لقب ابن اهلل من المفهوم اليهودي قبل
الميالد وزمن المسيح
Holy_bible_1

شرحت سابقا مفهوم لقب ابن اهلل في
لقب ابن االنسان والفرق بينه وبين لقب االبن وبعض الشبهات والردود عليها المتعلقه به
وأيضا
لقب االبن معرف بدون اضافه عن ماذا يدل
لكن اليهود الرافضين للمسيح هذه األيام يريدوا انكار أي معنى الهوتي للقب ابن اهلل ولكشف هذا
أوضح معنى ابن اهلل في المفهوم اليهودي قبل الميالد وفي زمن المسيح
وفي البداية أتكلم عن لقب ابن اهلل بالمفرد وليس بالجمع الن لقب ابن اهلل استخدم بالجمع على
بشر وكشعب اليهود مع فرعون وعلى مالئكة والقضاة ولكن بالمفرد هو يقصد به شخص مميز

فعلى البشر لم تأتي وال مرة بالمفرد بل أتت  12مرة بالجمع  5في العهد القديم و 7في العهد
الجديد
سفر التكوين 2 :6
ه ه
اهلل أرَوا ب َن ه
أَن أ َْب َناء ه
ات الن ه
اختَ ُاروا.
ساء هم ْن ُكل َما ْ
س َن ٌ
َْ َ
ات .فَات َخ ُذوا ألَ ْنفُس هه ْم ن َ
اس أَن ُهن َح َ
َ

سفر المزامير 1 :29
قَدموا لهلرب يا أ َْب َناء ه
اهلل ،قَد ُموا لهلرب َم ْجدا َو هع ازا.
َ
َ
ُ

سفر المزامير 6 :89
اء ه
ش هب ُه الرب ب ْي َن أ َْب َن ه
ألَن ُه م ْن هفي السم ه
اهلل؟
اء ُي َع هاد ُل الربَ .م ْن ُي ْ
َ
َ
َ

سفر الحكمة 7 :12
اء ه
امرة هبأ َْب َن ه
ض ال هتي ههي أَ ْكرم هع ْن َد َك هم ْن ُكل أَر ٍ ه
يق هب َها.
اهللَ ،ك َما َيله ُ
ون األ َْر ُ
له َك ْي تَ ُك َ
ْ
ض َع َ
َ َُ

سفر هوشع 10 :1
ه
ه
ال لَ ُه ْم:
َن ُيقَ َ
ون هع َوضا َع ْن أ ْ
س َرهائي َل َك َرْم هل ا ْل َب ْح هر ال هذي الَ ُي َكا ُل َوالَ ُي َعدَُّ ،وَي ُك ُ
لك ْن َي ُك ُ
ون َع َد ُد َبني إه ْ
شع هبي ،يقَا ُل لَهم :أ َْب َناء ه
اهلل ا ْل َحي.
ُ
ستُ ْم َ ْ
لَ ْ
ُ
ُْ

إنجيل متى 9 :5
طُوبى لهص هان هعي السالَهم ،ألَنهم أ َْب َناء ه
اهلل ُي ْد َع ْو َن.
َ
َ
َ
ُْ

إنجيل لوقا 36 :20
ه
ه
ه ه
ه
إه ْذ الَ ي ه
ام هة.
ون أ ْ
يع َ
َْ
اء اهلل ،إه ْذ ُه ْم أ َْب َن ُ
َن َي ُموتُوا أ َْيضا ،ألَن ُه ْم م ْث ُل ا ْل َمالَ ئ َكةَ ،و ُه ْم أ َْب َن ُ
ستَط ُ
اء ا ْلق َي َ

إنجيل يوحنا 52 :11
ين إهلَى و ه
ولَ ْيس ع هن األُم هة فَقَ ْط ،ب ْل لهي ْجمع أ َْب َناء ه
اح ٍد.
اهلل ا ْل ُمتَفَرهق َ
َ َ َ
َ َ ََ
َ
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 14 :8

ُولئ َك ُهم أ َْب َناء ه
اهلل ،فَأ ه
ون هبرو هح ه
اهلل.
ين َي ْنقَ ُ
ألَن ُكل ال هذ َ
ُ
ْ
اد َ ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 19 :8
اء ه
ألَن ا ْن هتظَار ا ْل َخلهيقَ هة يتَوقع اس هتعالَ َن أ َْب َن ه
اهلل.
ََ ُ ْ ْ
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 26 :9
اك ي ْدعو َن أ َْب َناء ه
ه ه
ون هفي ا ْلمو ه
اهلل ا ْل َحي».
ض هع ال هذي هق َ
ستُ ْم َ
َوَي ُك ُ
ش ْع هبي ،أَن ُه ُه َن َ ُ َ ْ
يل لَ ُه ْم فيه :لَ ْ
َْ
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 26 :3
ألَن ُكم ج هميعا أ َْب َناء ه
اهلل هب ه
يم ه
ع.
ان هبا ْل َم هس ه
سو َ
ْ َ
يح َي ُ
ُ
اإل َ

اما لقب ابن اهلل فاتت  53مرة كلهم على المسيح وال مرة على شخص اخر فيما عدا مرة عن
المسيح من خالل ادم فليست عن شخص ادم ولكن عن الطبيعة البشرية التي اخذها المسيح
إنجيل لوقا 38 :3

آدمْ ،اب هن ه
ه ه
اهلل.
ْب هن أَُن َ
وشْ ،ب هن شيتْ ،ب هن َ َ
ولكن الباقي كلهم عن المسيح فقط
مع مالحظة انه للتوضيح يقال ابن اهلل الوحيد
إنجيل يوحنا 18 :1
ض هن ه
اآلب ُه َو َخب َر.
يد ال هذي ُه َو هفي هح ْ
الب ُن ا ْل َو هح ُ
َح ٌد قَطُّ .اَ ْ
اَهللُ لَ ْم َي َرهُ أ َ

إنجيل يوحنا 16 :3
ون لَ ُه
َحب اهللُ ا ْل َعالَ َم َحتى َب َذ َل ْاب َن ُه ا ْل َو هح َ
يد ،له َك ْي الَ َي ْهله َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ هم ُن هب ههَ ،ب ْل تَ ُك ُ
ألَن ُه ه َك َذا أ َ
ا ْل َح َياةُ األ ََب هدي ُة.

رسالة يوحنا الرسول األولى 9 :4
ه ه
يد إهلَى ا ْل َعالَهم له َك ْي َن ْح َيا هب هه.
س َل ْاب َن ُه ا ْل َو هح َ
اهلل قَ ْد أ َْر َ
هبه َذا أُ ْظ هه َر ْت َم َحب ُة اهلل في َنا :أَن َ
او االبن الحبيب
إنجيل متى 17 :3

ه ه
ه ه
وصو ٌ ه
ت».
س هرْر ُ
ت م َن الس َم َاوات قَائال « :ه َذا ُه َو ْابني ا ْل َح هب ُ
َ َْ
يب الذي هبه ُ

إنجيل متى 5 :17
ه ه
وهفيما ُهو يتَ َكلم إه َذا سحاب ٌة َنيرةٌ ظَللَتْهم ،وصو ٌ ه
يب
ت م َن الس َح َابة قَائال« :ه َذا ُه َو ْابني ا ْل َح هب ُ
ُْ َ َْ
ََ َ َ
َ َ َ َ ُ
ه ه
اس َم ُعوا».
س هرْر ُ
ت .لَ ُه ْ
الذي هبه ُ
ألنه لقب ليس للبشر بل لكيان سماوي متميز
منهم في العهد القديم كنبوة عن المسيح والباقي في العهد الجديد كلهم عن المسيح فقط
سفر الحكمة 18 :2
او هم ه
ه
ص ُرهُ َوُي ْن هق ُذهُ هم ْن أَ ْي هدي ُمقَ ه
يه.
ان الصد ُ
فَهإن ُه إه ْن َك َ
يق ْاب َن اهلل؛ فَ ُه َو َي ْن ُ
ومرة أخرى في العهد القديم بلقب ابن الرب
سفر الحكمة 13 :2
ه ه
ه
س ُه ْاب َن الرب.
سمي َن ْف َ
َي ْز ُع ُم أَن ع ْن َدهُ َعل َم اهللَ ،وُي َ
وايضا لقب ابن اهلل سؤال مهم عند اليهود يعتبروه سر سيتحقق متى جاء المسيح وهذا في
سفر األمثال 4 :30

ه
ه
م ْن ه
ت
صر ا ْل هم َياهَ في ثَْو ٍب؟ َم ْن ثَب َ
صع َد إهلَى الس َم َاوات َوَن َز َل؟ َم ْن َج َم َع الر َ
يح في َح ْف َنتَْيه؟ َم ْن َ
َ َ
ج هميع أَ ْطر ه
اف األ َْر ه
ْت؟
اس ُم ْاب هن هه إه ْن َع َرف َ
اس ُم ُه؟ َو َما ْ
ض؟ َما ْ
َ َ َ
فقال جركي المفسر اليهودي
.Tremellius, Aamama, Calovius, Cartwright & So Junius
ان هذا العدد عن المسايا الذي هو اسمه قوة العلي وهو اهلل معي
بل في العهد الجديد اقترن لقب ابن اهلل بأعمال الهوته كثيرة
ايضا تعبير ابن اهلل الحي وهو ايضا تعبير معروف من المزمور الثاني
سفر المزامير 2
الشعوب هفي ا ْلب ه
ه
ه
اط هل؟
َ
ُم ُمَ ،وتَفَك َر ُّ ُ ُ
 1ل َما َذا ْارتَجت األ َ
الر َؤساء معا علَى الرب وعلَى م هس ه
 2قَام ُملُو ُك األ َْر ه
ين:
يح هه ،قَ هائله َ
آم َر ُّ َ ُ َ َ
ََ َ
ضَ ،وتَ َ
َ
ط ُه َما».
ود ُه َماَ ،وْل َن ْ
ط َر ْح َعنا ُرُب َ
« 3له َن ْق َ
ط ْع قُ ُي َ
اك ُن هفي السماو ه
 4اَلس ه
ستَ ْه هزئُ هب هه ْم.
ض َح ُك .الر ُّ
ات َي ْ
ب َي ْ
ََ
ض هب ههَ ،وَي ْر ُجفُ ُه ْم هب َغ ْي هظ هه.
 5هحي َن هئ ٍذ َيتَ َكل ُم َعلَ ْي هه ْم هب َغ َ
ت مله هكي علَى ه
ص ْه َي ْو َن َج َب هل قُ ْد هسي».
َ
« 6أَما أََنا فَقَ ْد َم َ
س ْح ُ َ
ض ه
ت ْاب هني ،أََنا ا ْل َي ْوَم َولَ ْدتُ َك.
 7إهني أ ْ
اء الرب :قَ َ
ال لهي« :أَ ْن َ
ُخ هب ُر هم ْن هج َه هة قَ َ
ه
ُع هطي َك األ ه
ه
اصي األ َْر ه
ض ُم ْلكا لَ َك.
اسأَْلني فَأ ْ َ
ْ 8
ُم َم م َ
َ
يراثا لَ َكَ ،وأَقَ َ

اء َخز ٍ
يد .هم ْث َل إه َن ه
يب هم ْن ح هد ٍ
 9تُحطمهم هبقَ ه
ض ٍ
اف تُ َكس ُرُه ْم».
َ
َ ُ ُْ
ضاةَ األ َْر ه
ض.
 10فَ َ
ُّها ا ْل ُملُو ُك تَ َعقلُوا .تَأَد ُبوا َيا قُ َ
اآلن َيا أَي َ
اعب ُدوا الرب هب َخو ٍ
اه هتفُوا هب َر ْع َد ٍة.
فَ ،و ْ
ُ ْ 11
ْ
يدوا هم َن الط هري ه
ين
وبى له َج هم ه
ب فَتَهب ُ
يع ا ْل ُمت هكله َ
ق .ألَن ُه َع ْن َقلهيل َيت هق ُد َغ َ
االب َن له َئال َي ْغ َ
 12قَبلُوا ْ
ض ُب ُه .طُ َ
ضَ
َعلَ ْي هه.

ولكن لتأكيد مفهوم اليهود لما هو موجود في العهد القديم هذا ندرس معا ما يقول اليهود عن هذا
اللقب بالمفرد
اليهود يقولوا عن لقب ابن اهلل انه شبيه اهلل  Godlikenessاو مظهر خارجي هلل

Riemer Roukema (2010). T&T Clark International. Retrieved 30
January 2014.
وانه المسلك المسيا شبيه اهلل الملك العلي
The king is likened to the supreme king God

Jonathan Bardill (2011). Constantine, Divine Emperor of the Christian
Golden Age. Cambridge University Press. p. 342.

والن بعض اليهود كما قلت يؤمنوا باثنين كيسيا ابن داود وابن يوسف Messiah ben
 Josephففي الكتابة اليهودية المكتشفة منقوشة على حجر وباسم the Jeselsohn Stone
"The First Jesus?". National Geographic. Retrieved 2010-08-05.
التي بها  87سطر وطولها ثالث اقدام وتعود للقرن االول ق م وتلقب ايضا مخطوطات قمران على
احجار
في هذه المخطوطة يشير الى المسيح الذي تكلم عنه نبوات ارميا وزكريا وهوشع يلقبه بلقب ابن
اهلل
Matthias Henze (2011). Hazon Gabriel. Society of Biblical Lit.
ايضا في مخطوطات قمران مخطوطة رقم 4Q174
تشير للمسيح ابن داود بلقب ابن اهلل
Markus Bockmuehl, James Carleton Paget, eds. (2007). Redemption
and Resistance: The Messianic Hopes of Jews and Christians in
Antiquity. A&C Black. pp. 27–28.
ايضا نفس االمر في مخطوطة 4Q246

Fitzmyer, J A. 4Q246 The "Son of God" Document from Qumran.
Biblica 1993 p153-174

Edward Cook 4Q246 Bulletin for Biblical Research 5 (1995) 43-66
وتقول لفظا عن المسيح انه سيدعى ابن اهلل وسيلقبونه بابن العلي مثل النجم الالمع
"He will be called the Son of God, and they will call him the Son of the
Most High like a shooting star".

اما في مخطوطة  11Q13تتكلم عن المسيا بانه ملكي صادق وانه اهلل القاضي اال لهي وانه
سيحكم اسرائيل في اواخر االيام كملك

David Flusser (2007). Judaism of the Second Temple Period: Qumran
and Apocalypticism. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 249.
والمخطوطة هذا تعتمد على مفهوم من مزمور 82
Jerome H. Neyrey (2009). The Gospel of John in Cultural and
Rhetorical Perspective. Wm. B. Eerdmans Publishing. pp. 313–316.
وأيضا مخطوطة قمران الشهيرة 4Q Florilegium 10-14
والتي شرحتها في ملف
المسيا في الفكر اليهودي القديم والحديث ومكتبة قمران
وليس هي فقط بل أيضا في كل من الكتابات االبوكريفية اليهودية مثل اخنوخ واسدراس 4
)I Enoch (105.2), 4 Ezra (7.28 f.; 13.32, 37, 52; 14.9
تشير ليس فقط الى ان المسيح هو ابن اهلل كلقب عام بل تمييز خاص للمسيح
Fuller, loc. cit.
سبب كل هذا هو مفهومهم لالبن الذي يعطى لهم رغم ان صفاته الهوتية
سفر إشعياء 9

ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشي ار إلها قدي ار أبا
.أبديا رئيس السالم
ومفهوم اليهود عن ان هذا عن المسيح ابن اهلل كتمييز له وصفاته اإللهية
Isaiah 9:5.
Targum Jonathan to the Prophets.
The prophet announced to the house of David that: “A boy has been born unto
us, a son has been given unto us, who has taken the Torah upon himself to
guard it; and his name has been called by the One who gives wonderful
counsel, the Mighty God, He who lives forever: ‘Messiah,’ in whose day peace
shall abound for us.”
Isaiah 9:6.
Midrash Rabbah, Deuteronomy I, 20.
AND COMMAND THOU THE PEOPLE, SAYING (II, 4) … Another
explanation: He said to him: ‘I have yet to raise up the Messiah,’ of whom it is
written ,For a child is born unto us( Isa. IX, 5.)
This Midrash gives the evidence that Jewish thought agrees with Christianity’s
belief that Isaiah 9:6 is a Messianic passage .
Isaiah 9:6.
Targum Jonathan to the Prophets.

9:6The prophet announced to the house of David that: “A boy has been born
unto us, a son has been given unto us, who has taken the Torah upon himself to
guard it; and his name has been called by the One who gives wonderful
counsel, the Mighty God, He who lives forever: ‘Messiah,’ in whose day peace
shall abound for us. 9:6 He shall make great the dignity of those who labor in
the Torah and of those who maintain peace, without end; on the throne of
David and over his kingdom, to establish it and to build it in justice and in
righteousness, form this time forth and forever. This shall be accomplished by
the Memra of the Lord of Hosts ”.
Isaiah 9:7.
Babylonian Talmud, Sanhedrin 94a.
…Of the increase of his government and peace there shall be no end.

Thought by many to refer to Hezekiah as the Messiah.
Isaiah 9:7.
Midrash Rabbah, Genesis XCVII. New Version.
…R. Johanan said: Tiberias will confer [greatness] upon the Messiah, as it

says ,The foot shall tread it down, even the feet of the poor( ib ;)6 .what follows
this ?And a throne is established through mercy( ib .XVI, 5 ….)
What does this mean? Said R. Johanan: It alludes to the righteous, who in this
would are like one sitting in darkness and gloom. In that hour the Holy One,
blessed be He, will render to the righteous reward without end and without
limit. Happy are the righteous who increase Torah [learning] and pursue peace
for Israel, for they are requited for their labour with a limitless and endless

reward for all eternity, as it says ,That the government may be increased, and of
peace there be no end( Isa. IX, 6.)
A footnote after the Isa. IX, 6 reference states: ‘The Midrash interprets: To him
who increases the government (rule, of the Torah, by disseminating it) and
peace, there is no end to his reward ’.
Isaiah 9:7.
Midrash Sifre on Numbers, § 40 .
…And give thee peace .Peace at thy coming in and peace at thy going out.

Peace with all men. R. Hananya, the segan of the priests, says‘ “ :And give thee
peace ;’i.e. in thine own house.” R. Nathan says: “This refers to the peace of
the kingdom of the house of David (the Messianic kingdom), as it is said (Isa.
IX. 6): ‘Of the increase of his government and peace there shall be no end ” ’.

مع مالحظة ان كثير من هذه المفاهيم غيرها اليهود بعد انتشار المسيحية ليحاربوا الفكر المسيحي
ولينكروا ان يسوع الناصري هو المسيح اهلل الظاهر في الجسد ولهذا كتابات اليهود من القرن
الثاني الميالدي بعد المسيح ستنكر أي صفة الوهية للمسيح رغم ان كالمهم قبل الميالد كان
.العكس
وكما شرحت سابقا المسيا في الفكر اليهودي في
الطوائف اليهودية ومنشاها وفكرها عن المسيا
وأيضا

المسيا في الفكر اليهودي القديم والحديث ومكتبة قمران
ووضحت ان كثير من الطوائف اليهودية كانت تؤمن بالهوت المسيا فلهذا لقب ابن اهلل ليس فقط
لقب للمسيح كملك بل كلقب توضيح طبيعته اإللهية السمائية
وأيضا أوضح شيء اخر مهم :انا ال أقول ان اليهود قالوا إن ابن اهلل تعني اهلل أي يهوه ايلوهيم
الغير محدود ملئ السماوات .ولكن عند اليهود حسب طوائفهم ومفهومهم المختلف قليال عن
المسيا السماوي التي شرحتها في ملف الطوائف اليهودية ،لقب ابن اهلل بمعنى عام هو عن
المسيا المرسل من السماء الى العالم كظهور لمجد يهوه أي الشكينة ومجيء لكلمة يهوه
اللوغوس أي الميم ار وظهور الميتاترون او لسر يهوه حامل االسم الرباعي.
كل هذه القاب طبيعة الهوتية سمائية ال تقال عن البشر على االطالق فابن اهلل ال تقال بالمفرد
عن بشر.
هذا يشرح لنا إشكالية رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين عندما أعلن المسيح عن نفسه واستخدم
لقب ابن اهلل بالمفرد عن نفسه.
وندرس معا مفهوم اليهود من العهد الجديد وأيضا مفهوم الشيطان وما الرب بين لقب ابن اهلل
وبين صفات المسيح

اول موقف هو ما قاله الشيطان في التجربة في البرية عندما كان متشكك فيه ويريد ان يتاكد

إنجيل متى :4
صير ه
اهلل فَ ُق ْل أ ْ ه
ت ْاب َن ه
ه
هذ هه ا ْل هح َج َارةُ ُخ ْب از».
ب َوقَ َ
ال لَ ُه« :إه ْن ُك ْن َ
 3فَتَقَد َم إهلَ ْيه ا ْل ُم َجر ُ
َن تَ َ

اهلل فَا ْطر ْح َن ْفس َك إهلَى أَس َف ُل ،ألَن ُه م ْكتُوب :أَن ُه ي ه
ت ْاب َن ه
وصي َمالَ هئ َكتَ ُه هب َك ،فَ َعلَى
َ 6وقَ َ
ال لَ ُه« :إه ْن ُك ْن َ
ُ
َ ٌ
ْ
َ
َ
ه
ه
ه
ص هد َم هب َح َج ٍر هر ْجلَ َك».
َأيادي هه ْم َي ْحملُوَن َك ل َك ْي الَ تَ ْ
الشيطان بغض النظر عن هدفه الشرير لكنه يعرف ان المسيح ألنه ابن اهلل قادر على تحويل
الحجارة لخبز .بل يتحدى يسوع ليثبت انه ابن اهلل بما يحمل هذا اللقب من سلطان .مع ملحوظة
هو ال يقول له اطلب من اهلل او صلي او غيره من التعبيرات بل يقول له فقل اي بكلمه منه يجب
ان يصير الحجارة خبز
وايضا بغض النظر عن هدفه الشرير هو يعرف انه مكتوب
سفر المزامير 91
 11: 91النه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك
 12: 91على االيدي يحملونك لئال تصدم بحجر رجلك
ويقول للمسيح أن كنت ابن اهلل فيجب أن ينطبق عليك ذلك
ايضا الشياطين تعرف ان ابن اهلل المسيح له القدرة ان يعذبهم عذاب ابدي بل له سلطان ان
يخرجهم من انسان وان يسمح لهم الدخول في حيوانات

انجيل متى 8
 29وها َذا ُهما قَ ْد صر َخا قَ هائلَ ْي هن« :ما لَ َنا ولَ َك يا يسوعُ ْاب َن ه
اهلل؟ أ ه
ت إهلَى ُه َنا قَ ْب َل ا ْل َو ْق هت لهتُ َعذ َب َنا؟»
َج ْئ َ
َ َ َُ
َ
ََ
َ
َ
از ه
ه
 30و َك َ ه ه
يرٍة تَْر َعى.
َ
ير َكث َ
ان َبعيدا م ْن ُه ْم قَطيعُ َخ َن ه َ
 31فَالشي ه
از ه
يع ا ْل َخ َن ه
ير».
ب إهلَى قَ هط ه
َن َنذ َ
ت تُ ْخ هر ُج َنا ،فَأْ َذ ْن لَ َنا أ ْ
ين« :إه ْن ُك ْن َ
ين طَلَ ُبوا إهلَ ْي هه قَ هائله َ
اط ُ
ْه َ
َ
از ه
يرَ ،وها َذا قَ هطيعُ ا ْل َخ َن ه
از ه
يع ا ْل َخ َن ه
ير ُكلُّ ُه قَهد ا ْن َدفَ َع هم ْن
ض ْوا إهلَى قَ هط ه
 32فَقَ َ
ضوا» .فَ َخ َر ُجوا َو َم َ
ام ُ
ال لَ ُه ُمْ « :
ات هفي ا ْل همي ه
علَى ا ْلجر ه
اه.
ف إهلَى ا ْل َب ْح هرَ ،و َم َ
َ
َ
ُُ

انجيل مرقس 5
اهلل ا ْلعهلي؟ أَستَ ْحلهفُ َك هب ه
ال« :ما لهي ولَ َك يا يسوعُ ْاب َن ه
 7وصر َخ هب ٍ ه ٍ
َن الَ تُ َعذ َب هني!»
اهلل أ ْ
ْ
َ
َ َ َُ
َ
َ ََ
ص ْوت َعظيم َوقَ َ َ
اخ ُر ْج هم َن ه
سه
س».
ُّها ُّ
ال لَ ُهْ « :
 8ألَن ُه قَ َ
الر ُ
ان َيا أَي َ
وح الن هج ُ
اإل ْن َ
ه
 9وسأَلَ ُه« :ما اسم َك؟» فَأَج ه ه
ون».
ير َ
اس همي لَ هج ُئ ُ
َ َ
اب قائالْ « :
َ َ
ون ،ألَن َنا َكث ُ
َ ُْ
َن الَ ُي ْر هسلَ ُه ْم إهلَى َخ ه
ورهة.
ب إهلَ ْي هه َك هث ا
ير أ ْ
َ 10وطَلَ َ
ار هج ا ْل ُك َ
ه ه ه
ان ُه َن َ ه
از ه
ير هم َن ا ْل َخ َن ه
ير َي ْر َعى،
َ 11و َك َ
اك ع ْن َد ا ْلج َبال قَطيعٌ َك هب ٌ
ه
از ه ه
 12فَطَلَب إهلَ ْي هه ُك ُّل الشي ه
ين« :أ َْر هس ْل َنا إهلَى ا ْل َخ َن ه
اط ه
يها».
ين قَ هائله َ
َ
َ
ير ل َن ْد ُخ َل ف َ

انجيل مرقس 3
ت ْاب ُن ه
اهلل!».
س ُة هحي َن َما َن َ
ص َر َخ ْت قَ هائلَة« :إهن َك أَ ْن َ
َ 11واأل َْرَو ُ
ظ َرتْ ُه َخر ْت لَ ُه َو َ
اح الن هج َ

إنجيل لوقا 41 :4
ت ا ْلم هسيح ْاب ُن ه
شي ه
ين أ َْيضا تَ ْخ ُر ُج هم ْن َك هث ه
اهلل »!فَا ْنتَ َه َرُه ْم
ير َ
اط ُ
ص ُر ُخ َوتَقُو ُل« :أَ ْن َ َ ُ
َو َكا َن ْت َ َ
ين َو هه َي تَ ْ
ه
يح.
َولَ ْم َي َد ْع ُه ْم َيتَ َكل ُم َ
ون ،ألَن ُه ْم َع َرفُوهُ أَن ُه ا ْل َمس ُ

إنجيل لوقا 28 :8
ال هبصو ٍت ع هظ ٍيم« :ما لهي ولَ َك يا يسوعُ ْاب َن ا ه
هلل ا ْل َعلهي؟
سو َ
ص َر َخ َو َخر لَ ُهَ ،وقَ َ َ ْ َ
َ َ َُ
ع َ
َفلَما َأرَى َي ُ
َ
َن الَ تُ َعذ َب هني!».
ب هم ْن َك أ ْ
أَ ْطلُ ُ

كل هذا تأكيد ان لقب ابن اهلل حتى عند الشياطين عن المسيح هو لقب سلطان سماوي
ومريم العذراء الفتاة اليهودية فهمت ما قاله المالك ان تجسد القدوس يلقب بابن اهلل
إنجيل لوقا 35 :1
ال لَها« :اَ ُّلروح ا ْلقُ ُدس ي هح ُّل علَ ْي هك ،وقُوةُ ا ْلعلهي تُ َ ه ه ه
ُّوس
اب ا ْل َمالَ ُك َوقَ َ
َ
ُ َ
ُ
َج َ
فَأ َ
ظللُكَ ،فلذل َك أ َْيضا ا ْلقُد ُ
َ
َ
ود هم ْن هك ي ْدعى ْاب َن ه
اهلل.
ا ْل َم ْولُ ُ
ُ َ

ويوحنا المعمدان الذي شهد بالهوته لقبه بابن اهلل
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الُ « :هوَذا حم ُل ه
ه
اهلل ال هذي َي ْرفَعُ َخ هطي َة ا ْل َعالَهم!
ع ُم ْق هبال إهلَ ْي هه ،فَقَ َ
سو َ
َ 29وهفي ا ْل َغد َنظَ َر ُي َ
وحنا َي ُ
َ ََ
ت ع ْن ُه :يأ هْتي بع هدي ،رج ٌل صار قُد ه
ه
ان قَْبلهي.
امي ،ألَن ُه َك َ
 30ه َذا ُه َو الذي ُق ْل ُ َ َ َ ْ
َُ َ َ
ت أُعم ُد هبا ْلم ه
لك ْن لهي ْظهر هإلسرهائ َ ه ه
َع هرفُ ُه .ه
اء».
َ 31وأََنا لَ ْم أَ ُك ْن أ ْ
يل لذل َك هج ْئ ُ َ
ُ ََ ْ َ
َ
ه
ازال هم ْث َل حم ٍ ه
وح َن ه
استَقَر َعلَ ْي هه.
ت ُّ
َ 32و َ
وحنا قَائال« :إهني قَ ْد َأر َْي ُ
الر َ
ش هه َد ُي َ
امة م َن الس َماء فَ ْ
ََ َ
لكن ال هذي أَرسلَ هني ألُعم َد هبا ْلم ه
َع هرفُ ُه ،ه
وح َنا هزال
ال لهي :ال هذي تََرى ُّ
اك قَ َ
اءَ ،ذ َ
َ 33وأََنا لَ ْم أَ ُك ْن أ ْ
الر َ
َ
ْ َ
َ
وح ا ْلقُ ُد ه
س.
الر ه
ستَ هق اار َعلَ ْي هه ،فَه َذا ُه َو ال هذي ُي َعم ُد هب ُّ
َو ُم ْ
ت أَن ه َذا ُهو ْاب ُن ه
اهلل».
ت َو َ
ش هه ْد ُ
َ 34وأََنا قَ ْد َأر َْي ُ
َ
أيضا نثنائل عندما اخبره المسيح باشياء ال يعلمها بشر لقب المسيح بابن اهلل
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اهلل! أَ ْن َ ه
ت ْاب ُن ه
يل!»
س َرهائ َ
اب َنثََن هائي ُل َوقَ َ
ال لَ ُهَ « :يا ُم َعل ُم ،أَ ْن َ
َج َ
 49أ َ
ت َمل ُك إه ْ
ه
َعظَ َم هم ْن
سوعُ َوقَ َ
س ْو َ
ت لَ َك إهني َأر َْيتُ َك تَ ْح َ
ت ألَني ُق ْل ُ
آم ْن َ
ف تََرى أ ْ
َج َ
 50أ َ
ت التي َنة؟ َ
اب َي ُ
ال لَ ُهَ « :ه ْل َ
ه َذا!»
ه
ه
ون
َ 51وقَ َ
ص َع ُد َ
ال لَ ُه« :ا ْل َحق ا ْل َحق أَقُو ُل لَ ُك ْم :هم َن َ
اء َم ْفتُ َ
وحةَ ،و َمالَ ئ َك َة اهلل َي ْ
اآلن تََر ْو َن الس َم َ
ون َعلَى ْاب هن ه
سه
ان».
َوَي ْن هزلُ َ
اإل ْن َ
وهذا توضيح ان ابن اهلل عند اليهود هو لكيان يعلم الغيب

وأيضا مرثا تفهم ان ابن اهلل هذا لكيان سماوي يأتي الى العالم
إنجيل يوحنا 27 :11
اهلل ،ه
ت ا ْلم هسيح ْاب ُن ه
اآلتي إهلَى ا ْل َعالَهم».
آم ْن ُ
ت أَن َك أَ ْن َ َ ُ
قَالَ ْت لَ ُهَ « :ن َع ْم َيا َ
سي ُد .أََنا قَ ْد َ

أيضا التالميذ الذين هم يهود عندما رؤا معجزات خارقة كابكام البحر ال يصنعها بشر عرفوا ان
المسيح هو ابن اهلل الن ايمانهم ان ابن اهلل الذي ينتظرونه قدر على فعل هذا
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ت ْاب ُن ه
ه ه
 33وال هذ َ ه
اهلل!».
ين « :هبا ْل َح هقيقَ هة أَ ْن َ
س َج ُدوا لَ ُه قَ هائله َ
اءوا َو َ
ين في السفي َنة َج ُ
َ
والسبب ان الذي يقوم بهذا هو رب الجنود فقط
سفر إرميا 35 :31
ه
ض ا ْلقَم هر َو ُّ
الن ُج ه
وم له ه
س له ه
اء هة لَ ْيال،
ال الر ُّ
«ه َك َذا قَ َ
اء هة َن َهاراَ ،وفَ َرهائ َ
إل َ
إل َ
ض َ
ض َ
ب ا ْل َجاع ُل الش ْم َ
َ
اجر ا ْلب ْحر هح َ ه
ه
ب ا ْل ُج ُن ه
اس ُم ُه:
اج ُهَ ،ر ُّ
ين تَع ُّج أ َْم َو ُ
ود ْ
الز ُ َ َ
واستمروا يعلنوا هذا
إنجيل يوحنا 69 :6

ت ا ْلم هسيح ْاب ُن ه
اهلل ا ْل َحي».
آمنا َو َع َرْف َنا أَن َك أَ ْن َ َ ُ
َوَن ْح ُن قَ ْد َ
ايضا االعمى الذي كان متاكد انه لم يستطع احد وال اي نبي من انبياء العهد القديم ان يفتح
اعين اعمى ولكن المسيح ابن اهلل هو من يقدر على هذا العمل العظيم وله السجود
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َحدا فَتَ َح َع ْي َني م ْولُ ٍ
َع َمى.
ود أ ْ
س َم ْع أَن أ َ
ُ 32م ْن ُذ الد ْه هر لَ ْم ُي ْ
ْ َ
 33لَو لَم ي ُك ْن ه َذا هم َن ه
ش ْيئا».
َن َي ْف َع َل َ
اهلل لَ ْم َي ْق هد ْر أ ْ
ْ ْ َ
َخ َر ُجوهُ َخ ه
ارجا.
ت تُ َعل ُم َنا!» فَأ ْ
ت هب ُج ْملَ هت َكَ ،وأَ ْن َ
ت أَ ْن َ
أج ُابوا َوقَالُوا لَ ُه « :هفي ا ْل َخطَ َايا ُوله ْد َ
َ 34
ال لَ ُه« :أَتُ ْؤ هم ُن هب ْاب هن ه
 35فَ ه
َخ َر ُجوهُ َخ ه
اهلل؟»
سوعُ أَن ُه ْم أ ْ
ارجا ،فَ َو َج َدهُ َوقَ َ
سم َع َي ُ
َ
سي ُد ألُو هم َن هب هه؟»
اك َوقَ َ
اب َذ َ
َج َ
 36أ َ
الَ « :م ْن ُه َو َيا َ
سوعُ« :قَ ْد َأر َْيتَ ُهَ ،وال هذي َيتَ َكل ُم َم َع َك ُه َو ُه َو!».
 37فَقَ َ
ال لَ ُه َي ُ
س َج َد لَ ُه.
 38فَقَ َ
سي ُد!»َ .و َ
ال« :أُو هم ُن َيا َ
واليهود يعتبروا ان لو انسان لقب نفسه ابن اهلل هذا تجديف
إنجيل يوحنا 18 :5
َن َي ْقتُلُوهُ ،ألَنهُ لَ ْم َي ْنقُ ه
ال أ َْيضا
ت فَقَ ْطَ ،ب ْل قَ َ
ون أَ ْكثََر أ ْ
ض الس ْب َ
ان ا ْل َي ُه ُ
ود َي ْطلُ ُب َ
َج هل ه َذا َك َ
فَ هم ْن أ ْ
إهن اهلل أَبوه ،مع هادال َن ْفس ُه هب ه
اهلل.
َ
َ ُ ُ َُ
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َج هل تَ ْج هد ٍ
ان
يف ،فَهإن َك َوأَ ْن َ
َج َاب ُه ا ْل َي ُه ُ
سٌ
ود قَ هائله َ
س ٍنَ ،ب ْل أل ْ
س َنا َن ْر ُج ُم َك أل ْ
 33أ َ
ين« :لَ ْ
ت إه ْن َ
َج هل َع َمل َح َ
س َك إهلها»
تَ ْج َع ُل َن ْف َ
 34أَجابهم يسوعُ« :أَلَ ْيس م ْكتُوبا هفي َنام ه
ت إهن ُك ْم آله َه ٌة؟
وس ُك ْم :أََنا ُق ْل ُ
َ َ ُْ َ ُ
ُ
َ َ
ين صار ْت إهلَ ْي ههم َكلهم ُة ه
ه ه
 35إه ْن قَ َ ه
وب،
اهللَ ،والَ ُي ْم هك ُن أ ْ
َن ُي ْنقَ َ
ض ا ْل َم ْكتُ ُ
ال آل َه ٌة ألُولئ َك الذ َ َ َ
ْ َ
ت :إهني ْاب ُن ه
ه
اهلل؟
ون لَ ُه :إهن َك تُ َجد ُ
ف ،ألَني ُق ْل ُ
سلَ ُه إهلَى ا ْل َعالَهم ،أَتَقُولُ َ
س ُه ُ
اآلب َوأ َْر َ
 36فَالذي قَد َ

فهذا اللقب عند اليهود هو لقب اعالن الوهية ومعادلة هلل اي من الطبيعة االلهية فال يصلح
انسان ان يلقب نفسه ابن اهلل
بل رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ يعتقدوا لو انسان او حتى نبي قال عن نفسه انه ابن اهلل هذا
تجديف ويستحق القتل ألنه يؤله نفسه
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ال لَ ُه« :أَستَ ْحلهفُ َك هب ه
ان ه
ول لَ َناَ :ه ْل
َن تَقُ َ
يس ا ْل َك َه َن هة َوقَ َ
اهلل ا ْل َحي أ ْ
َج َ
ساكتا .فَأ َ
ْ
اب َرهئ ُ
سوعُ فَ َك َ َ
َ 63وأَما َي ُ
ت ا ْلم هسيح ْاب ُن ه
اهلل؟»
أَ ْن َ َ ُ
اآلن تُْب ه
ون ْاب َن ه
ان َجالهسا َع ْن َي هم ه
سه
ين
 64قَ َ
ت ُق ْل َ
سوعُ« :أَ ْن َ
ص ُر َ
ت! َوأ َْيضا أَقُو ُل لَ ُك ْم :هم َن َ
اإل ْن َ
ال لَ ُه َي ُ
آتيا علَى سحاب السم ه
ه
اء».
ََ
ا ْلقُوهةَ ،و َ
َ
ش ُه ٍ
س هم ْعتُ ْم
اجتَُنا َب ْع ُد إهلَى ُ
يس ا ْل َك َه َن هة هحي َن هئ ٍذ هث َي َاب ُه قَ هائال« :قَ ْد َجد َ
 65فَ َمز َ
ف! َما َح َ
ود؟ َها قَ ْد َ
ق َرهئ ُ

تَ ْج هديفَ ُه!
ب ا ْل َم ْو هت».
ستَْو هج ُ
َ 66ما َذا تََر ْو َن؟» فَأ َ
الوا « :إهن ُه ُم ْ
َج ُابوا َوقَ ُ

إنجيل مرقس 61 :14
ه
اكتا ولَم ي هج ْب هب َ ٍ
ان ه
يح ْاب ُن
يس ا ْل َك َه َن هة أ َْيضا َوقَ َ
ال لَ ُه« :أَأَ ْن َ
ت ا ْل َمس ُ
س َ ْ ُ
سأَلَ ُه َرهئ ُ
ش ْيء .فَ َ
أَما ُه َو فَ َك َ َ
ا ْل ُم َب َارهك؟»
إنجيل يوحنا 7 :19
وت ،ألَن ُه جع َل َن ْفس ُه ْاب َن ه
ود« :لَ َنا َناموس ،وحسب َن ه
اهلل».
ب أْ
َن َي ُم َ
َج َاب ُه ا ْل َي ُه ُ
اموس َنا َي هج ُ
أَ
َ
ََ
ُ ٌ ََ ََ ُ
بل ألنه لقب نفسه ابن اهلل وفي مفهومهم ابن اهلل قادر على كل شيء فهو يقدر ان ينزل من
على الصليب رغم المسامير
انجيل متى 27
ت ْاب َن ه
ه ه
ين« :يا َن ه
هه
ه ٍ
اهلل فَا ْن هز ْل َع هن
س َك! إه ْن ُك ْن َ
اق َ
 40قَائل َ َ
ض ا ْل َه ْي َك هل َوَبان َي ُه في ثَالَ ثَة أَيامَ ،خل ْ
ص َن ْف َ
الصله ه
يب!».
كل هذا يوضح لنا معنى ابن اهلل في مفهوم اليهود كلقب متفرد لكيان سماتي يأتي على األرض
ولكن له سلطان سماوي وهو الديان

بل حتى قائد المئة وجنوده الرومان الذي عاشروا اليهود ويعرفوا فكرهم وأيضا هؤالء الرومان من
ثقافتهم اليونانية عندهم ايمان بان لقب ابن اهلل يطلق على انصاف الهة قالوا هذا عنه
إنجيل مرقس 39 :15
ان ه َذا ه
ان
َسلَ َم ُّ
وح ،قَ َ
َولَما َأرَى قَ هائ ُد ا ْل هم َئ هة ا ْل َو هاق ُ
س ُ
الَ « :حقاا َك َ
الر َ
ص َر َخ ه َك َذا َوأ ْ
اإل ْن َ
ف ُمقَا هبلَ ُه أَن ُه َ
ْاب َن ه
اهلل»!

إنجيل متى 54 :27
ع َفلَما َأر َْوا الزْل َزلَ َة َو َما َكا َنَ ،خافُوا هجداا َوقَالُواَ « :حقاا
سو َ
س َ
َوأَما قَ هائ ُد ا ْل هم َئ هة َوال هذ َ
ون َي ُ
ين َم َع ُه َي ْح ُر ُ
ان ه َذا ْاب َن ه
اهلل!».
َك َ
هذا هو المفهوم اليهودي للقب ابن اهلل بالمفرد وليس بالجمع
ولهذا لقب المسيح المميز هو ارتبط بلقب ابن اهلل عند اليهود الذي في مفهوم اليهود كلقب متفرد
لكيان سماوي يأتي من السماء الى األرض وله سلطان سماوي وهو الديان وقادر على كل شيء
وهو رب الجنود واالنسان الذي يلقب نفسه بهذا اللقب هو مجدف ألنه يعادل نفسه باهلل.

ولهذا قال يوحنا عن المسيح معلنا الهوته

إنجيل يوحنا 31 :20
ع ُهو ا ْلم هسيح ْاب ُن ه
ه ه
هه
ه
اس هم هه.
اهللَ ،وله َك ْي تَ ُك َ
سو َ َ َ ُ
آم ْنتُ ْم َح َياةٌ هب ْ
َوأَما هذه فَقَ ْد ُكت َب ْت لتُ ْؤ هم ُنوا أَن َي ُ
ون لَ ُك ْم إ َذا َ

والمجد هلل دائما

