأيضا اللغات التي تتشابه معها كثي ار مثل الكلداني)
H87
אַ בְ ָרם
'abrâm

'ab-rawm
 Contracted from H48; high father; Abram, the original name of Abraham:Abram.
Total KJV occurrences: 61

هو مختصر كلمة ابيرام وهي من مقطعين אַ בְְ اب التي تعني اب في كثير من اللغات القديمة كعبري وارامي
وغيره وكلمة ָרם رم التي تعني ارتفع ولهذا تعني اب علي ابرام وهو مصدر اسم ابراهام
فهي تعني ابي عالي او اب مرتفع او اب رفيع المستوى فاسم ابرام متفق عليه في عدة لغات

اسم إبراهيم هو النطق العربي ولكن في العبري هو ابراهام العبري القديم وافراهام في العبري الحديث
ويختلف عن ابرام في إضافة حرف واحد وهو حرف الهاي
قاموس سترونج
H85
אַ בְ רְָהְָם
'abrâhâm

'ab-raw-hawm
;)Contracted from H1 and an unused root (probably meaning to be populous

father of a multitude; Abraham, the later name of Abram: - Abraham.
Total KJV occurrences: 175
والمقطع األول اب (لم يتغير وهو نفس المعنى السابق اب) والمقطع الثاني هو من جذر غير مستخدم
وغالبا يعني جمهور) اب لجمهور ابراهام االسم المتأخر ألبرام ابراهام

ولكن رهام التي في العبري تعني جمهور ولكن الكلمة ليس في األصل ارامي بل في العبراني القديم والذي
 او كثير اوnumerous بإضافة حرف الهاي ה حول المعنى قليال من االرتفاع الى الكثرة يعني عديد
جمهور
Golius, col. 1055, 1056.
Castel. col. 3537.
Thompson, Thomas L. (2002). The Historicity of the Patriarchal Narratives:
The Quest for the Historical Abraham. Valley Forge, Pa: Trinity Press
International. pp. 23–24, 36.
اما الكلمة في اال رامي
Peshitta:
̈
ܕܥܡܡܐ
ܘܐܠ ܢܬܩܪܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܐܒܪܡ܂ ܐܐܠ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ܂ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ
ܝܗܒܬܟ܂
واسم إبراهيم
Ibrhm PN Personal name
father Com. --(a) of humans Com. (a.1) honored senior, chief, master OfAEgypt, JLAtg. (a.2) chief monk Syr. 1 pl. : monks, solitaries CPA, Syr. -(b) Heavenly, i.e. God (see also below s.v. ˀabbā) PTA, CPA, Syr. --(c) of

animals: sire JBA. related group of people, nation Com. --(a) alluding to a
specific group Syr. (a.1) christians Syr. (a.2) pl. : gentiles Qum, JLAtg, Syr.
(a.3) the Jewish nation Syr.
فحتى اسم إبراهيم في االرامي يعني اب لجمهور كثير او اب ألمم كثيرة
لكن نطق النصف الثاني من اسم ابراهام راهام تتشابه مع كلمة في االرامي تعني رحام أي رحوم ولكن هي
ليست الكلم الكلمة في االرامي تعني نفس معنى العبري اب لجمهور
فالحقيقة المشكك لم يكن امين فيما ادعى

سياق الكالم
سفر التكوين 17
 4: 17اما انا فهوذا عهدي معك وتكون ابا لجمهور من االمم
يؤكد ان أكثر بركه ستكون في نسله وهذا حدث وخرج شعوب كثيره وايضا خرج ملوك وانبياء من ابناؤه
حتى جاء المسيح لكل االمم
 5: 17فال يدعى اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم الني اجعلك ابا لجمهور من االمم
 6: 17و اثمرك كثي ار جدا و اجعلك امما و ملوك منك يخرجون

اوال العدد ال يقول ان معنى اسم او لفظ إبراهيم هو أبا لجمهور كثير بل جعل اسمه إبراهيم ألنه سيجعله
أبا لجمهور .ولكن حتى لو اخذناه لفظيا فهو في العبري واالرامي يعني اب لجمهور وما يؤكد ذلك ان الرب
وعوده صدقت وبالفعل إبراهيم أصبح اب لكل الشعوب اليهودية والمسيحية

وأخي ار قدمت في ملف
علم االثار يثبت الكثير من االحداث في زمن إبراهيم انها حقيقة تاريخية تكوين  11و 15و23
مدينة ماري والواحها تثبت ما قاله الكتاب المقدس عن أيام إبراهيم تكوين 10
ان اسم ابرام واسم إبراهيم بالفعل كان موجود في اور الكلدانيين وفي لوحات مدينة ماري
وهذا يؤكد صحة اسم ابرام وإبراهيم
واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

