معنى اسم يهوه من معاني الحروف
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في اللغة العبرية ألنها من أقدم اللغات السامية االصلية ليس فقط الكلمات لها معاني بل أيضا
الحروف لها معاني بمعنى أن كل حرف له معنى
فأليف א يعني ثور ويعني ينتج االف
وبيت ב يعني بيت أي منزل ومسكن
وهكذا
ولكن ما يهمني هنا هو اسم يهوه ومعنى حروفه
اسم يهوه יהוה المكون من اربع حروف يود هيه فاف هيه YHWH YOD HEY VAV
HEY
فأول حرف وهو يود י وينطق יד وهو يعني يد او ذراع وتشير للقوة

ثاني حرف هو هيه ה وهو ينطق هي הא ويعني انظر أي رؤية وأيضا تعني التعرف ويستخدم
لوحده كحرف تعريف وينطق هي הי
ثالث حرف هو فاف ويعني مسمار او شكيم ربط وتثبيت فهو مثمار لتثبيت شيء
رابع حرف وهو هيه الذي شرحته ويعني انظر وتعريف
فلفظيا هو اليد او الذراع انظر مسمار انظر
LOOK at the ARM LOOK at the NAILS
وهو يعني انظر الى المسمار الذي في الزراع والذراع هو زراع الرب
فاالسم باإلضافة الى انه يعني الكائن فهو أيضا يعني ذراع الرب سيدق فيه مسامير بعد ان
يستعلن
سفر إشعياء 1 :53
ب؟
الر ِّ
استُ ْعلِ َن ْت ِذ َراعُ َّ
صد َ
َّق َخ َب َرَناَ ،ولِ َم ِن ْ
َم ْن َ
وبخاصة هذا االصحاح الشهير في اشعياء الذي يتكلم عن االم الرب واستعالن ذراع الرب
ب؟
الر ِّ
استُ ْعلِ َن ْت ِذ َراعُ َّ
صد َ
َّق َخ َب َرَناَ ،ولِ َم ِن ْ
َ 1م ْن َ
ض يا ِب ٍ
ِ
ِ
ال فَ َن ْنظُ َر إِلَ ْي ِهَ ،والَ َم ْنظَ َر
ورةَ لَ ُه َوالَ َج َم َ
َ 2ن َب َ
سة ،الَ ُ
َّام ُه َكفَ ْر ٍخ َو َكع ْرق م ْن أ َْر ٍ َ َ
ص َ
ت قُد َ
شتَ ِه َي ُه.
فَ َن ْ
 3م ْحتَقَر َوم ْخ ُذو ٌل ِم َن َّ
الن ِ
وه َناُ ،م ْحتَقٌَر َفلَ ْم َن ْعتَ َّد
اسَ ،ر ُج ُل أ َْو َج ٍ
ستَّ ٍر َع ْن ُه ُو ُج ُ
اع َو ُم ْختَِب ُر ا ْل َح َز ِنَ ،و َك ُم َ
ُ ٌ َ

ِب ِه.
ضروبا ِم َن ِ
ِ
ِ 4
اهل َو َم ْذلُوالً.
لك َّن أ ْ
ص ًابا َم ْ ُ ً
َح َاز َن َنا َح َملَ َهاَ ،وأ َْو َج َ
اع َنا تَ َح َّملَ َهاَ .وَن ْح ُن َحس ْب َناهُ ُم َ
ِ
ِ
ِ
ش ِفي َنا.
سالَ ِم َنا َعلَ ْي ِهَ ،وِب ُح ُب ِرِه ُ
س ُح ٌ
وق أل ْ
وح أل ْ
َج ِل آثَام َنا .تَأْد ُ
َ 5و ُه َو َم ْج ُر ٌ
َج ِل َم َعاصي َناَ ،م ْ
يب َ
ضع علَ ْي ِه إِثْم ج ِم ِ
اح ٍد إِلَى طَ ِر ِ
ضلَ ْل َناِ .م ْل َنا ُك ُّل و ِ
يع َنا.
الر ُّ
يق ِهَ ،و َّ
ُ 6كلُّ َنا َك َغ َنٍم َ
َ َ
ب َو َ َ َ
َ
الذ ْب ِح ،و َك َنعج ٍة ِ ٍ
اق إِلَى َّ
َما ُهو فَتَ َذلَّ َل ولَم ي ْفتَ ْح فَاهَ .ك َ ٍ
ِ
ام َج ِّازي َها َفلَ ْم َي ْفتَ ْح
س ُ
ُ
َ ْ َ
َ َْ َ
شاة تُ َ
 7ظُل َم أ َّ َ
صامتَة أ َ
َم َ
فَاهُ.
َحي ِ
ط ِة و ِم َن الد َّْي ُنوَن ِة أ ِ
ان َيظُ ُّن أ ََّن ُه قُ ِط َع ِم ْن أ َْر ِ
ب
ِ 8م َن ُّ
ُخ َذَ .وِفي ِجيلِ ِه َم ْن َك َ
اء ،أ ََّن ُه ُ
ض ِر َ
ض األ ْ َ
الض ْغ َ َ
ش ْع ِبي؟
َج ِل َذ ْن ِب َ
ِم ْن أ ْ
ش َر ِ
ار قَ ْب ُرهَُ ،و َم َع َغ ِن ٍّي ِع ْن َد َم ْوِت ِهَ .علَى أ ََّن ُه لَ ْم َي ْع َم ْل ظُ ْل ًماَ ،ولَ ْم َي ُك ْن ِفي فَ ِم ِه ِغ .
ٌّ.
َ 9و ُج ِع َل َم َع األَ ْ
ٍ
الر ُّ
َما َّ
 10أ َّ
س َّرةُ
س َّر ِبأ ْ
س ُه َذ ِب َ
يح َة إِثْم َي َرى َن ْ
َن َي ْ
َّام ُهَ ،و َم َ
س َحقَ ُه ِبا ْل َح َز ِن .إِ ْن َج َع َل َن ْف َ
ب فَ ُ
سالً تَطُو ُل أَي ُ
ب ِب َي ِد ِه تَ ْن َج ُح.
الر ِّ
َّ
ش َبعَُ ،و َع ْب ِدي ا ْل َب ُّار ِب َم ْع ِرفَِت ِه ُي َبِّرُر َك ِث ِ
ام ُه ْم ُه َو َي ْح ِملُ َها.
ِ 11م ْن تَ َع ِب َن ْف ِس ِه َي َرى َوَي ْ
ير َ
ينَ ،وآثَ ُ
َج ِل أ ََّن ُه س َك ِ ِ
اء ومع ا ْلع َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
س ُه
يم ًةِ ،م ْن أ ْ
َ َ
ب ل ْل َم ْوت َن ْف َ
 12لذل َك أَقْس ُم لَ ُه َب ْي َن األَع َّز َ َ َ ُ
ظ َماء َي ْقس ُم َغن َ
وأ ْ ِ
صي َم َع أَثَ َم ٍةَ ،و ُه َو َح َم َل َخ ِط َّي َة َك ِث ِ
ين.
ين َو َ
شفَ َع ِفي ا ْل ُمذ ِْن ِب َ
ير َ
َ
ُح َ

وبالطبع شرح الكتاب المقدس انه سيعرفوه من المسامير
فتوما صرخ امامه ربي والهي عندما راى اثار المسامير

انجيل يوحنا 20
 24: 20اما توما احد االثني عشر الذي يقال له التوام فلم يكن معهم حين جاء يسوع
 25: 20فقال له التالميذ االخرون قد راينا الرب فقال لهم ان لم ابصر في يديه اثر المسامير و
اضع اصبعي في اثر المسامير و اضع يدي في جنبه ال اؤمن
 26: 20و بعد ثمانية ايام كان تالميذه ايضا داخال و توما معهم فجاء يسوع و االبواب مغلقة و
وقف في الوسط و قال سالم لكم
 27: 20ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا و ابصر يدي و هات يدك و ضعها في جنبي و ال
تكن غير مؤمن بل مؤمنا
 28: 20اجاب توما و قال له ربي و الهي

وبقية اليهود أيضا
سفر زكريا 10 :12
ض ُّرع ِ
شلِيم روح ِّ ِ
ِ
س َّك ِ
ون إِلَ َّي ،الَِّذي
« َوأ ُِف ُ
ات ،فَ َي ْنظُُر َ
الن ْع َمة َوالتَّ َ َ
ُور َ َ ُ َ
يض َعلَى َب ْيت َد ُاوَد َو َعلَى ُ
ان أ ُ
ون علَ ْي ِه َك َن ِائ ٍح علَى و ِح ٍ
ون ِفي َم َرَارٍة َعلَ ْي ِه َك َم ْن ُه َو ِفي َم َرَارٍة َعلَى
يد لَ ُهَ ،وَي ُكوُن َ
وح َ َ
طَ َع ُنوهَُ ،وَي ُن ُ
َ َ
ِب ْك ِرِه.

إنجيل يوحنا 37 :19
ِ
ط َع ُنوهُ».
ون إِلَى الَِّذي َ
اب َ
س َي ْنظُُر َ
َوأ َْي ً
ضا َيقُو ُل كتَ ٌ
آخ ُرَ « :

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 7 :1
الس َح ِ
وح َعلَ ْي ِه َج ِميعُ قَ َب ِائ ِل األ َْر ِ
ض.
ُه َوَذا َيأ ِْتي َم َع َّ
ستَ ْنظُُرهُ ُك ُّل َع ْي ٍنَ ،والَِّذ َ
ين طَ َع ُنوهَُ ،وَي ُن ُ
ابَ ،و َ
َنعم ِ
ين.
آم َ
َْ

وبعد هذا اذكر بما قاله اليهود أيضا عن اسم يهوه واهيه اشير اهيه

في مظهر كلمة يهوه هو من فعل كون هوه הוה

( اكون )يعني هو كائن وهو سيستمر وهو حي

يتنفس ويحيا كما جاء في خروج 14 : 3
سى« :ا ْهيَ ِه الَّ ِذي ا ْهيَ ْه» ( اكون الذي اكون )Exo 3:14 .
فَقَا َل هللاُ لِ ُمو َ

אהיה אׁשר אהיה
َوقَا َلَ « :ه َك َذا تَقُو ُل لِبَنِي ا ْس َرائِي َل :ا ْهيَ ْه ْار َسلَنِي الَ ْي ُك ْم» .ويؤخذ منها וה
وهو ايضا من الشخص االول انا هو היה وهو من استخدام قديم جدا יה
وبهذا تعني اهيه اشير اهيه هو الموجود بذاته كاف بذاته الحي

واليوجد هناك خالف ان فكرة الحياه مرتبطه باسم يهوه من قديم الزمن هو هللا الحي وليس مثل
االلهة الغير حية وهو مصدر وخالق الحياه وهو هيه يهوه اي يهوه الحي
( اسم يهوه יהוה من مقطعين יה وايضا וה فهو يعني اهيه اشير اهيه اهيه الذي اهيه او
اكون الذي اكون ايجو امي اهون

·Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν
فمن يسال عن نطق يهوه هو االربع حروف יהוה

اختصار لكلمتين بالعبري اهيه اشير اهيه

يوناني ايجو امي ايهون او اكون الذي اكون او باالنجليزي

I AM THAT I AM
من ما تقدم سابقا مصدر نطق يهوه هو من ياه יה وايضا من هوه יהו
االول ياه יהו الي الجزء الثاني هوه יהו

( وهذا هو المقطع االول )

وهو اهيه הוה ( اكون ) اي الخالق

وهو بهذا يهوه יהוה

والمجد هل دائما

وهو اضافة الجزء

