
  ما معنى أن المسيح ابن هللا؟
  

ال شك أن ھذا القول يثير االحتجاج التلقائي عند سماع أحدنا أن هللا سبحانه 
، وھذا من حق السامع وخاصة إن تبادر للذھن أن الكالم "ابن"وتعالى له 

ولكن لو تأملنا في الكالم ورأينا أنه يحدث في سياق . بصدد والدة تناسلية
ات ھيّ يفأبسط بد ا،أو تناسليً  اأو بيولوجيً  اس ماديً إيماني روحي غيبي ولي

وعليه نقرأ بنوة  ا،وثيقً  لفكرة في سياقھا المتصل بھا اتصاالً المنطق ھي قراءة ا
ال شيء مادي يالزم . المسيح  قراءة صحيحة مجردة عن أي تفكير مادي

  . الحديث عن كنه البارّي وإنما الحديث في غيبيات وروحانيات
  

دعو المسيحي يسوع ابن هللا، فإنه بھذه التسمية يشير إلى إيمانه بأن هللا عندما ي
األزليّة وغير معه حميمٍة فريدة، وأن رسالة هللا  عالقةٍ يسوع في  أدخل

 معرفة متبادلة حميمةيشير إلى » ابن هللا«ولقب . المخلوقة سكنت في يسوع
  ).إال مشيئة اآلب عملييسوع ال ( وحدٍة في اإلرادة، وإلى )يسوع يَعرف اآلب(
  

ولكن ھل من الممكن أن نتخلى عن االعتقاد بأن المسيح ابن هللا في أمل 
التوفيق في الحوار؟ في الحقيقة، ھذه القناعة اإليمانية ھي العقيدة الرئيسية 

والتي على أساسھا تّم االنفصال بين تالميذ المسيح وسائر اليھود، وعليھا نشأ 
ء المسيحية كان السؤال الذي يـُطَرح على من يريد فمنذ بد. الدين المسيحي

ھل تؤمن بأن يسوع المسيح المسيح ابن « : اعتناق الدين المسيحّي ھو التالي
ھذا السؤال طرحه الشماس فيلبس على قيّم كنداكة ملكة الحبشة، ولما » هللا؟ 

ھا بروايات واألناجيل). 37: 8راجع أعمال الرسل (رد باإليجاب عمـّده فيلبس 
لتؤمنوا أنَّ « ، كما يقول يوحنا في نھاية إنجيله، لغاية رئيسية األربع كـُتبت

: 20يوحنا (» ابن هللا، وتكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمهيسوع ھو المسيح 
31.(  

إّن اعترافنا بأّن المسيح ھو ابن هللا ھو أوالً مرادف لالعتراف بأن يسوع ھو 
سيح ليست عبارة جوفاء ولكنھا مشبعة بالدالالت قولنا إن يسوع ھو الم. المسيح

يروي إنجيل يوحنا أن . والمعاني والتي يمكن ترجمتھا إليمان تطبيقي عملي
لقد وجدنا «: أندرواس الرسول، بعد أن تعرف إلى يسوع، لقي أخاه، فقال له

إّن : ثم صادف فيلّبس نثنائيل، فقال له). 14: 1يوحنا (» ماسيّا، أي المسيح
فھو . كتب عنه موسى في الناموس وكتب عنه األنبياء أيًضا قد وجدناهالذي 



وفي إنجيل مرقس، عندما ). 45: 1يوحنا (» يسوع بن يوسف من الناصرة
أجاب » في نظركم، أنتم، من أنا؟« : سأل يسوع تالميذه في قيصريّة فيلبس

ع وفي مواض). 16: 16متى (» أنت المسيح ابن هللا الحيّ «: بطرس وقال له
في العھد الجديد، يرد لقب ابن هللا إلى جانب لقب المسيح، وكأنھما كثيرة 

» يسوع المسيح ابن هللابدء إنجيل «: فمرقس يبدأ إنجيله بقوله.  مترادفان
وصنع «: ويوحنا يختم إنجيله بالشھادة ليسوع المسيح ابن هللا). 1: 1مرقس(

ن في نت ھذه  يسوع أمام التالميذ آيات أخرى كثيرة لم تدوَّ ھذا الكتاب، وإنما ُدوِّ
  ).31 -30: 20يوحنا (» يسوع ھو المسيح ابن هللالكي تؤمنوا أن 

  
العھد  اتا لـ نبوءوتالميذ المسيح الذين صاحبوه والزموه رأوا في مجيئه تحقيقً 

. ابن هللا نوتارة ع المسيح عنات تتكلم تارة القديم حيث كانت تلك النبوء
انوا ينتظرون مجيء المسيح وينتظرون في قدومه أنه وأنبياء العھد القديم ك

واّضجعت متى تّمت أيّامك «: جاء في نبوءة ناتان لداود. كذلك ابن هللاسيكون 
فھو . مع آبائك، سأقيم من يليك من نسلّك الذي يخرج من صلبَك، وأُقّر ملكه

ھو يكون لي أنا أكون له أبًا، و. يبني بيتًا إلسمي، وأنا أُقر عرش ملكه إلى األبد
ة كانت بمثابة نقطة انطالق لترقّب تلك النبوء). 14-12: 7ملوك 2(» ابنًا

مجيء المسيح ملكاً من نسل داود وفيھا تجتمع صفات المسيح كملك وابن وله 
وھذا ما رآه الرسل والمسيحيون األوائل في شخص . عرش يدوم ملكه لألبد

، الذي »ابن هللا«و» لمسيحا«أنه تحقيق وعود هللا بإرسال ھذا الملك  يسوع
في نظر المسيحيين  .سوف يملك على بيت يعقوب ولن يكون لملكه انقضاء

، أي تحقيق سائر اآلمال المشيحيّة »إسرائيل الجديد«األوائل كان يسوع ھو 
، أي »ابن هللا«وكما أن الشعب اليھودي ُدعي . التي راودت الشعب اليھوديّ 

، يدعوه الذين »إسرائيل الجديد«شعب هللا المختار المحبوب، فيسوع أيضا، 
ھذا ما عبّر عنه لوقا في روايته بشارة المالك جبرائيل  .»ابن هللا«يؤمنون به 

وقد وضع على سان المالك األقوال الحرفيّة التي . للعذراء مريم بوالدة يسوع
ھا أنت تحبلين وتلدين «: جيء المسيحعبّر فيھا العھد القديم عن وعد هللا بم

، وسيعطيه الرب وابن العلّي يُدعىإنه يكون عظيًما، . ابنًا، وتسّمينه يسوع
اإلله عرش داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الدھر ولن يكون لملكه 

يجيب » كيف يكون ذلك، وأنا ال أعرف رجالً؟«: وعلى سؤال مريم. »انقضاء
س يأتي عليك وقدرة العلّي تظّللك، ومن أجل ذلك الروح القد«: المالك

فبحسب ھذا النّص، ). 35 -31: 1لو (» ابن هللافالقّدوس الذي يولد منك يُدعى 



، ألنّه ولد مباشرة بقدرة الروح القدس دون أٍب من بني ابن هللايدعى يسوع 
  .البشر

  
ر عن هللا عندما نقول إن المسيح كلمة هللا فھذا يعني أنه نطق هللا أي تعبي

التي ھي التعبير عن عقل  وكما أن كلمة اإلنسان. وإعالن عنه وعن كينونته
اإلنسان، ھي من جوھر اإلنسان، كذلك كلمة هللا الذي ھي التعبير عن عقل هللا 

 . نقول ھي من جوھر هللا وال نقول إنھا إله إلى جانب هللا. ھي من جوھر هللا
في  اونھائيً  ا كامالً أي ظھورً  يًّااتذ افي شخص يسوع يظھر لنا هللا ظھورً 

شخص يسوع، وأوحى لنا بذاته الوحي الذاتّي أي الكامل والنھائي في حياة 
وھذا ما تقوله رسالة العبرانيين في . يسوع وأقواله وأعماله وموته وقيامته

إّن هللا، بعد إذ كلّم األباء قديما باألنبياء مراًرا عديدة وبشتَّى الطرق، «: مستھلھا
كلّمنا نحن في ھذه األيام األخيرة باالبن الذي جعله وارثًا لكل شيء، وبه أيًضا 

أنشأ العالم، الذي ھو ضياء مجده، وصورة جوھره، وضابط كل شيء بكلمة 
لذلك، عندما . فـ يسوع ھو االبن الذي به عرفنا اآلب ).1: 1عب ( » قدرته

بن هللا، نعلن في الوقت نعلن نحن المسيحيين إيماننا بأّن يسوع ھو المسيح ا
ال نستطيع من بعد مجيء المسيح أن نتكلم عن هللا إال من عينه إيماننا بأننا 

وال نقبل أن يتكلم أّي إنسان . خالل يسوع المسيح ابن هللا الذي أظھر لنا هللا
  .عن هللا كالًما مختلفًا عن الكالم الذي جاءنا به ابن هللا يسوع المسيح

في العھد الجديد وفي  وسالثالوث القدُّ ق لعقيدة ھي نقطة االنطال تلك
فاإليمان بالثالوث ليس نظرية فلسفية اخترعھا الفكر البشرّي و . المسيحية

إنـّما ھو تعبير عن . من بقايا الفكر الوثنيّ  ةتصوًرا عقالنيًا عن هللا، و ال بقي
ظھر لنا  فا ھو اآلب، وقد. ظھور هللا ظھوًرا ذاتيًا في شخص يسوع المسيح

  . في ابنه يسوع المسيح
في شخص . في يسوع المسيح، يظھر كمال الوحي أي ھو الوحي الكامل 

، وألجل ذلك يدعوه اإلنجيل ظھر كمال الوحي للعالم قد يسوع المسيح بالذات
بالنسبة إلى  فالفرق بين المسيحية واإلسالم. »كلمة هللا األزلية غير المخلوقة«

تجلّي اإلله الواحد  يقوم إًذا على تعدد اآللھة، بل على التوحيد والتثليث ال
واحد ال شريك له، ويؤمنان بأنَّ  فكال المسيحية واإلسالم يؤمنان بإلهٍ . للبشر

اإلله الواحد قد اتصل  ولكن المسيحية تؤمن بأن ھذا. لبشرھذا اإلله اتصل با
ي العھد الجديد من ، وفاألنبياءبالبشر في العھد القديم من خالل كالمه بواسطة 

أما اإلسالم . تجليه في كامل جوھره اإللھي في شخص يسوع المسيحخالل 



فيقول إن هللا ال يتصل بالبشر إال من خالل كالم األنبياء الذين يرسلھم إلى 
العالم ليكشفوا للناس عن إرادته وأحكامه ووصاياه؛ ويسوع المسيح ھو أحد 

ً ، فالمسيحي ال ينتظر حي الكامل المسيح ھو الووألن . ھؤالء األنبياء  اوحيّ
يكشف للبشر عن هللا شيئا لم يكشفه  آخر نبيًايأتيه ليكمل ھذا الوحي  وال  آخر

؛ كمال الوحيحصلت البشرية على  شخص السيد المسيحفي . السيد المسيح
 نبيًا آخرومن ھنا ال ننتظر . الخالص والفداءومع كمال الوحي حصلت على 

  .مخلًصا آخر غير يسوع المسيحا جديًدا وال يعطينا وحيًّ 
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