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 اهللا االبن 
 براندون كرو بقلم

ه مولود من اآلب منذ األزل). كنت  لالبن (أي أنَّ   ةاألزيلَّ   الوالدةة األو� ىلع عقيدة  لعت للمرَّ ر ارتبايك ح� اطَّ أتذكَّ 
الالهوت   الالكسييك بعنوان  )Louis Berkhof(  �وف�لو�س ب  كتاب  اءةة الالهوت بقرحينها أستعد ل�راسة يف لكيَّ 

أن ابن اهللا ليس �لوقًا بل هو ذاته    ة التشديد ىلعأدر�ت أهميَّ ط.  باتلخم� املفر املوضوع يتسم    تجد و، وانلظا�
  أيت هذه ت. من أين  االبن بهذا القدر من اتلفصيل  والدة� لم أستطع استيعاب سبب رضورة مناقشة طبيعة  اهللا. لكنَّ 

 ة؟ همَّ س؟ وملاذا � مُ قدَّ هذه الفكرة يف الكتاب المُ 

 حو اذلي يبدو عليه. ىلع انل مي�ختة وليس  اتضح أن األمر يف اغية األهميَّ  مَّ �ُ 

اثلالثة ليس ىلع مستوى    قانيم األواتلمايز القائم ب�    ١. قانيمأ� واحد يف ثالثة    –  هو ثالوث س  قدَّ � الكتاب المُ إن  
الُموَجز األمر بقوهل:  وستمنسرت وأجو�ة ديلل أسئلة  حضِّ يو كما . ةلوهيَّ متساوون يف األاثلالثة   األقانيم، ألن ةاأللوهيَّ 

واملجد"   القدرة  يف  ومتساوون  اجلوهر،  نفس  من  واحد،   � هم  اثلالثة  وهؤالء  القدس؛  والروح  واالبن،  "اآلب، 
إنَّ ةاإلهليَّ   يف اذلاتالثة  اثل  األقانيمأي من    ةميَّ قنوأة أو  لوهيَّ أ� التشكيك يف  ). فال �ق للمسيحيِّ ٦(السؤال   ما  . 

، واالبن مولود، والروح القدس منبثق من  ي�أي أن اآلب  :ةصيَّ باخلصائص الشخاثلالوث  ب� أقانيماتلمايز  عرفيُ 
يعد اخلطوة األو�    ىلع �و صحيح، ألن إن�اره   اتلمايز  ااآلب واالبن. فمن اغية األهمية أن ندرك و�ستوعب هذ 

ة من اهللا اآلب؛ فابن اهللا هو ذاته اهللا اذلي ال لوهيَّ أ العديد من اهلرطقات. فاالبن ليس بأي صورة اكنت أقل  إىل
 ة اآلب. لوهيَّ أة عن لوهيَّ أيقل 

ة  لوهيَّ أل من قلِّ ه مولود. وهذا ال يُ نَّ إأي  :ا �ص ابن اهللاعمَّ   ديثلالبن يع� احل  ةزيلَّ األ الوالدة عن    ديثإن احل فا،  ذل
ة ينال كينون  ه ا تع� أنَّ ة اآلب، إنمَّ ته أقل من ألوهيَّ . فكون االبن مولوًدا ال يع� أن ألوهيَّ شلك من األشاكل  االبن بأي

اآلب اجلوهر اإلل� مع    يتشارك  ،ةالوالدة األزيلَّ ا يف  ذاته ليس مولوًدا. إنمَّ   ةهيَّ واأللن جوهر  إمن اآلب.    تهيَّ أقنوم
 تغي�. دوناالبن؛ أي أن اآلب واالبن يمتلاكن اجلوهر ذاته، ب 

 
ته بالرغم أن لك منهم اثلالوث يتمايز بفردانيَّ  أقانيم�و��). فلك من (توما األ  "ة ذا طبيعة عقالنيَّ  فرد  اكئن" هو األقنوميف جوهر اهللا،  ١

  ة م�َّ المُ ة  يَّ األقنوم  ةاخلاصيَّ ة إنما  يف الصفات اإلهليَّ   ختالفاال   ليس لك منهم  م�ِّ الواحد. فما يُ اإلل�  يف اجلوهر    – موجود أي  –  اكئن
 انبثاق الروح القدس).  واالبن،  والدةواآلب،  والدة(عدم  أقنومللك  نقلالقابلة للوغ� 
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ه إن اكن  نة من الزمن، ألنَّ عيَّ االبن �ستحيل أن حتدث يف حلظة مُ   دةوالف.  ةأزيلَّ ال بد أن ت�ون    الوالدةأن هذه    كما 
هذا يع� أن ف،  ا فرديًّ   ا االبن حدثً   والدة. و�ن اكنت  ا أزيلًّ أبًا  وال اآلب    اأزيلًّ ابنًا  االبن    ونفلن ي� قد حدث ذلك،  

 ).أي ال يتغ�َّ ا (تً ثابهللا    لن ي�ون  االبن ابنًا، حينئذٍ أصبح  اآلب أبًا، أو    أصبحو�ن اكن قد   .اهللا، بمع� ما، يتغ�َّ 
أو   طو�ل زمنمنذ يشء لم �دث  يت � ال  – ةأزيلَّ والدة �ون  تال بد أن  فوالدته قط، ابن اهللا لم يتغ�َّ   ل�ن ألنَّ 

ال تنطوي    ةالوالدة األزيلَّ البن. كما أن  ة من اآلب إىل اتغ�ِّ وغ� مُ   ،وفوق املاكن  ،ةأزيلَّ شار�ة  حدث وانت�. إنها مُ 
اآلخر. فلك   إىل  أقنوم  من  يتضاعف   أواثلالثة    األقانيمقسم ب�  نمُ   اجلوهر اإلل�  كما لو أنأي انقسام يف اهللا،    ىلع

و�    أقنوم ذاته،  اإلل�  اجلوهر  وا   أقنوم يمتلك  عينه.  اإلل�  اجلوهر  ملء  األزيلَّ لواليمتلك  أيًض   ة دة  عمل  ا  � 
 ا يع� أنها دائًما قائمة وحارضة وال يم�ن أن ت�ون غ� ذلك. مَّ م، رضوري 

إىل أن االبن �لوق. فإن اكن االبن    حال من األحوالال �ُش� بأي  و  ة الاكملة البن اهللا؛لوهيَّ األ  ةالوالدة األزيلَّ د  ؤ�ِّ تُ 
و�  واهلرط آباء الكنيسة  من  الرصاع ب� القد�س أثناسيوس  يف صميم  ة. اكن هذا  يلك األلوهيَّ   نوي�  نلف�لوقًا،  
ما ال ابن اهللا ال يم�ن أن ي�ون �لوقًا، إنَّ   إنعن حق    قالالقرن الرابع امليالدي؛ فالقد�س أثناسيوس    يفأر�وس  

 لم ي�ن قط زمن لم ي�ن فيه االبن. فلطاملا اكن االبن ابنًا لآلب، واآلب أبًا دائًما. هللا.    األز�بد أن ي�ون االبن  

مسأ  إن�ار،  بال  اجلميع  األزيلَّ لة  باعرتاف  مُ   ةالوالدة  كنَّ عقدَّ مسألة  و�ن  ال  ة. حىت  ينبيغ،  كما  �ستطيع رشحها  ا 
 ا. بعبارة أخرى، إنها رس اغمض.يمكننا إدراكها لكيًّ 

ة يف �شارة إ�يل يوحنا، إذ �د املصطلح  همَّ ل أحد الشواهد المُ س؟ يتمثَّ قدَّ من أين يأيت هذا اتلعليم يف الكتاب المُ 
ِب اة سميث فاندايك إىل "لِوَِحيٍد ِمَن  اذلي نقلته ترمج   مونوجينسايلونا�  

ْ
  بِْن ا"و  ،"لْوَِحيدَ ا  ْ�نَهُ ا"و  ،"لْوَِحيدُ ا  ْ�نُ اَِال "و  ،"آل

(لْوَِحيدَ ا  ْ�نَهُ ا" و  ،"لْوَِحيدِ ا  هللاِ ا ذلك،).  ٩:  ٤  يوحنا   ١  انظر  ؛١٨  ،١٦:  ٣  ؛١٨  ،١٤:  ١  يوحنا "    الرتمجات   معظم  نفإ   ومع 
داولة بعيدة عن  ). ال تزال المُ ESV، NIV، CSBإىل ابن "واحد وحيد" مثل ( مونوجينس ترُتجم احلديثةة �ل��َّ اإل

ِب اا إذا اكنت عبارة "واحد وحيد" ترمجة أدق من ترمجة "لِوَِحيٍد ِمَن  اإلقرار عمَّ 
ْ

  الوالدة   مفهوم  أن  فيما   ونظائرها،"  آل
ا يعلنه ممَّ   �كب  م إىل حدٍّ هذا املفهو  يأيت ا  إنمَّ .  مونوجينسمصطلح    بها   مرتجَ يُ الطر�قة اليت    ىلع  يعتمد  ال  ةاألزيلَّ 

:  ١؛ انظر كولويس  ٢٤،  ٥:  ١٧ب� اآلب واالبن (مثل يوحنا    ةزيلَّ س عن سبق وجود االبن والعالقة األقدَّ الكتاب المُ 
؛  ٢-١:  ١أبًا لالبن، أو االبن ابنًا لآلب (يوحنا    ). فلم ي�ن هناك زمن قط لم ي�ن فيه اآلب ٣-١:  ١؛ عرباني�  ٢٠-١٥

ُ �ثً�ا ). و ٢٢-٢١: ١٠؛ لوقا ٢٧-٢٥: ١١انظر مىت  نَّ ةالوالدة األزيلَّ دلعم  ٢٦: ٥نص يوحنا م خدَ تسما �
َ
نَُّه َكَما أ

َ
َب ا: "ِأل

ْ
  آل

 ُ
َ

ْ�َطى   َكَذلَِك   َذاتِِه،   يِف   َحيَاٌة   هل
َ
يًْضا   ْ�نَ ِال ا  أ

َ
نْ   أ

َ
ُ   تَُ�ونَ  أ

َ
ة احلياة هذه  ون كث�ون بأن عطيَّ الهوتيُّ   ه ينوِّ ". َذاتِهِ  يِف   يَاةٌ حَ  هل
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،  ذلكن األمر كو�ذا اك.  ةأزيلَّ ة حياة  الزمن. ذللك، ال بد وأنها عطيَّ   داخل إطار  تال يم�ن أن ت�ون قد حدث  البنل
 . ةالوالدة األزيلَّ شاهد قوي ىلع  ٢٦: ٥يوحنا  فإن

نَْت  ا  تار�يًّ   ٧:  ٢اكن نص مزمور    طاملا ليف العهد القديم.    ةللوالدة األزيلَّ كما أيًضا �د برهان  
َ
أحد الرباه� ابلارزة: "أ

نَا   بِْ�،ا
َ
َْومَ ا  أ تَُك   يلْ ْ  أعمال (  �سوع   الرب   قيامة  إىل  لإلشارة  اجلديد  العهد  يفتخدام هذا انلص  اس  من  الرغم  ىلع".  َودلَ
املا لط  ٢:  ٥  ميخا   نص   كذلك.  ةابلنوَّ   وجود   سبق  ىلعرت�ز  ي  القيامة  يف  واتلأ�يد عليها   ة نوَّ ابل  فإعالن  ،)٣٣:  ١٣  الرسل

لُوِف َ�ُهوَذا، فَِمنِْك  ةالوالدة األزيلَّ ا دلعم استُخدم تار�يًّ 
ُ
ْن تَُ�وِ� بَْ�َ أ

َ
نِْت َصِغَ�ٌة أ

َ
فَْراتََة، َوأ

َ
ِْم أ

َ
نِْت يَا َ�يَْت حل

َ
ا أ مَّ

َ
: "أ

يا َ�ُْرُج يِل   ِ
َّ

اِ�يَل،  ىلَعَ   ُمتََسلًِّطا   يَُ�ونُ   ذل َقِديِم،ا   ُمنْذُ   َوَ�َارُِجهُ   إرِْسَ
ْ
يَّاِم  ُمنْ   ل

َ
َزلِ اُذ أ

َ ْ
ىلع    انلص   هذافهم  اغبًلا ما يُ ".  أل

َقِديِم،ا  ُمنْذُ   َوَ�َارُِجهُ (  بنلال   ةالوالدة األزيلَّ   و�ىل)  حلم  تبي( �سوع   الرب   ميالد   ماكن  من  لك   إىل  �ُش�  هأنَّ 
ْ
يَّاِم   ل

َ
ُمْنُذ أ

َزلِ ا
َ ْ
يُعلِّ   كونكَّ تشي  املعارص�ن  فرس�نالمُ ). كث� من  أل ن اتلفس�ات  ، ل�ةالوالدة األزيلَّ م عن  يف أن هذا انلص 

إن  فالقديمة. بغض انلظر عن نظرة املرء نلصوص العهد القديم هذه،    اتلفس�اتاحلديثة ليست دوًما أفضل من  
  ال   إنها ة، فاملحور�َّ  س. مثلها مثل العديد من العقائدقدَّ يف الكتاب المُ   ا رة حقًّ تجذِّ لة ومُ لالبن متأصِّ   ةالوالدة األزيلَّ 

 س كلك. قدَّ ا تنبع من تعايلم الكتاب المُ � منعزل�، إنمَّ تنبع من نص واحد أو نصَّ 

تتطرَّ ة ألنَّ ا واقعيَّ مإنَّ   ةختمينيَّ ة، ف� ليست  عقيدة كتابيَّ   ة األزيلَّ االبن    والدةكون   الوسيط يف اخللق   كذا ق إىل  ها 
؛  ١٦:  ١اذلي به قد ُخلق العالم (كولويس    –)١٤،  ١:  ١وس (يوحنا  ج اللو–   اللكمة هو  سابق الوجود،    ،ابن اهللافوالفداء.  
ه اكن يعمل بنشاط خالًقا وُمعلنًا ). من اخلطأ االعتقاد بأن بدء عمل االبن اكن يف العهد اجلديد، ألنَّ ٢:  ١عرباني�  

يُعرِّف يهوذا الرب   الفداء.  ه يف العهد القديم أيًضا اكن يعمل بنشاط يف). كما أنَّ ٥-١:  ١يف العهد القديم (انظر يوحنا  
ة فيما ة الرب �سوع يف اغية األهميَّ ). يف العهد اجلديد، تعد بنوَّ ٥ه من فدى ب� إرسائيل من مرص (يهوذا  �سوع بأنَّ 

  وهو   دِلَ من عذراء،قد وُ ل.  اعقلةً   ا ونفسً   ا حقيقيًّ   ا �رش�ًّ   ا جسدً ابن اهللا    أخذد،  فيف اتلجسُّ ق بعمل الفداء حتديًدا.  يتعلَّ 
لخليقة لما رأًسا  ة آدم، إنَّ ه لم ي�ن وارثًا خلطيَّ فميالده الفر�د يع� أنَّ مسبًقا.  جود  املو  وس بن اهللا القدُّ با   ليقما ي
ه أعظم من  ). لكنَّ ٣٨:  ٣) وآدم (٣٣-٣١:  ١نتظر من داود (لوقا  ديدة. بصفة الرب �سوع ابن اهللا، فهو النسل المُ اجل

وعليه من املنطيق أن ).  ١٦:  ١٦ابن اهللا اليح ()، و٢٣:  ١انوئيل، اهللا معنا (مىت  مَّ هو عِ هللا.    األز�ذلك. فهو االبن  
 ته بنوَّ 

ُ
؛ لوقا  ١٣-١٢: ١؛ مرقس ١١- ١: ٤ة (مىت يف الرب�َّ  ت�رِّ جُ )، و٢٢: ٣؛ لوقا ١١: ١؛ مرقس ١٧: ٣ته (يف معموديَّ  علنتأ

 )، و٣٥: ٩؛ لوقا ٧: ٩؛ مرقس  ٥: ١٧ (مىت ت يف اتلج�ِّ ت)، وتثبَّ ١٣-١: ٤
ُ
:  ٢٦؛ انظر  ٤٤-٣٧: ٢٧يف الصلب (مىت  تهينَ أ

٦٤-٦٣ ِّ�
ُ
  يعمل بمعزل عن اآلب والروح   م). ل�ن االبن ل٤-٣:  ١؛ رومية  ٣٣:  ١٣دت يف قيامته (أعمال الرسل  )، وأ

 نقسمة.ة للثالوث أعمال غ� مُ ، ألن األعمال اخلارجيَّ دسالق
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الم و�مله، وهو  حىت قبل بدء العالم. فهو قد خلق الع  جوًداموما اكن  ، إنَّ ليف القرن األوَّ   فلسط�   إىل  ابن اهللا  لم يأِت 
 )، ابن اهللا املولود من األزل. ١: ١بطرس  ٢صنا (لِّ فهو إهلنا وُ�  �شلٍك قاطٍع.   أتمَّ الفداء من أجل شعبهن مَ 

 

ف  ؤلِّ مُ هو  و .  ا فيالدلفي  بمدينةالهوت  ل  وستمنسرت   ةللعهد اجلديد يف لكيَّ   مشارك ستاذ  أبراندون كرو هو  ادلكتور  
 The Last Adam and The(  "اجلامعة يف تار�خ الفداء  ورسالة الرسائلخ�  آدم األ"  بما يف ذلكد من الكتب،  يعدلل

Message of the General Epistles in the History of Redemption( . 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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