معنى عبارة «ابن هللا»
النص اإلنجيلي الذي تناولته الترجماا العربيا التاريخيا يساتخم ثييارا ع اراار «ابا ه»،
وهو ماا ثااار اليييار ما التسااوك  ،وثااً فاررا ع ااي فاو التسااهي المخفا باي اإلناو المساي يي
والمسلمي  .لذلك ثصار هم مِ اماا العما الا توياي ماا تعنياه وماا ك تعنياه هاذر العراار ااي اإلنجيا
الشري .
ه ترارك وتعال لي يتخذ صاحر  ،ولي ينجب ثوكدا ع م صااحر  ،فار انه وتعاال اا لاك،
اِذر السيار مراويا تماماا ع انام المساي يي والمسالمي الا الساوا  .وبِاذا المعنا يتسا اإلنجيا
الشري ال ثً ه لي يلم ولي يولم ولي يي له ثسوا ع ثحم.
اي هذر ال ال  ،إ ثاً اإلنجي الشري ك يسيم ثي االق جسمي  ،وك ثي وكد تنافالي  ،اماا
المقصود م ارار «اب ه» التي تظِر ااي اإلنجيا الشاري ن لنساج ثوكع ثً ثلماا النصاو
السماوي ت تم ام وجور ،حسب فياق اآليا التي تظِر ايِا وثفراب نزولِا .اسي القرآً الياريي
تعنااي ثلم ا «ثماار» اريض ا  ،ثمااا تعنااي ثحيان اا ع مس ا ل  .وبااذلك ييااوً المقصااود اااي ارااار «األماار
بالمعروف والنِي ا المنير» (فور التوب  )67هو السريض  ،بينما ااي فاياق آنار ميا ﴿قها لواو
ي األ َما هار بَينمااي َوبَي انَ هيي﴾ (فااور األنعااا  )58ييااوً المقصااود هااو
ث َ وً مان اممي َمااا تَس اتَع مجلهوًَ بم ا مه لَقه م
ضا َ
المس ل  ،وهيذا نرى ثً اللسظ الواحم ي تم ام وجور حسب فياق اآليا وفرب نزولِا.
إً ثلم ا «اب ا » ت تم ا ثااذلك ثثياار م ا معن ا  ،حيااص يمي ا ثً يقصاام بِااا معناهااا ال راااي
المرترط بوكد الطسا ما االقا جسامي باي ثب وث  ،ثماا يميا ثً ت ناذ معنا مجااياا ع رمزياا ع ثو
روحياع .االعرب يقولوً ميالع و
إً االنا ع «اب الاون » ثو «ابا الرلام» ثو «ابا النيا » .وهاذا ك يعناي
ثً ثالع م الون ثو الرلم ثو الني اتخذ صاحر وثنجب منِا ثوكداع .فييوً األمار مضا يا ع إ ا ن ا
قصمنا لك .إ إً اليلم «اب » اي هذر العرارا تشير برسان إل العالق العميق م حيص ال هِوي
بي شخص ما وثحم األمين .
واللغا العربيا تسااتخم ثلما «األب» بشااي مجااااي رماازي ثيضااع .اينيا «ثبااو امااار» ك
تعني ثً لصاحرِا ولما ع افمه امار ،ب تعني رمزيا ع ثً هذا الشخص مِنمس وهب قساطا ع ثريارا ع ما
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حياته لرنا بلمر .والطريب السيلسوف ثبو الررثا الرغمادي (  470ها ) 1077 /فامي ثاذلك ألً
الناس ااتررور مصمر برثا اي حياتِي.
ثما ثً اللغ العربي تستخم ثلم «األخ» بشي ٍ مجااي رمازي .ا اي يخاناب شاخص ماا
شخص اا ع آناار بيلم ا «ثنااي» ك يعنااي لااك ثنِمااا ينتمياااً جسااميا ع إل ا ثب واحاام .ب ا اليلم ا إقاارار
بإنتمائِما اإلنساني المشترك الذي قم يتضم  ،ثو ك يتضم  ،العنصر الميني.
هناك ارار مِم جما ع اي اللغ العربي هي اراار «بنا شاس » ،وهاي تسيام ثا ثلما يتساور
يتسور ب ي ثلم  .إ ليس المقصاود ثً شاستي
بِا شخص ما .االقول «لي ينرس برن شس » يعني ثنه لي و
الشخص قم اتوخذتا صاحر وثنجرتا بنتا ع هي ثلمتاه ،با المقصاود ثً اليلما التاي يتساور بِاا الشاخص
هي بمياب بن رمزي له ليونِا تنرع م

اته وتعرر ا شخصه.

والجميع يعرف ثذلك ارار «اب السري » (انظار فاور الرقار  177و ،215فاور النساا
 ،36فور األنسال  ،41فور التوب  ،60فور اإلفرا  ،26فور الرو  ،38فاور ال شار .)7
االعرار ك تعني ثً السري اتخذ صاحر وثنجب ولاماع ،با تعناي ثً ابا الساري هاو شاخص يارب
ثييرا ع اي الطري  ،لمرج ثً االق وايقا تطاور بيناه وباي الساري  ،حتا إً النااس يسياروً ااي
الطري بمجرد ثً يرور.
ثلم «ابا » افاتهخمم بشاي رمازي ٍ روحاي ااي ال اميص الصا ي ثيضااع .حياص يقاول نراي
اإلفال ميالع« :ثنا ثول الناس بعيس األنريا ثبنا اال وليس بيناي وباي ايسا نراي» .والعاال
جاوار .معاا ه
تعني حرايا ع الجواري .لي ال ميص الشري ك يعناي نرعاا ع ثً األنرياا ثاانوا ثبناا
ٍ
اعرار «ثبنا اال » تعني اقط إنتما هي ألب واحم م ثمِا مختلساا  .وهاذا ثيضاا ع ك يعناي ثنِاي
ثبنا ثب واحم ثنجارِي جساميا ع ما ثمِاا مختلساا  .اِاذا ثمار ويار معقاول و
إً ال اميص يرماي إلا
وجود رابط روحاني ونيم ووشايج مشاترث باي جمياع األنراا لياونِي يخامموً إلِاا ع واحاماع .هياذا
ناارى ثً ثلم ا «اب ا » يمي ا ثً تسااتخم للمكل ا ال ا رابط ا روحاني ا اميق ا دوً ثً تتضاام ثي ا
إشار إل المعن ال راي للعالق الجسمي .
واي التراث الصاواي يطغا إفاتخما هاذر اللغا الرمزيا للتعريار اا العالقا ال ميما باي
اإلنساً وربه ،اِي يشارِوً اشاقِي ب بالسراشا المنجذبا ن او الناار .ليانِي ك يقصاموً باذلك ثنِاي
اراشااا بااالمعن ال راااي لليلم ا  ،ثو ثً ه ارااار ا ا لِيااب نااار .ثمااا ثنِااي يشاارِوً هااذا العش ا
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اإللِي بالعالق بي العاش والمعشوق .لينِي ك يستخمموً هاذر اليلماا باالمعن ال رااي المارترط
بعالقا العش باي بناي الرشار .لِاذا ينرغاي النظار إلا اراار «ابا ه» الا ثنِاا إشاار للعالقا
الروحي العميق التي ك تتضم المعن الجسمي للرنو .
ااإلنجي الشري

ك يساتخم اراار «ابا ه» باالمعن الجسامي ،با نراهاا هنالاك تتضام

االث دكك رمزي ال األق :
ثوكع :جميع الناس ،بمعن ما ،هي ثبنا ه .نقرث اي فير ال اواريي (﴿ :)29  28 :17إنماا
نَ

ايا هل هم﴾.
ه م

ليننا نعرف ثً هذا ك يعني ثننا ثبنا ه بالمعن ال راي لليلم  ،ثي ثبناور ثما لو ثنه
ثنجرنا .معا ه االعرار تعني بشي رمزي ثً ه ي رنا ميلما ي ب األب الودود ثبنا ر .ه يِتي
ويعلمنا ،ويطعمنا ،إلخ .وهذا المعن  ،روي ورودر اي روايا
بنا ،ويعتني بنا ،ويخدبنا،
م
الشري

بشي اا  ،ليس المعن المقصود اي رواي اإلنجي التي ن
اانيا :هناك معن نا

اإلنجي

بصمد درافتِا.

لعرار «اب ه» نجمر اي إاالً اإلنجي الشري

ثً ث الذي

يخمنوً بالسيم المسي (فال همهه الينا) يصر وً ايال ب .وهذا المعن حاير اي اإلنجي الشري
الذي ن بصمدر والذي يقول مشيرا ع إل السيم المسي ﴿ :وثما ال مذي َ افت َ َجابهوا له وآ َمنهوا به اقم
س ه مذ مر الرهنه وو ه ا َ َ
نريع ٍ بَشَري ٍ ب إً هَ هه َو َم ثفرَ َغ
َم َن َ هِ هي ال َ و اي ثً ي هيونهوا مايَا َل ه ،ولَي َ
الصس اج َعل هِي مايالَهه﴾ (يوحنا .)13  12 :1
الي مِي َ
تلك م
هذا المقطع يقصي بشي واي ثي معن حراي لعرار «اب ه» .اِخك ايال ه ك م
الناحي الجسمي  ،ولي بمعن ثً ه يترنواهي روحياا .ه ي رِي ويعتني بِي ميلما ي ب األب ال نوً
ثبنا َ ر ويعتني بِي.
االيااع :يساتخم اإلنجيا الشاري

ارااار «ابا ه» بشاي نااا

لرشاار إلا الملاك العظاايي

الذي ثاً بنو إفرائي ينتظروً قموماه حساب نراو ا التاورا وويرهاا ما ثتاب األنرياا األولاي .
نقاارث اااي ثتااب األولااي ثً النرااي داود  ثراد ثً يرنااي بيت اا ع لتمجياام ه ولي ا ه لااي يساام بااذلك،
وثوح إليه:
رف مإل آبائمك ،ثهقي هي َم يَخلهسه َك مم نَس مل َك الوذمي يَ ه
نياك ،وثها َ مرا ه
يوً مم بَ َ
﴿وإ ا ت َ وم ثَيوا هم َك ملتَن َ
ص َ
ب َو ههاو َي ه
ه
ارشَه ملأل َ َبام .ثَناا
ثثاوً لاه ااي َمقاا م األ م
همل َيه ،اِو َيرني لي بيتا ع وثنا ثها َ مر ه َ
اي ااي َمقاا م
ياوً مل َ
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اك .وثهقي هماه ااي َبيتاي وااي هملياي
اِا انه ثماا نَزَ اتهِاا اا م الواذمي ثااً قَرلَ َ
اكب م  ،وث َ وما َرح َمتي اال ثنز ه
شهه اابمتا ع ملألَبم﴾ (ثتاب ثنرار األيا األول .)14  11 :17
ملألَبم ،وييوً ار َ
يرمو وثول وهل ثً هذر النرو تشير بمعنا ماا إلا النراي فاليماً ابا داود (اليِماا الساال )
الاذي ورث ااارل الملاك اا ثبيااه ،وبنا بيا ه المقاامس .لينناا حااي نت ما ثلماتِاا ثثياار نجاام ثً
ال ميص ا اكب الذي فيهيرو ه ممليته إل األبم ك يمي ثً ينطر الا فايمنا فاليماً ،ألً هاذا
األنير تواي وورث الملك م بعمر ملك آنر .لذلك نقول إً هذر النرو تشير إل شاخص آنار ما
نس النري داود فيير ه ممليته إل األبم.
بسرب هذر النرو صار بنو إفرائي ثلما اشتم اليِي ونا الجاور واكياطِاد ينتظاروً
ثً يرعص ه بينِي مليا ع بارا ع ي ياي اايِي إلا األبام ،تماماا ع ميلماا ينتظار المسالموً الشايع الياو قامو
اإلما المِمي .وقم ثاً بناو إفارائي يطلقاوً الا هاذا الملاك المنتظار افاي «المساي » ومعناار ااي
اللغ العرري « اك الذي مس ه ه االم الا من اه فالط الساياد » .وثاانوا يسامونه ثيضاا ع «ابا
ب َو ههاو يَ ه
ه
اي ااي َمقاا م اكبا م  ،وث َ وماا
ه» ألً ه ثوح إل النري داود﴿ :ثَنا
ثثوً له اي َمقا م األ م
ياوً مل َ
اِا انه﴾.
َرح َمتي اال ثنز ه
ويراامو واي ا ا ع م ا هااذر اآلي ا ثً ثلمتااي «اب ا » و«ثب» ك تتضاامناً ثي معن ا م ا معاااني
الرنو الجسمي تجار ه .االمسي المنتظر ين مر جسميا ع م نس النراي داود .وباذلك نقاول إً إشاار
اآلي إل المسي ثاب ب هي إشار رمزي تنرني ال ربان الم ر والرحم تجار المسي المنتظر.
هيذا يخثم اإلنجي الشري

ثً فيمنا ايس المسي

(فال همهه الينا) ت قق ايه هاذر النراو .

وثاً هو المسي المنتظار ،الملاك العظايي .وبِاذا المعنا تصار ارارتاا «المساي المنتظار» و«ابا
ه» متراداتي م حياص تضا همنِما المعنا نسساه ااي العميام ما آياا اإلنجيا الشاري

الاذي ن ا

بصمد درافته .وم هذر الموايع:
األولااي يقااول لساايمنا ايس ا المسااي
يوحنااا ( .)49 :1وايااه ناارى نينائي ا ثحاام ال ااواريي
و
عقوب﴾.
(فالمه الينا)﴿ :ثيا َموكنا ،إنو َك حقاا اكب ه ه
ي بم ،ثن َ ال َم ملكه الذي يَنت َ مظ هرره بَنو يَ
َ
الروح ه
يوحنااا ( .)27 :11وايااه تقااول مراااا إحاامى األترااا مخانر ا ع فاايمنا ايس ا المسااي (فااالمه
ي بم ،الاذي هثناا
خمنَ ع ب ن َ
اِمي هم م
اك ثنا َ ال َمساي ه اكبا ه ه
الينا)﴿ :ثج يا َموكي ،ما مال ه ال َ
الروحا ه
ظ هر َم مجيئَهه إل هذا العالَ مي﴾.
نَنت َ م
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ب إنمااا
عجزا مت ا مه (فااال همهه الينااا) اااي هااذا ال ميتااا م
يوحنااا (﴿ :)31 :20وإً مااا َو َردَ مثا هارره مم ا هم م
لتَيونااوا ال ا يَقااي ٍ ب ا ً ايس ا (فااال همهه الينااا) هااو ال َمسااي ه ال همنت َ َ
صاالوا
ظا هار ،اكبا ه ه
ي بم ،ات َ ه
الروح ا ه
بسَض م إيمانم هيي بم مه ال نَعم م ال َ يا م الخا ملم م﴾.
نالحااظ اااي هااذر اآليااا ثلِااا ثً ارااار «ابا ه» تعنااي برسااان «المسااي المنتظاار ،الملااك
العظيي» ثما ك تتضم ثي إشار إل ثي شي م ثشيال الرنو الجسمي .
ه ب نه رب بيا

ب لعرادر م ر األب ألفرته ،إ يص
جا اي اإلنجي الشري ثً هَ هم م ٌ
المخمني  ،ويص المخمني ب نِي م ثه بيته .والمقصود باذلك ثً هَ ي اب الماخمني ويعتناي بِاي
ثب بشري صال ب وكدر ،وهي بمورهي ي روناه ويساعوً إلا نااتاه وتعظيماه .ثماا
ثثير مما يعتني ٌ
السيم المسي (فال همهه الينا) ،امقامه انم ه حسب النص األصلي لرنجي ثمقا الريار الاذي يتاول
ثمر ثاراد العائل وثمر الخم اي الري  ،وثحيانعا تضاف ثلم "السريم" اي وصاسه .اِاذا اللقاب يشاير
إل الصل ال ميم بي ه والمسي  ،وال هذا األفاس يمن المسي ثترااه ال

لييونوا ثه بيا

ه .وهذا اللقب يعني ثيضا ثنه المسي الملك المنتظر الذي يَم ملك ال الممليا األبميا التاي واام ه
بِا لعرادر الصال ي .
وهناك بهعم آنر لِوي السيم المسي ك بم ما اإلشاار إلياه .وااي بعاا اآلياا تارى إشاار ع
ليياً السيم المسي (فال همهه الينا) ،اِو ثلم ه التي ثلقاها إل مريي العذرا وثصر

إنسانعا بقاو

روح ه .وحسب اإلنجي ثلم ه هاي صاس قائما ااي اتاه تعاال  .وما هاذا المنطلا نساتطيع ثً
نرى ثي

ييوً لمى فيمنا ايس المسي (فاال همهه اليناا) فالط الا بيا ه ثسالط اكبا الريار

انم الناس.
وبنا ال لك يمي القول إنوه إ ا ثاً ي لي نري ثً يقولَ « :م فامعني اقام فامع ه»،
اإً اإلنجي الشري يخثم ثً ثال ه قم ثصر إنسانعا قاابالع للرويا بالنسار لرناي الرشار ،و لاك ااي
شخص السيم المسي الذي قال﴿ :حقاا و
الرحم م اي َبش ٍَر﴾.
ب و
إً َم رآني رثى ت َ َج ملي هم األ م
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