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  ؟؟هْل يسوع ابن اِهللا منذ األزلهْل يسوع ابن اِهللا منذ األزل
 

(Arabic - Was Jesus eternally the Son of God?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 هْل يسوع ابن اِهللا منذ األزل؟هْل يسوع ابن اِهللا منذ األزل؟         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes         :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 
 مى فهة ِفوبع صفَاد ص مااءماألس نيب سا ليمبر. ذ األزلنْ م اِهللانسيح اب الموعس أن ينؤِم يسيحىمال 

منَعِمحيحاه الص ثل اسم يسوعن اِهللا سيح المفِم. ابطاِء األخْننتِش المِةرم ا يراه بعضهمي أن سوعالم سيحقد تو اجد 
 االًوا احتمع وضمهنّ ولِك. اِهللان ابو هسيح أن المدعتِق يمهضعوب.  اآلبن ِمٍةرتب ما أقلُّ معاّونَ ه وأنّ.نيع مى وقٍتِف
 لك ِتأن ع فم.ةوينَلبحيح ِلى الصنَعلم ِلئٍةاِط خَاهيم على مفَتْني بار األفكَلكإن ِت. اآلبل كَاِمى الكَنَع بالم إلهاًس ليهأنّ

التسمية لها منَعى متداول وهوالب ة بالتنَنولاس .فهىُلِم تح مىنَعأس بما ال يقاسىم له أه ميتُفإذا قل. ته عىنفِس ن 
  .النيل ره نَنل ِماس بالتنَتُى أتيِن أنّ إطالقاّمفه وال ي.ىرص ِمىِن أنّودقص الم النيل يكونناب ىِنأنّ
 

 نَوهأمِثاك لة عاِبتَة بالِكديدالم سِتالس قدعكِلالم مة ابن أواءنَ أب.ولم يكن الم قصنْ ِمودا انِتهاب بالتنَسلاس .
بيل الِموعلى سثال ما جبِساء لوِكفر الماألو ل األصشْاح الِعحرين عنى ِمجل الِذ الرنِن باِءى األنبي. إذ القصأنّد ه 

 وَل حِةراِئ الدن ِمنينغَ بنو المعفاجتم": يقوُل رشَى عاح الثاِنحيا األصحمفر نَ بِساءا ج وم. وال أكثراءبي األنْن ِمبىنَ
اً اص خَان وكَمهمض ياعاًوا اجتم عقدشليم أورِةراِئى د ِفاِءنَار الِغو بأدون يقومؤالء الذين ه أنىِنعوي ."شليمورأ

ِم .بهمنا نَ هنفهم  أنعبارن اِهللاة ابِن تعابى انتس يسوعِه ذاِتسيح إلى اِهللا الم خَوله اِئصصى وال تعِن.وت الالهأنّه  
نَأدأقّلى أو وتياً اله. الس إنينالشّ وأهَلامي روا استخْق اعتاددة امميالتس "اوىعلى  لداللِة ِل"نابِفالتس ِةى الطبيع 
  ١.ىعنَ المةحاِض وىوِدهوم اليفه فى المىِه و" اِهللاناب"سيح  الموعسي ةمي تستْانَ كَِه عليءوبناَ .انيى الكَ ِفالتساوىو
 

 لقدو اجه يسوعالم سيح اعتراضالي وِدهإل ِه عليعهوِتالن اله .وأصطبيق الشّ تَوا علىرِةريعالم وسِةوي 
ع اح التاِسح األصاوحنّوع إلى إنجيل يجوبالر. وتُم ييسوع  أندا ال بنَريعِتشَ ِلعاًة وتبريعا الشّنَيوقالوا لد. هدِض
شَعر .الكِلِهأ هِذنقر الِتاِتم ى تفوهبه ا رؤسأثنَِةهنَ الكَاء اءم اكَحِةم يسوعالم سيح أمىِط البنْام بيالطس. قاَلفقد له م 

خُ": بيالطسذوهأنتم واصلب ألنِّوه تُى لسلة ِع فيِه أجد" .فأجابهالي هقاِئود شَشَا ا لنَلنَ": لينريعةةريعوح وح سسباانَنَريعتريعتشَشَ  بي ي جبجب  
  انانجل هذا كَجل هذا كَأأ  ننفِمفِم": اِتم الكِللك ِتشيرا البنّوح يجَلس ساِماح الخَحوباألص. " اِهللا اِهللانن اب ابهه نفس نفسعَلعَل ج جههنّنّ أل ألوتَوتَمم ي يننأأ

الياليههودودي ي طلبطلبونأأ  ونكثرأأ  كثرنيقِت يقِتن لوهنّنّ أل أل..لوهههلم لم ي ي نقضنقضالس الس بأأ   قاَل قاَل بْل بْل.. فقط فقطتَتَبيأأ  ضاًضاًينأأ   اَهللا اَهللانببوهوهم م عالًالًاِداِدعنفس نفس هباِهللا باِهللاه ".إن  يسوع 
المسيحأنِّهنفِس ِلِهريِف بتع هي اَهللاُلاِدع .عَل جالي هوديطلب ونالِت.  قتلهأنّ بِهاِمهارتكَه ب٢.ديفاً تج 

 

 الِكإن تابالم قدسي الدليَلقيم على ب ِةنويي سوعأنّسيح  الماهنذ األزل م .فبالرجوع إلى المزى ور الثاِنم
أ ِتنقرالكِللك خْخْأأ  ىىنِّنِّإإ": اِتمبرِم ِمبر ننجه ةِِة جهقض ءِِءاا قضالر الر بتَتَنْنْأأ  ىى ِل ِلقاَلقاَل. . باب نَنَأأ. . ىىنِِن ابا اليا اليووممولدتك ولدتك ".وقد ي عترضأح دهم 
. ليم السقَِطنْ المفُاِلخَ يك ذِلنولِك. نذ األزلم كذِل كَس ليهأنّ يقصد.  ِهللاناً اب)حبأص( سيح الموعسي إن: ِهبقوِل

فالحقيقة أن ه سيحالم وعسيوعلى الد ونألنّ.  ِهللام ابإذا كَه اننَ هاكز منم عينلم يكن االب نعلى  فتطبيقاً.ناً اب 
  اآلبه أنّريفهع ت األوُل األقنومان إذا كَهألنّ.  آباً فيِهاآلبكَان هنَاك زمن معين لم يكن  هأنّ:  نقوَلا أننَنمِك يكذِل
 ٣.ك كذِلاًدي أباً أزليهودج و يكون أند ال ب.ن االبوهنى و األقنوم الثِاريفَ تع أنرقر نِه علياءبنَف. ىِد األبىزِلاأل

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيل إ إ  استمعاستمع     ،        ٢٨: ١٢    سفر نحميا               ،  ٣٥: ٢٠ سفر الملوك األول ١
  ١٨: ٥&     ٧: ١٩ إنجيل يوحنا ٢
   ٧: ٢ سفر المزامير ٣
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 وعلى .م لحِتيى ب ِفِهِد ميالة قبَلكورذق المقاِئى الح ِفه نجد.ةسيح أزلي الموعسة ي بنوي على أندليُللوا 
بيل الِمسا ثال مذكرهاوحنّ يالب ِهبإنجيِل شيراألص ى كَ الِذالحديثُف .ثاح الثاِلحان تداوالًمب ينالر بي سوع 

ونيقوديموسج ذِل فيِهاء كنّنّألأل":  النصهأأ هكذا  هكذا هححباُهللا اُهللاب الع الع المالمحتى ب ذَلذَل حتى باب نَنَ ابههالو الو حيدكَكَ ِل ِلحيدىىال ي هِلهِل ال يككلُّ كلُّك م م نني ؤِمؤِم ينبِه بِهن   
 ى أنِنع وهذا ي."المالم الع الع بِه بِهصصخِلخِل لي لي بْل بْلالمالم الع العديندينالم ليالم ليلى العلى العإإ  ههنَنَ اب اب اُهللا اُهللالْْلسِِسرر ي ي لم لمههنّنّألأل"". . ""ةةديديبباة األاة األيي الح الح له له تكون تكونبْلبْل

  ١.ِهِدس تج قبَل ِهللاناً ابان كَهوأنّ. ن اِهللاالم كاب إلى العَلأرِسيسوع المسيح 
 

 نَهأخَ دليٌلاك رسيح   على أنالم وعسيهواب اِهللان نَو .نذ األزل مجدى الحقيقِة ِفهالم ِةذكوربالر إلى الِةس 
العبرانييناألص حلاح األو.اُهللاُهللا":  إذ مكتوبب ب ععددم م ا كلما كلماآلب اآلب اءباأل باألاء نبيأأ ب ب قديماً قديماًاِءاِءنبينونواع وطراع وطرق كثيرةٍٍةق كثير . .كلمهِِه هِذ هِذىىا ِفا ِفنَنَكلم  
م م سس ور ورهِِهجِدجِد م ماءاءهه ب بووهه و وىىالِذالِذ. . المينالمين الع العمَلمَل ع عضاًضاًييأأ   بِه بِهىى الِذ الِذءٍٍءىى شَ شَكلِّكلِّ ِل ِل وارثاً وارثاًعلهعله ج جىى الِذ الِذهِِهنِِن اب ابىى ِف ِفةِِةخيرخيرام األام األيياألاأل
ججووهرِهرِههوح شْشْ األ األ كّل كّللُُلاِماِم وحيبكِل بكِلاِءاِءي مةِِةمقد قد رذِل ."هِِهتِِتركي وضحلقَ خَ اَهللا أنالع ِمالمين الل اال ِخنبن الماركب .ويِنعضاًى أي 
أناالب كَن انو جود٢. الخليقِة كلِّ قبَله          

 

 ولقدكتب ب ولسالر وُلسبالو ى اإللهى ِفحِهالِتى رسكولوِسى ِنؤِم إلى مى األصحاح األول عن يسوع 
ىىالِذالِذ": سيح يقوُلالمه ه وشَ شَ كّل كّل قبَل قبَلو ىوفيِه وفيِهءٍٍءى ي ي قوموذكَ. " الكلُّ الكلُّقومروحنّ يا البِهى إنجيِل ِفشيراألص ن قوَلاح الثاِمحالر ب 
يسوعع ِه نفِسني وهخَ واطبالي هإإ": ودنأأ  تُتُ كنْ كنْنممجدىى نفِس نفِسجدفلي فلي سسم م جشَ شَىىدِِدج يىىببأأ  ..ئاًئاًيه ه وىى الِذ الِذوي ي ممجدىى الِذ الِذىىنِِنجدتقولون تقولون   
ظ حفَأ ورفهعأ ىنِّلِك .باًاِذ كَثلكم ِمكونأ رفهعأ تُ لسىنِّإ  قلتُننإإ و و..رفهرفهععأأا فا فنَنَأأا ا ممأأ و و..ههرفونَرفونَ تع تعولستمولستم. . كمكملهلهإإ  ههنّنّأأ  نتمنتمأأ

أ. قولهبإ وكمبرأ ب تهلَلاهيمني رى يىِموفر فقاَل. "أى وفرحله الي هود: "ليليسسلك خَ خَ لك ممسسونونس نَنَ سة بة بععدد..  أفرأيتَتَأفرأي  
 ٣."نناِئاِئا كَا كَنَنَأأ  اهيماهيمررببإإ   يكون يكونننأأ   قبَل قبَل.. لكم لكمقوُلقوُلأأ  قّقّ الح الحقّقّالحالح" :وعس يم لهقاَل ."؟؟اهيماهيمررببإإ
 

 بناءعلى م ا تقدِمم لة أِدن.وي ِلا الوقتُوزنَع سِدرأكثر .نَ ولِكن ستطيعؤِك ن أنالقوَل دأن  :يسوعسيح  الم
هوي ههو.و وجودهم وأنّ. ِدنذ األزل وإلى األبهم وِلاو لآلِبس لرِفسوح القد ى الوِلاألز وِدجىِد األبى.وأن و جوده 
ابقٌسللز وبِس.نم فر روحنّؤيا يوِتا الالهىس وحنّجل يا باألصحاح األول إعالنالر بي سوعع ِه نفِسنقاَل حين له  
المجنَنَأأ": دا ها هووا وافُفُلِِل األ األو ليلياءاء..البد البد اية والنِّة والنِّايههاييقوُل يقوُل..ةةاي الر الر باِئاِئ الكَ الكَبنكَ كَىى والِذ والِذن انىى والِذ والِذاني القاِد القاِدىىأِتأِت ي رشَ شَ على كلِّ على كلِّر ىءٍٍءى" .ثم 
  وُلوُل األ األووا ها هنَنَأأ  ..فْفْخَخَال تَال تَ" :ى ِلالً قاِئىى علنَم اليهد يعض فو."تٍٍتييمم كَ كَهِِه رجلي رجليددنْنْ ِع ِع سقطتُ سقطتُا رأيتها رأيتهفلمفلم": ا يقوُلوحنّ يبكتَ
٤."تِِتوو والم والمةِِةاوياوي اله الهفاتيحفاتيح م مىى وِل وِل..ينين آِم آِم اآلبدين اآلبديندِِدببأألى لى إإ  ىىا حا حنَنَأأا ا  وه وه..تاًتاًيي م متُتُ وكنْ وكنْىى والح والح..رراآلِخاآلِخوو

 
 

 إنالر بي سوعالم اِئ الكَسيحى كَ والِذنانس أِتيتَ أنْفهْل. ةى ثانيِعستَ مى ِل أِخد؟ِهوِمقد.س ىأِتي الرب 
يسوعسي المح "ليقيمليقيمالر الر اقديناقدين"على ر اِءجِلامِة القي لحاِةياألب ِةديالس ِةعيد ."وليفَفَطِِطختَختَولياألح األح يياءاء"ؤِم المنين. "الطالبينالطالبين  

ومنتِظنتِظومرينرينس س ررععة موهكَوهكَ". "هِِهجيِئجيِئة مذا نكونكّل كّلذا نكون حين م حين م ععالر الر بب".أِخ ليتك ى تكونِهاِئ للِقداًستِع مقبَل اآلن اِت فو 
ا انَطاي بخَعترفُا نَ ليتنَ."ااى تسلكهى تسلكه الِت الِت الطريقَ الطريقَمكمكعِلعِل وي ويككددشِِشرر وي ويككيقوديقودلل" .سوح القدلر ِلاالًجى مِط تعليتك. انواأل

صفحاًونطلب ا نسِلليتنَ. اناً وغفرل ِلاِما بالكَ حياتنَممنو هبح اتيهأِتا نَنَتلي. انَ ليفتدينَألنّ.  وال نؤجُلى اآلنا ال نعلم 
مخَا يبؤهِلستقبُل الم أِتا نَليتنَ .ُلى الفاِض أِخى ولكلِِل" ى اآلنننجننجوِم ِمو نناله الِكالِك الهاألب دِِد األبىناَلناَلونَونَ. . ىالح الح ياةَاةَياألب األب دي٥."ةةدي 
 

ى ى ِفالِص خَر أمتدبيرك ِلأشكرك.. أبانَا السماوى: ك الصالِةواآلن أدعوك أِخى ِلتشترك مِعى ِفى ِتل 
ى  ِلى إلهى واغفربِت تو اقبْل.ىاِتيى حى ليفتِد أجِلن ِمهسلتى أر الِذ.سيح الموعسي ب الربيِبن الحص االبخْشَ

 .الَ فضىبتِن أحبنا م يكابِتن استج ِماثقاً وى إليكِت آ.ِةلجث الجى على صليِب أجِلن ِمسفوِكم المى بالدوطهرِن. ذنوبى
زوىِندر ِتكم بِحىبكِل أميناًداًاِه شَ ألكون عِةظمم بِتحك.مل نعِْ وعاِتىمِتكيجيِب ِفى حالع  .م أرفعالِتى فى اسص 

 وعسفاِدىالي . ِدكعق وؤِمناً بِصدامقلتَ ي نم :نخَارجاًم هال أخْرج يقبْل إلى . 
 
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر. .زى القارئ العزيأِخ
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   ١٧ – ١٣: ١٦إنجيل متى      ،      ١٧ – ١٦: ٣إنجيل يوحنا  ١
  ٣ – ١: ١الرسالة إلى العبرانيين  ٢
       ٥٨ –٥٤: ٨إنجيل يوحنا  ٣
  ١٨  &  ١٧  &  ٨: ١سفر رؤيا يوحنا الالهوتى   ٤
 ١٢: ٣ رسالة بطرس الرسول الثانية ،  ٨: ٣٢ سفر المزامير ،  ١٨ – ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٥
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