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الديانة امل�شيحية والإله َيْهَوه

� 
حفيظ سليامين)1)

ملّخ�س الدرا�شة

عل الرغم من أّن املسيح عيى Q مل يصدر منه ال ترصيحاً وال تلميحاً 

فإّن  البرشية؛  من  قريباً  ألكون  األرض  عل  تجّسد  الذي  اإلله  أنا  إيّن  قال:  أنّه 

بالنص  باطل  االعتقاد  هذا  أّن  العلم  مع  الله،  أنّه  يعتقدون  زالوا  ما  املسيحيني 

الديني التورايت واإلنجييل. وقد جاءت هذه الدراسة العلمية لتسلّط الضوء أكرث 

-انطالقاً من الكتب التي يؤمن بها املسيحيون- عل موضوع: الديانة املسيحية 

واإلله يهوه؛ إذ قد بيّنت من خاللها أّن اعتقاد املسيحيني بأّن حمل املسيح اسم 

اإلله يهوه جعل منه إلهاً ال ينبني عل دليل نيص، إذ يصعب بل يستحيل إسقاط 

صفات اإلله يهوه عل صفات املسيح Q، فالسابق إله خاص لبني إرسائيل 

عقيدة  عل  للرد  كاف  الجزء  Q.وهذا  املسيح  بخالف  سيئة  مبيزات  يتميز 

املسيحيني يف األلوهية؛ فام املسيح Q سوى عبد لله ورسوله، وأّن تأليهه 

بعيد كل البعد عن مضمون رسالة اإلنجيل. 

)1) متخّصص يف الفكراإلسالمي ومقارنة األديان، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية اآلداب سايس، فاس، 

اململكة املغربية.
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مقدمة

ابن مريم هو اإلله الذي تجّسد عل األرض،  أّن املسيح  يعتقد املسيحيون 

واحد  سألني  »فإذا  ميخائيل:  لبيب  يقول  املقدس،  الكتاب  ذلك:  يف  ودليلهم 

الواضح  الحق  من  أسس  عل  أجيبه  فإنني  الله؟  هو  املسيح  بأّن  تؤمن  ملاذا 

املعلن يف الكتاب املقدس«)))، ودون الدخول يف مناقشة عقيدة ألوهية املسيح 

بشكل مفّصل ونقدها، فإيّن سأقترص هنا يف هذه الدراسة العلمية األكادميية عل 

هو  أنّه  املسيحيون  يعتقد  األخري  فهذا  يهوه؛  واإلله  املسيحية  الديانة  موضوع 

نفسه املسيح قائلني إّن املسيح هو الله؛ ألنّه يحمل اسام من أسامء الله، وهذا 

االسم هو يهوه، وتأيت هذه الدارسة؛ لتبني انطالقاً من املصادر واملراجع الكتابية 

والخطرية  الجوهرية  القضية  هذه  يخص  فيام  املسيحي  اإلميان  مدى صحة  ما 

لكونها تعالج أمراً عقدياً.  

امل�شيح واالإله يهوه

»اتخذ  مكدويل))):  جوش  يقول  يهوه،  هو  املسيح  أّن  املسيحيون  يؤمن 

املسيح لنفسه اسام من أسامء الله يوقِّره اليهود أكرث من غريه، اسام يعترب مقدساً 

إىل درجة ال يجرؤ معها اليهودي عل النطق به، أال وهو يهوه. وقد كشف الله 

لشعبه معنى هذا االسم يف اإلصحاح الثالث من الخروج، فعندما سأل موىس الله 

بأي اسم يدعوه، أجابه الرب: »أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَْه«. َوقَاَل: »َهَكَذا تَُقوُل لِبَِني إِرْسَائِيَل: 

أَْهيَْه أَرَْسلَِني إِلَيُْكْم«))). 

والسؤال الذي يطرح هنا كيف يتم الربط بني: أّن املسيح هو يهوه وبني أهيه 

الوارد يف سفر الخروج؟.

يجيب مكدويل: »قامت الرتجمة السبعينية برتجمة أول استخدام لتعبري أَْهيَْه 

)1)  - هل املسيح هو الله- دراسة تحليلية ألخر قضية من قضايا املسيحية، ص 40.

)2)  - جوش مكدويل، بارت الرسون، حقيقة الهوت املسيح، ترجمة:سمري الشوميل، ص 19-18.

)3)  - سفر الخروج14/3.
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 ego وهكذا فقد كانت الصيغة التوكيدية ألهيه...ego eimi يف خروج )/))إىل

eimiيف اللغة اليونانية زمن يسوع معادلة لكلمة يهوه العربية. واعتامداً عل هذا 

 (/( يوحنا  هو» كام يف  »أنا  لقول  توكيدية  طريقة  تكون  أن  فإنّه ميكن  السياق، 

ا ُهَو فََقاَل: »إِينِّ أَنَا ُهَو«، أو  آَخُروَن قَالُوا: »َهَذا ُهَو«. وَآَخُروَن: »إِنَُّه يُْشِبُهُه«. َوأَمَّ

ميكن أن تكون اسم الله نفسه، أَْهيَْه األبدي«))).

الرتجمة  باعتامد  وذلك  يهوه،  هو  املسيح  أّن  مكدويل  يبنّي  القول  هذا  يف 

 ego أي  هو  أنا  ترجمة  نفس  وهو   ego eimi إىل  أَهيه  ترجمت  التي  السبعينية 

eimi. وذلك بناًء عل اعتقاده أّن كلمة أهيه يف سفر الخروج هي يهوه. وأوضح 

نص -حسب اعتقادهم- يعتمدونه من اإلنجيل لربط نص سفر الخروج مبا جاء 

أَْن  قَبَْل  لَُكْم:  أَقُوُل  الَْحقَّ  »الَْحقَّ  يَُسوُع:  لَُهْم  )قَاَل  يوحنا:  اإلنجيل هو نص  يف 

يَُكوَن إِبْرَاِهيُم أَنَا كَائٌِن())).

مكدويل:  يقول  يهوه،  هو  املسيح  أّن  النص عل  بهذا  يحتجون  املسيحيون 

بالله،  إال  تليق  ال  بطريقة  نفسه  عن  مرات  ego eimiعدة  تعبري  يسوع  استخدم 

لََك  »لَيَْس  الْيَُهوُد:  لَُه  )فََقاَل  ليسوع:  اليهود  قال  عندما  هو  لذلك  مثال  وأوضح 

َخْمُسوَن َسَنًة بَْعُد، أَفََرأَيَْت إِبْرَاِهيَم؟« قَاَل لَُهْم يَُسوُع: »الَْحقَّ الَْحقَّ أَقُوُل لَُكْم: قَبَْل 

أَْن يَُكوَن إِبْرَاِهيُم أَنَا كَائٌِن= )))ego eimi. هنا يتضح الربط أكرث هكذا بشكل مبسط:

ego eimi = أهيه يف سفر الخروج -

ego eimi = أنا كائن يف يوحنا -

وعليه يكون املسيح هو يهوه بناء عل الرتجمة السبعينية التي ترجمت »أهيه« 

فهذا  منها،  مفروغ  املسألة  وكأّن  رصاحة  ذلك  وقيل  اللفظ.  بنفس  كائن«  و»أنا 

يوسف رياض يقول: 

)1)  - حقيقة الهوت يسوع املسيح، ص 19.

)2)  - يوحنا58/8.

)3)  - حقيقة الهوت يسوع املسيح، ص 19.
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»واآلن ما الذي يعنيه قول املسيح:  أنا كائن قبل إبراهيم.إّن املسيح ال يقول 

لليهود قبل أن يكون إبراهيم أنا كنت، بل الحظ عظمة قول املسيح: قبل أن يكون 

إبراهيم أنا كائن. إنّها كينونة ال عالقة لها بالزمن، كينونة دامئة. إّن عبارة أنا كائن 

تعادل متاماً القول أنا الله أو أنا الرب أو أنا يهوه الذي هو اسم الجاللة بحسب 

اليوناين الجديد وتعني   أنا كائن هو بحسب األصل  التعبري  التوراة العربية. فهذا 

Ego eimi إجو إميي تعني الواجب الوجود والدائم، األزيل واألبدي. فمن يكون 

ذاك سوى الله؟«))).

إذاً، حسب هذه األقوال املسيح هو يهوه وال غبار عل ذلك، فعبارة أنا كائن 

هي أنا يهوه، إال أّن األمر ليس كذلك، فكلمة يهوه غري معروف أصلها وال نطقها- 

كام سيأيت-  فباألحرى ينبغريبطها بكلمة ego eimi »أهيه« التي وردت يف سفر 

الخروج.

ويف ردي عل هذه األقوال ينبغي التأكيد عل أّن لفظة يهوه مل ترد يف العهد 

األناجيل  كتبة  من  أحد  يسميه  يهوه ومل  أنا  املسيح  يقل  أي مل  مطلقاً،  الجديد 

بذلك، مام يجعل قولهم بأنّه هو يهوه قول مجرد عن الدليل.

حقيقة االإله يهوه

إّن اإلله يهوه الذي يعتقد املسيحيون أّن املسيح يحمل اسمه ليس إلهاً عاملياً، 

يقول الدكتور عبد املجيد همو: »إّن اسم يهوه اسم إله قبيل خاص، وليس إلهاً 

ما  وهذا  العاملية))).   مستوى  إىل  به  -اليهود-  يرتفعوا  أن  يستطيعوا  ومل  عاملياً، 

تؤكّده دائرة املعارف الكتابية، تقول تحت عنوان: »يهوه: يهوه  وهذا هو اسم العلم 

الشخيص إلله إرسائيل كام كان كموش إله موآب وداجون إله الفلسطينيني«))). 

هذه  إىل  تطرق  وقد  إلهاًعاملياً.  وليس  فقط  إرسائيل  ببني  خاص  إله  فيهوه  إذاً، 

)1) - يوسف رياض، أريني أين قال املسيح أنا الله فاعبدوين؟،  ص 12.

)2)  - عبد املجيد همو، الله أم يهوه؟ أيهام إله اليهود؟، ص 101.

)3)  - دائرة املعارف الكتابية، ص 380.
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فإّن  املثّقف  القارئ  »وملعلومية  بقوله:  الرشقاوي  الدين  جامل  الدكتور  النقطة 

ُعبَّاد يهوه ال يؤمنون به كإله واحد  أحد ال إله غريه، وإّنا آمنوا به إلهاً خاصاً بهم 

دون سائرة الناس وأنّه يوجد آلهة غريه كثرية يعبدها شعوب العامل«))). إذاً، فقول 

أما  -يهوه-إله خاص،  فهو  تبّخر؛  قد  اعتقاد  يهوه هو  أّن املسيح هو  املسيحيني 

املسيح فهم يبرشون األمم به باعتباره اإلله خالق الكون وغافر الخطايا.

ومن النصوص التي تبنّي أّن يهوه إله من بني آلهة أخرى، أذكر اآليت:

؟())). - سفر الخروج: )َمْن ِمثْلَُك بنَْيَ اآللَِهِة يَا رَبُّ

قد يقول قائل ال يوجد ذكر ليهوه يف النص، فالرّد هو أّن الرتجامت العربية- 

يف األقل ما هو متوفر عندي- ترتجم يهوه بالرب، وليك يزول اإلشكال أثبت هنا 

النص العربي والنص اإلنجليزي ليتضح األمر:

* ايل: )ִּכי-ַאָּתהיְהָוה، ֶעְליֹוןַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ;ְמאֹדנֲַעֵליָת، ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים(.

أكتفي بهذا القدر من األمثلة التي جاءت مؤكدة: أّن يهوه هو إله من بني آلهة 

أخرى وهو إله خاص ببني إرسائيل. 

اأ�شل ا�شم االإله يهوه

واالسم يهوه غري معروف نطقه وال أصله، يقول حبيب سعيد: »ومام هو جدير 

بالذكر هنا أّن النطق األصيل الصحيح السم الجاللة يف العربية يهوه قد ضاع، أما 

الحركات التي توضع عادة حيثام توجد هذه الحروف الصامتة فهي متعلقة بكلمة 

أخرى أدوناي، وهي الكلمة التي كان ينطق بها عند قراءة األسفار املقدسة بدالً 

من يهوه التي مل يكن يجوز النطق بها لقدسيتها إال لرئيس الكهنة مرة واحدة يف 

النطق األصيل فاشتقاق االسم هو أيضاً مجهول؛  السنة«))). باإلضافة إىل ضياع 

بني إرسائيل،  إله  هو  يهوه  أّن  إقرارها  بعد  الكتابية  املعارف  دائرة  بشهادة  وذلك 

)1) جامل الدين الرشقاوي،تابوت يهوه، ص 61.

)2)  - سفر الخروج11/15.

)3)  - حبيب سعيد،املدخل إىل الكتاب املقدس، ص 31-30.
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أقول  وهنا  الكلمة«))).  اشتقاق  مصدر  وال  األصيل  املعنى  نعرف  »وال  تقول: 

ويعقل  يصح  فكيف  مجهولني  واشتقاقه  يهوه  االسم  نطق  كان  إذا  للمسيحيني: 

ربط  قول املسيح أنا أكون باسم -يهوه- غري معروف أصالً؟. ونص سفر الخروج 

نفسه مل يكن يعني بقوله: »أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَْه« الله يهوه.

ويؤكّد هذا األب اصطفان رشبنتيه، بقوله: »يبدو أّن الله يديل باسمه ملوىس، 

يف الواقع ليس اسامً بقدر ما هو دليل عل حضور مع أنّنا ال نعرف كيف نلفظ هذا 

االسم«))). فهذا الكاتب ينفي أن يكون نص سفر الخروج له صلة بإعالن االسم 

يهوه. وأنتقل بهذا القول املهم إىل نقطة أخرى ذات أهمية؛ لكونها تعّد حّداً قاطعاً 

من جهتها لربط يهوه باملسيح، وهي صفات يهوه.

�شفات يهوه لي�شت هي �شفات امل�شيح 

أقرر بداية أّن املسيح يف املعتقد املسيحي ميتاز بالصفات الحسنة واألخالق 

ا  . )) َوأَمَّ العالية، جاء يف متى قول املسيح: )َسِمْعتُْم أَنَُّه ِقيَل: َعنْيٌ ِبَعنْيٍ َوِسنٌّ ِبِسنٍّ

َك األمَْيَِن فََحوِّْل لَُه اآلَخَر  ، بَْل َمْن لَطََمَك َعَل َخدِّ َّ أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: الَ تَُقاِوُموا الرشَّ

رََك  أَيْضاً. 0)َوَمْن أََراَد أَْن يَُخاِصَمَك َويَأُْخَذ ثَْوبََك فَاتْرُْك لَُه الرَِّداَء أَيْضاً. )) َوَمْن َسخَّ

. ))َمْن َسأَلََك فَأَْعِطِه، َوَمْن أََراَد أَْن يَْقرَتَِض ِمْنَك فاَلَ  فَاْذَهْب َمَعُه اثَْننْيِ ِميالً َواِحداً 

تَرُدَُّه())). 

لكن صفات يهوه غري هذا، ومنها:

أ- إله حزين:  

وقد حزن؛ ألنّه خلق الناس، فتأّسف عل ذلك: )َورَأَى الرَّبُّ أَنَّ رَشَّ اإلِنَْساِن 

يٌر كُلَّ يَْوٍم. )فََحزَِن الرَّبُّ  َا ُهَو رِشِّ ِر أَفَْكاِر قَلِْبِه إِنَّ قَْد كَرُثَ يِف األَرِْض َوأَنَّ كُلَّ تََصوُّ

َوْجِه  َعْن  »أَْمُحو   : الرَّبُّ )فََقاَل  قَلِْبِه.  يِف  َف  َوتَأَسَّ األَرِْض  يِف  اإلِنَْساَن  َعِمَل  أَنَُّه 

)1) - دائرة املعارف الكتابية، ص 380.

)2)  - األب اصطفان رشبنتيه،دليل إىل قراءة الكتاب املقدس، ص 73.

)3) - متى39/5.
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أليَنِّ  اَمِء.  السَّ َوطُيُوِر  َوَدبَّابَاٍت  بََهائَِم  َمَع  اإلِنَْساَن  َخلَْقتُُه:  الَِّذي  اإلِنَْساَن  األَرِْض 

َحزِنُْت أيَنِّ َعِملْتُُهْم())).

ب- إله لص:

يأمر يهوه أتباعه بأن يسقوا حيل املرصيني وأمتعتهم، وأن ال يعيدونها ثم يهربوا 

أَْن  قَبَْل  َعِجيَنُهْم  ْعُب  الشَّ )فََحَمَل  إرسائيل:  لبني  ملكاً  الحيل  هذه  وتصبح  فيها، 

يَْختَِمَر َوَمَعاِجُنُهْم َمرْصُورٌَة يِف ثِيَاِبِهْم َعَل أَكْتَاِفِهْم. ))َوفََعَل بَُنو إِرْسَائِيَل ِبَحَسِب 

ٍة َوأَْمِتَعَة َذَهٍب َوثِيَاباً. ))َوأَْعطَى الرَّبُّ  يِّنَي أَْمِتَعَة ِفضَّ قَْوِل ُموىَس. طَلَبُوا ِمَن الِْمرْصِ

يِّنَي())). يِّنَي َحتَّى أََعاُروُهْم. فََسلَبُوا الِْمرْصِ ْعِب يِف ُعيُوِن الِْمرْصِ نِْعَمًة لِلشَّ

ت- إله يشبه شارب الخمر:

فالرب  الَْخْمِر())).  ِمَن  ُمَعيٍِّط  كََجبَّاٍر  كََنائٍِم  الرَّبُّ  )فَاْستَيَْقَظ  يف سفر املزمور: 

يعاقر  ظل  كجبار  فظهر  العينني،  محتقن  نومه  من  استيقظ  السفر  هذا  حسب 

وصف  سيقبلون  املسيحيني  أّن  أظّن  فال  الصفات،  هذه  عل  وبناء  الخمر))). 

املسيح بها؛ لكونها تتناىف وتعاليم املسيح.

بعد هذا العرض الذي بيّنت فيه أّن يهوه هو إله بني إرسائيل؛ وذلك بأدلة علمية 

واضحة، وأّن نص سفر الخروج السالف الذكر مل يقصد بـ: أهيه الذي أهيه، االسم 

يهوه تكون النتيجة إذاً أّن املسيح ليس هو يهوه، وبالتايل ال توجد عالقة بني »أهيه« 

الذي أهيه حسب سفر الخروج و»أنا هو» أو »أنا كائن« املوجودة يف اإلنجيل. 

وزيادة يف الحجة والتوضيح ورّداً عل بعض األقوال أنتقل إىل الحديث عن 

عبارة »أنا هو» أو »أنا كائن«، وذلك بناء عل مجموعة من النصوص؛ ليك أثبت 

ما مدى قدسية العبارة من عدمها.

ومن هذه النصوص أبدأ بنص محاكمة املسيح كام ورد يف مرقس، وهو كاآليت: 

)1) - التكوين7-5/6.

)2) - الخروج36-34/12.

)3) - املزمور65/78.

)4) - وللمزيد من املعلومات حول صفات يهوه ينظر كتاب: الله أم يهوه؟ أيهام إله اليهود؟، مرجع سابق.
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)فََسأَلَُه رَئِيُس الَْكَهَنِة أَيْضاً َوقَاَل لَُه: »أَأَنَْت الَْمِسيُح ابُْن الُْمبَارَِك؟« ))فََقاَل يَُسوُع: 

ِة())). يعلّق لويس بقوله:  »أَنَا ُهَو. َوَسْوَف تُبْرِصُوَن ابَْن اإلِنَْساِن َجالِساً َعْن مَينِِي الُْقوَّ

»لقد قال: أنا هو يف لغتنا الجميلة، أنا هو ال تعني شيئاً يستوجب كل غضب رئيس 

الجاللة  اسم  تعني  وقتها  السامعون  التي سمعها  األصلية  اللغة  !لكن يف  الكهنة 

الله«))). من خالل النص املسيح، قال: »أنا هو» ومل يقل: أنا الله، وبهذا يكون 

قول لويس تحريفاً ملعنى النص وهدفه يف ذلك تأكيد أّن املسيح هو الله. لكن 

ابن  تبرصون  اآلن  أنا هو ومن  املسيح  قول  فالنص واضح من خالل  ذلك  رغم 

اإلنسان جالساً عل ميني القوة، فلو كان هو الله ملا قال هذا الكالم.

الله،  لله وليس هو  بنوة املسيح  أساس  النص عل  فّس  َمن  املفّسين  ومن 

بقوله: »إنّهم مل يسألوا ما إذا كان املسيح ابن الله، لقد سألوا فقط ما إذا كان هو يف 

الحقيقة ابن الله...لكنهم عل يقني أّن املسيح هو ابن الله«))). فهذا التفسري مل يقل 

أنّعبارة ego eimi أنا هو تعني الله أو يهوه، كام بيّنت آنفا عند بعض املسيحيني.

وليك ال يحتّج أحد سائالً عن األصل اليوناين ما إذا كان قد ترجم أنا هو إىل 

ego eimi، فأجد نفيس هنا مضطراً لإلثبات بالنص، وهو اآليت عل شكل صورة 

الجديد  العهد  يف  وردت  كام  العريب  ومقابلها  باليوناين  العبارة  موضع  توّضح 

يوناين عريب.

)1) - مرقس62/14.

)2)  - لويس عبد الله،حقيقة إمياين، ص 77.

)3) - التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس - العهد الجديد، اإلنجيل كام دونه مرقس، نقله من اللغات 

األصلية األب الدكتور ميشال نجم، ص 309-308.
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ِمْنُكْم  َواِحداً  إِنَّ  لَُكْم:  أَقُوُل  »الَْحقَّ  قَاَل:  يَأْكُلُوَن،  ُهْم  َوِفياَم  متى:  نص   -

؟))).  يَا رَبُّ ُهَو  أَنَا  لَُه: »َهْل  يَُقوُل  ِمْنُهْم  َواِحٍد  كُلُّ  َوابْتََدأَ  يَُسلُِّمِني«. فََحزِنُوا ِجّداً، 

النص يحتوي عل عبارة أنا هو ونفس الرتجمة يف اليوناين كام يف الصورة التي 

تضم النص اليوناين ومقابله العريب.

أقول إذاً للذين يتشبّثون بربط أنا هو ego eimi بيهوه، وبالتايل املسيح -حسب 

اعتقادهم-  هو نفسه يهوه بناء عل الرتجمة اليونانية لعبارة أنا هو، فهل تستطيعون 

أن تطلقوا عل الذي سيسلم يسوع اسم يهوه؟ ما دام أّن العبارة التي قالها املسيح 

أنا هو هي نفسها التي قالها التالميذ، ونفس الرتجمة كذلك يف اليونانية. طبعاً لن 

)1)  - متى22-21/26.
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يقولوا بهذا أبداً. وعليه، تكون عبارة أنا هو ويف أصلها اليوناين ال تحمل أي معنى 

يجعل منها كلمة مقدسة.

»َمتَى  يَُسوُع:  لَُهْم  )فََقاَل  القائل:  بآخر مثال ألهميته، وهو نص يوحنا  وأختم 

نَْفيِس،  ِمْن  َشيْئاً  أَفَْعُل  َولَْسُت  ُهَو،  أَنَا  أيَنِّ  تَْفَهُموَن  فَِحيَنِئٍذ  اإلِنَْساِن،  ابَْن  رَفَْعتُُم 

يرَْتُكِْني اآلُب  َولَْم  َمِعي،  ُهَو  أَرَْسلَِني  ))َوالَِّذي  أيَِب.   َعلََّمِني  ِبَهَذا كَاَم  أَتََكلَُّم  بَْل 

َوْحِدي، أليَنِّ يِف كُلِّ ِحنٍي أَفَْعُل َما يُرِْضيِه())). عبارة أنا هو موجودة يف النص ويف 

الرتجمة اليونانية ترجمت بـ: ego eimi. فإذا كان املسيح فعالً هو يهوه -أناهو 

=ego eimi- فالنص يطرح مشكلة؛ لقول املسيح: َولَْسُت أَفَْعُل َشيْئاً ِمْن نَْفيِس، 

  ego eimi= بَْل أَتََكلَُّم ِبَهَذا كَاَم َعلََّمِني أيَِب، وهذا دليل قاطع عل أّن عبارة:  أنا هو

ال متت بصلة ليهوه كام يعتقد البعض؛ ألنّه من الصعب أن يكون معنى النص: 

فحينئٍذ تفهمون أيَنِّ يهوه، ويف املقابل يقول لهم: لست أفعل شيئاً من نفيس بل 

مبا علمني أيب. فإذا كان هو يهوه فال معنى لبقية النص.

خامتة

 Q ومن مجموع األدلة السالفة الذكر فيام يخص حديثي عن صلة املسيح

باإلله يهوه، تكون الخالصة هي: إّن املسيح Q ليس هو يهوه، وهذا األخري 

إله خاص ببني إرسائيل مجهول االشتقاق والنطق، كام أّن االعتقاد بوجود صلة 

بني أنا هو ego eimi ويهوه ال تؤكّدها النصوص بل تعارضها؛ فبطل إذاً االعتقاد: 

املسيح = يهوه، بأدلة يؤمن بها أصحاب هذا االعتقاد فأصبحت الحجة عليهم  

قوية.

الئحة امل�شادر واملراجع

 -  دائرة املعارف الكتابية، مجلس التحرير: دكتور صموئيل حبيب، القس منيس عبد النور، 

دكتور القس فايز فارس، جوزيف صابر، املحرر وليم وهبة بباوي، نرش دار الثقافة.

األب صبحي  العربية:  إىل  نقله  املقدس،  الكتاب  قراءة  إىل  دليل  اصطفان رشبنتيه،  األب   -

)1) - يوحنا 29-28/8. 
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حموي اليسوعي، دار املرشق، بريوت، ط).

- التفسري املسيحي القديم للكتاب املقدس -العهد الجديد، اإلنجيل كام دونه مرقس، نقله من 

اللغات األصلية: األب الدكتور ميشال نجم، منشورات جامعة البلمند. 

- العهد الجديد، ترجمة: بني سطور-يوناين -عريب-، إعداد اآلباء بولس الفغايل - انطوان عوكر- 

نعمة الله الخوري - يوسف فخري، ط)، )00).

- جامل الدين الرشقاوي، تابوت يهوه، نرش مكتبة وهبة، القاهرة، ط)، )00).

- جوش مكدويل، بارت الرسون، حقيقة الهوت املسيح، ترجمة: سمري الشوميل.

 - حبيب سعيد، املدخل إىل الكتاب املقدس، صدر عن دار التأليف والنرش للكنيسة األقفية 

بالقاهرة. 

- عبد املجيد همو، الله أم يهوه؟ أيهام إله اليهود؟، مراجعة وتدقيق: إسامعيل الكردي، األوائل 

للنرش والتوزيع والخدمات الطباعية، ط)، )00).

املسيحية،  قضايا  من  قضية  آلخر  تحليلية  دراسة  الله-  هو  املسيح  هل  ميخائيل،   لبيب   -  

ط3،1983.

 - لويس عبد الله، حقيقة إمياين،النارش الكنيسة اإلنجيلية، القاهرة.

 - يوسف رياض، أريني أين قال املسيح أنا الله فاعبدوين؟، دار اإلخوة للنرش، ط)00).
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