
  جهلهم ويستغل مستمعيه ديدات أحمد يخدع كيف شاهد ،"اهللا" إسم
 
عهد ال يفكر " فال يوجد له ذِ يهوهسم "إ ما أ كل ترجامت الكتاب املقدس  نه موجود يفأ " الله"تكلم عن اسم  ١أحمد ديدات احدى محارضات يف

  كالمه: احا واعطى لنا مثالني عىلحني ذكر اسم الله رص  يفالجديد 
  

  تعني "يا الله يا الله"قالها املسيح عىل الصليب  التي "ييلإ  إييل"كلمة  .١
 "يا الله"وتعنى  "هللويا"كلمة  .٢

 
  ويف هذا املوضوع سنكشف كيف إستغل ديدات جهل السامعني باللغة العربية والعربية واآلرامية، بل واليونانية أيضاً.

 
 اليوناينوجود اسم يهوه ىف العهد الجديد  :أوالً

لغة ل العربي م النصرجِ بالعربانية وملا تُ باللغة رسائيل إ إلله شخصياً  سامً إ سم "يهوه" هو إ ن أ  لكل من له دراسة يف الكتاب املقدس عروفمن امل
  كرييوس" أي "الرب"."يهوه" بكلمة " تم ترجمة اإلسمقبل املسيح "الرتجمة السبعينية"  باسمالرتجمة املعروفة  اليونانية يف

 
فحينام كانوا يكتبون  nomen sacrumقدسة ختصارات املهو نظام اإل و لدراسة يونانية املخطوطات القدمية  مبتدئ ألييوجد نظام معروف 

(أي كتابة أول حرف وآخر حرف للكلمة ثم وضع خط فوق الحرفني) " للداللة عىل الرب نفسه يكتبون الكلمة باختصار مقدس سكرييو لفظة "
  ." بالحروف الرباعيةكان يكتب بها العربانيني اسم "يهوه التيبنفس الطريقة 

  
 :النظاميقول فيليب كومفورت عن هذا ف
ينوا يحني ليبالعهد الجديد كان طريقة للمس يفوجود االختصارات املقدسة إن و ، "يهوهـ"االف مرة كرتجمة ل ٦ حوايلظهر  "سكرييو "لقب  إن 

خرى االختصارات املقدسة كانت تشري ان أ بكلامت و  .ن معطى ليسوعالعهد القديم اصبح اآل  يف "يهوهـ"ل يعطى الذي كان سكرييو ان لقب 
  ٢.يسوع مستحقا للقداسة املعطاة ليهوه

  
 يف "سكرييو "وحوى لقب (مثل النبوات) بق عىل يسوع العهد الجديد وطُ  يف وتم إقتباسه "يهوه" به إسممن العهد القديم بس قتَ مفكل نص 

  ".يهوهشخص االله "هو ن املشار اليه أ ختصارات املقدسة هو دليل شكل اإل 
  

  فيقول إلدون إيب:
وىف انطاكية  ٧٠قبل سنة  الرسويلالعرص  يفورشليم أ  يف أهية مل يكن نظام حديث بل نظام نشلاإل لألسامءختصارات املقدسة هذا النظام لال 

  ٣وانترش فيام بعد ملرص وكل مكان
  

. العهد الجديد ىلإد القديم العهمن قتباسات اإل  يفسم يهوه إ ية نفس فاعل ،طريق غري مبارشب، لهية حوىاإل لألسامءختصارات املقدسة إل افنظام 
  هلشارة لنفس ذات اإلإ هو بالطبع  "سكرييو "لقب  عَ ِض العهد الجديد ووُ  يففكل اقتباس من العهد القديم حوى اسم يهوه واقتبس 

شارة لإل  يوسريلك ليونايناختصار املقدس اإل  ستخدمواإ  اليوناينالنص  يف باللغة العربية الرباعيسم من كتابة اإل  بدالً هنأ  :فيقول فيليب كومفورت
  ٤"للرب"
 

 
  ؟"اللهاملدعو " العريب اإللههو نفسه  "إيل"هل ثانياً: 

 
ثم  نطق وقالال يف ةالحظ التشاب: الد قفق، الله"يا الله يا تعني " ذكرها املسيح عىل الصليب "إييل إييل" التين لفظة أ أحمد ديدات يقول 

عىل  اً دتامعإ العهد الجديد  يف" ورد اللهسم "إ ن أ  أحمد ديداتفتوصل حاول أن يغري من صوته قليالً ليك يظهر الكلمتان لهام نفس املنطوق، 
 ما قاله. عىل تاريخي أو لغويدليل  يأ ذكر أن يتشابه اللفظتني دون 
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 بكل بساطة. "لهإ" لغة الرشق القديم يفتعنى  فهي الفينيقينيله إله العرب او إرسائيل او إله إ" السامية ليست قارصة عىل ايللفظة " + إن
لنقوش القاموس شار أ و  إلهيلنمط  لهياً إ شخصياً  سامً إ " يلإ "، كان اآللهةن للمجتمعات ذوات االديان متعددة أ  Anchorقاموس  يفنقرا ف
  ٥.خرىأ وثنية  آلهةله بجانب إك "ايل"م سإ كرت رامية َذ آ 
 

حيث  ايشامل سور يفتية القدمية يوجاروالنصوص األ  س شمراأ ر  يف يالفينيق سدب الديناأل  يف كرَ يل ُذ إ سم إ ن أ نجد  New Ungerقاموس  ويف
قب عام هو كان مجرد لف يالفينيق الوثنيرتباط بالفكر إ ليس لهالسم " ايل "  العربانينيلكن استخدام ، ٦لهتهمآ ميثل رئيس مجمع " يل"إ كان 
 ٨.ةاألوجاريتييثولوجيا امل يفأيضاً و  كنعاينله إل تمَ ستخدِ أُ نفسها " يلإ الكلمة " أن Bakerوتقول موسوعة  ٧.إرسائيل إلله

 
 

، فام تاصو مخارج األ  تشابهحسب  "الله الله" هي "ييلإ  إييلتكلم به الهندي أحمد ديدات، أن " لذيا العلمي بهذا التهافتفاملوضوع ليس 
أحمد ديدات مل يكن يعرف هذه فهل  ،٩ال يعرفه أحمد ديدات أن هذه الكلمة (إيل) قد أطلقت عىل برش ذو مكانة عالية ومالئكة أيضاً 

" يف القرآن فهل لفظ "الله  املعلومات أم أنه كان يعرفها وكان يستغفل سامعيه؟ ويف كال الحالتني، كيف نثق يف علم شخص بهذا املستوى؟!
يقول عنوة أن إسم اإلله الذي يعبده هو (الله) هو األصل املوجود يف اإلنجيل،  ل ديدات أنلقد حاو  الكريم يطلق عىل "برش" و"مالئكة"؟!

كم من املعارف فحاول أن يضع له جذور ويربطه بالكتاب املقدس، ولكن كام رأيتم، إال حديثاً جداً،  Allahألن الغربيني ال يعرفون هذا اللفظ 
 البسيطة سقط فيها.

 
  هل لفظة "إيل" تدل عىل "اإلله الحقيقي الوحيد"؟!ثالثاً: 

  
لهية إشكال أ للداللة عىل الثقافات الوثنية  يف تمَ ستخدِ لفظة اُ  هيله الخليقة الوحيد بل إن لفظة "ايل" ليست قارصة عىل إ يف الحقيقة، 

 يرث وثنإلها  "يل"إ ن لفظة أ عن حقيقة أحمد ديدات تغافل  فهلالعربانيون لها، إستخدام قبل استخدمت حتى بل أنها ، ثقافات وردت يف
ثقافاتهم  يفالذي يعتربه ديدات إسامً علامً لإلله الحقيقي وحده " سم "اللهإ يستخدمون  يونهل كان الوثن  ؟الثقافات الرشقية القدمية شرتك يفمُ 
عرباين "إييل فعندما يقول ال ه الوثني الذي كان يطلق عليه الوثنيون إسم "إيل"؟فهل بهذا الكالم يكون ديدات يؤمن باإلل ؟دبياتهم الوثنيةأ و 

  يس "الله الله" كإسم علم ملعبوده.إييل" فهو يقصد أن يقول "إلهي إلهي" ول
  
  

  إسم "الله" موجود يف كلمة "هللويا" رابعاً:
   

الكالم  تعني " يا الله"، وهذا هللويا""قال أحمد ديدات أن املكان الثاين الذي ورد فيه إسم "الله" هو يف الكلمة العربية "هللويا"، فهو يقول أن 
ففي الحقيقة، أن كلمة "هللويا" هي كلمة عربية مكونة من مقطعني، وهام "هللو"  شبة بالنكتة!يكتظ بالجهل، وال عالقة له بالعلم، فهو أ 

له إسم ختصار إل إ  يوه"ياه" تعني "سبحوا" وهي ذات الكلمة العربية املستخدمة إىل اليوم "هللوا" من فعل التهليل، واملقطع الثاين هو:و 
" كام قال العامل العالمة الحرب الفهامة أسد الدعوة "أحمد يا الله يا الله"" وليس سبحوا يهوه" هو: الكلمة فمعنى، ""يهوه رسائيل الشخيصإ

  ديدات"!
  
نكور أ قاموس  ويف١٠"" الرب " والتي تعنيياه" أو باإلضافة إىل" يسبح وتعني  "هلل"ن الكلمة العربية هللويا تتكون من أ يترش يقول روبرت برف

، ١١"يهوه"و أ  "ياه"" سبحوا كلمة "هللويا ظهر يف يهذا الجذر الذ ،""يسبحأي  "هلل" يمن الجذر العرب  ىتأ "تسابيح" أي  "تهليم"سم اإل نجد أن 
ال إ  يما ه "ياهفكلمة " ،١٢"يهوه"هو شكل مخترص لكلمة  فـ"ياه" "،ياه سبحوا"العربية اللغة  مر يفأ فعل متثل  "هللوياكلمة "ن أ  يضاً أ  أونقر 
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سبحوا "رتجم وتُ  "سبحوا يهوه" يتعن "هللوياكلمة "ن أ خريا يقول جريهارد كروديل أ ، و ١٣"يهوه" الشخيص يلله ارسائإسم صيغة مخترصة إل 
 ودية يفخدام املسيحني للصيغة اليهستهو دليل إل ل واألصحاح التاسع عرشمن سفر الرؤيا . و نهايتهاأ بدايات بعض املزامري  ووجدت يف "الرب

   العلمي؟!فام عالقة هذا بأن كلمة "هللويا" تعني "يا الله"؟! ومن أين أىت ديدات بهذا الكالم غري ١٤.الصالة
  

ى ما يقوله ديدات، هل كان يديدات يعرف هذه املعلومات وتعمد إستغفال امل ن؟ أم أنه ال وكما إعتدنا بعدما نرد ع ستمع
ن أن  ذه املكانة لدى املسلم ن سامعيه؟! وكيف يمكن لشخص  ي نشر الجهل ب يعرفها وأنه يتكل بما ال يعرف وأنه كان سببًا 

ن؟   يتكلم بما ال يعرف أو يستغفل املستمع
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