يسوع في القرآن" :كلمة" و "روح"
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ٌُعلنْ القرآن أنّ ٌسوع (عٌسى بحسب القرآن) هو كلمة هللا الّتً "ألقاها الى مرٌم وروح منه" (سورة
ٌسى ا ْبنُ
النساء ٌَ " )020ا أَهْ َل ْال ِك َتا ِ
هللا إِاله ْال َح هق إِ هن َما ْالمَسِ ٌ ُح عِ َ
ب ال َت ْغلُوا فًِ دٌِنِ ُك ْم َوال َتقُولُوا َعلَى ه ِ
اَّلل َو ُر ُسلِ ِه َوال َتقُولُوا َثال َث ٌة ان َتهُوا َخٌْراً لَ ُك ْم
هللا َو َكلِ َم ُت ُه أَ ْل َقا َها إِ َلى َمرْ ٌَ َم َورُو ٌح ِم ْن ُه َفآ ِم ُنوا ِب ه ِ
َمرْ ٌَ َم َرسُو ُل ه ِ
ت َو َما فًِ َ
إِ هن َما ه
اَّلل َوكٌِالً" .وفً
ون لَ ُه َولَ ٌد لَ ُه َما فًِ السه َم َوا ِ
هللا ُ إِلَ ٌه َوا ِ
ض َو َك َفى ِب ه ِ
ح ٌد ُسب َْحا َن ُه أَنْ ٌَ ُك َ
األرْ ِ
(سورة آل عمران ٌ )24قول "إِ ْذ َقالَ ْ
ٌسى ابْنُ
هللا ٌُ َب ِّش ُركِ ِب َكلِ َم ٍة ِم ْن ُه اسْ ُم ُه ْالمَسِ ٌ ُح عِ َ
ت ْال َمالئِ َك ُة ٌَا َمرْ ٌَ ُم ِإنه ه َ
ٌنٌ ".رى البعض فً هذه األلقاب عالمة تمٌٌز لٌسوع
جٌها ً فًِ ال ُّد ْن ٌَا َواآلخ َِر ِة َومِنْ ْال ُم َقره بِ َ
َمرْ ٌَ َم َو ِ
(عٌسى)  ،وسط الكثٌر من المرسلٌن (األنبٌاء) من هللاٌ .وجد الكثٌر من المرسلٌن المسٌحٌٌّن الّذٌن
ٌستخدمون هذه ال ّتعابٌر ،مدّعٌن بؤ ّنها ُت شٌر الى تمٌٌز المسٌح فً القرآن وٌستخدمونها كنقطة إنطالق
لل ّتبشٌر .والبعض إعتبر أن هذا اإلحترام هو دلٌل على أنّ القرآن هو موحى به من هللا نفسه .بٌنما ل ْم
ْ
الحق اإللهً.
ٌذهب البعض الى هذا الحدّ ،لكن ٌتمسّك باعتبار القرآن ،من خالل هذه األلقابٌ ،عكس
لكن ما هو المعنى الحقٌقً المقصود من خالل هذه ال ّتعابٌر "كلمة" و "روح" فً ال ّنص القرآنً؟
أوّ الً ،نالحظ أنّ القرآن عندما ٌشٌر الى ٌسوع َكـ "كلمة" و "روح" ،إ ّنما هو ٌرفض ،فً الوقت نفسِ ه،
وبشدّة أيّ إدّعاء أنّ ٌسوع هو أكثر من كائن بشريّ عاديّ  .إنّ اآلٌة نفسها فً (سورة النساء  )020التً
ُتعلن أنّ ٌسوع كان "كلمة" و "روح" ،تإ ّكد أ ّنه كان فقط "رسول هللا" ،وهذه وفً سٌاق النصّ  ،توبٌخ
ولوم للمسٌحٌٌّنَ " :وال َتقُولُوا َثال َث ٌة ان َتهُوا (كفّوا عن) َخٌْراً لَ ُك ْم إِ هن َما ه
ح ٌد" .وأٌضاً فً (سورة آل
هللا ُ إِلَ ٌه َوا ِ
هللا َك َم َث ِل آدَ َم
ٌسى عِ ْندَ ه ِ
عمران  )44التً تدعو ٌسوع "كلمة" تإ ّكد أ ّنه كآدم مخلوق من هللا" ،إِنه َم َث َل عِ َ
َخلَ َق ُه مِنْ ُت َرا ٍ
غٌر ذلك ٌُلعن من قبل المإمنٌن (المسلمٌن) أثناء
ب ُث هم َقا َل لَ ُه ُكنْ َف ٌَ ُكونُ " ،وك ُّل َمنْ ٌقول َ
صالة (سورة آل عمران " )10و َمنْ َحاجه َك فٌِ ِه مِنْ َبعْ ِد َما َجا َء َك مِنْ ْالع ِْل ِم َفقُ ْل َت َعالَ ْوا َن ْد ُع أَ ْب َنا َء َنا
ال ّ
ٌن".
هللا َعلَى ْال َكاذ ِِب َ
َوأَ ْب َنا َء ُك ْم َون َِسا َء َنا َون َِسا َء ُك ْم َوأَ ْنفُ َس َنا َوأَ ْنفُ َس ُك ْم ُث هم َن ْب َت ِه ْل َف َنجْ َع ْل لَعْ َن َة ه ِ
إذاً من الواضح أنّ تفسٌر التعابٌر "كلمة" و "روح" الّتً تشٌر الى ٌسوع إ ّنما تد ّل على َخلقه كإنسان
عكس ا ِّدعائِ ِه األلوه ٌّة .لكن كٌف ٌمكن لهذه ال ّتعابٌر أن ُتستخدم كدلٌل ض ّد الّذٌن ٌقولون أنّ المسٌح هو
َ
هللا؟
الجواب موجود فً القرآن نفسِ ِه .فً أماكن أخرى ،القرآن ٌدعو األمور نِ ً
سبة للوسائل أو األصل الّذي
عً اإلنسان " ُن ً
طفة من منًّ " (سورة القٌامة  )72و (سورة النحل  )2و (سورة
ُخلقت بهاِ .مثالُ :د َ
اإلنسان  .)4تسمٌة ٌسوع (عٌسى) "كلمة" إ ّنما ُتشٌر الى المصدر الّذي هو هللا .هو "كلمة" أل ّنه ولد
بواسطة كلمة ،كما أنّ الجنس البشريّ هو قطرة من السائل المنويّ أل ّنه هكذا ُخلق بحسب القرآن.
ض
القرآن أٌضاً ٌوضح أنّ هللا ٌَخلق بكلمتِ ِه (سورة ٌَ ْ
ْس الهذِي َخ َل َق ال هس َم َوا ِ
ت َواألَرْ َ
س " )34-30أَ َو َلٌ َ
ِب َقاد ٍِر َعلَى أَنْ ٌَ ْخل ُ َق م ِْثلَ ُه ْم َبلَى َوه َُو ْال َخاله ُق ْال َعلٌِ ُم .إِ هن َما أَ ْم ُرهُ إِ َذا أَ َرادَ َشٌْئاً أَنْ ٌَقُو َل لَ ُه ُكنْ َف ٌَ ُكونُ " .وهذه
ان ِ هَّللِ أَنْ ٌَ هتخ َِذ مِنْ َولَ ٍد ُسب َْحا َن ُه
تشٌر بال ّتحدٌد الى ٌسوع (عٌسى) فً اآلٌة التالٌة( ،سورة مرٌم َ " )74ما َك َ
لٌس اإلبن األزلً َّلل أل ّنه
ضى أَمْراً َفإِ هن َما ٌَقُو ُل لَ ُه ُكنْ َف ٌَ ُكونُ " .هنا ٌقول القرآن أنّ ٌسوع (عٌسى) َ
إِ َذا َق َ
أمر ِمن هللا.
ُخلق بكلمة ٍ

ت لل ّنظر أنّ فً عصر ال ِّشعر العربًّ ما قبل القرآن ،كلمة "روح" لم
ماذا عن كلمة "روح"؟ من ال ُملف ِ
س اإلنسان الّتً تخرج منه عند الموت .فً الواقع أنّ هذه
ُتس َتع َمل لل ّدالل ِة على روح اإلنسان وال على َن َف ِ
ث الدخان أو الهواء .لذلك فً القرآن ال تعنً "روح" بل " َن َف ْخ" أو " َن َف ْ
ث َن َفسْ ".
الكلمة تدل على َن ْف ِخ أو َن ْف ِ
وعندما ٌستخدم كلمة " َن َف ْخ" أو " َن َف ْ
ث" إ ّنما هو ٌقصد بها عمل ٌّة الخلق .جعل هللا اإلنسان ن ْفسا ً ح ٌّا ً عندما
ٌنَ .فإِ َذا َسوه ٌْ ُت ُه
نفخ فٌه "روحه"( .سورة ص 20و ")24إِ ْذ َقا َل َرب َ
ُّك ل ِْل َمالئِ َك ِة إِ ِّنً َخال ٌِق َب َشراً مِنْ طِ ٍ
َو َن َف ْخ ُ
ٌِن" .كذلك قٌل عن عٌسى فً القرآن ،إ ّنه كان ٌصنع طٌوراً من
جد َ
ت فٌِ ِه مِنْ رُوحًِ َف َقعُوا لَ ُه َسا ِ
طٌن وٌنفخ فٌها فتصبح ح ٌّ ًة وتطٌر (سورة المائدة " )001إِ ْذ َقا َل ه
ٌسى اب َْن َمرْ ٌَ َم ْاذ ُكرْ نِعْ َمتًِ
هللا ُ ٌَا عِ َ
ْك َو َعلى َوالِدَ ت َ ْ َ
اس فًِ ْال َم ْه ِد َو َك ْه ً
ح ْك َم َة
اب َو ْال ِ
ال َوإِ ْذ َعله ْم ُت َك ْال ِك َت َ
س ُت َكلِّ ُم ال هن َ
َعلٌَ َ
ُوح ْالقُ ُد ِ
ِك إِذ أٌهد ُّت َك ِبر ِ
جٌ َل َوإِ ْذ َت ْخل ُ ُق مِنْ ِّ
ٌن َك َه ٌْ َئ ِة ه
ُ األَ ْك َم َه
الطٌ ِْر ِبإِ ْذنًِ َف َتنفُ ُخ فٌِ َها َف َت ُكونُ َطٌْراً ِبإِ ْذنًِ َو ُتب ِْر ُ
اإلن ِ
الط ِ
َوال هت ْو َرا َة َو ِ
ص ِبإِ ْذنًِ َوإِ ْذ ُت ْخ ِر ُج ْال َم ْو َتى ِبإِ ْذنًِ َوإِ ْذ َك َف ْف ُ
ٌِن
ج ْئ َت ُه ْم ِب ْال َب ٌِّ َنا ِ
ت َف َقا َل الهذ َ
َواألَب َْر َ
ت َبنًِ إِسْ َرائٌِ َل َع ْن َك إِ ْذ ِ
َك َفرُوا ِم ْن ُه ْم إِنْ َه َذا إِاله سِ حْ ٌر م ُِبٌنٌ ".
لذلك ،كما أنّ كلمة "كلمة" تشٌر الى خلق اإلنسان بواسطة كلمة (أمر) من هللا ،كذلك إنّ الكلمة "روح"
تشٌر الى الكٌفٌّة الّتً أصبح فٌها اإلنسان ح ٌّاً بواسطة نفخة من هللا.
إنّ هاتٌن الكلمتٌن "كلمة" و "روح" بعٌدتان ك ّل البعد عن أن تكونا عالمات تمٌٌز لٌسوع القرآنًّ
(عٌسى) ،لكن بالحقٌقة ٌُقصد بهما ال ّتشدٌد على أ ّنه إنسان مخلوق كباقً ال ّناس مثل آدم وباقً ال ّنسل
صة بٌسوع القرآنًّ (عٌسى) ،لكن هً دلٌل على أ ّنه مجرّ د عضو من
البشريّ  .إذاً هذه ال ّتعابٌر لٌست خا ّ
الع ْ
ِرق البشريّ .
إنّ هذه ال ّشروحات تتوافق بالكامل مع ال ّنصوص القرآن ٌّة الّتً تستخدم هذه ال ّتعابٌر لإلشارة لٌسوع
(عٌسى) فً القرآن .كما أ ّنها تتوافق مع ال ّتفاسٌر ال ّتقلٌدٌّة اإلسالمٌّة لهذه اآلٌات .طبعاً ،ومن الممكن
أحٌانا ً أن ٌَستخ ِدم الرّ وح القدس هذه ال ّتعابٌر لجذب إنتباه المسلم الى ٌسوع فً القرآن ،لكن هذه ال ّتعابٌر
ال َتع ِكس حقٌقة النٌّة والقصد من وراء إستخدامها ،بل اس ُت ْخ ِد َم ْ
ت إلٌصال ما قصد القرآن فعالً إٌصاله
من وراء إستخدامه لهذه ال ّتعابٌر.
ومن ال ّسخرٌة أنّ بعض المرسلٌن المعروفٌن ٌستخدمون هذه ال ّتعابٌر الّتً تهدف أص ً
ال إلنكار الوهٌّة
المسٌح ،باإلشارة إلٌه كإنسان عادي مخلوق مثل اآلخرٌن ،وعن طرٌق الخطؤ ٌجدون فٌها تكرٌماً
للمسٌح فً القرآن .ال شًء ٌستطٌع أن ٌختفً فً ضوء الحقٌقة .هذه لٌ ست عالمات تمٌٌز وتكرٌم لكن
عالمات ُم ْش َت َر َكة عادٌة ُمس َت ْخدَ َمة ك ّل ٌوم .هذه بالغة وفلسفة ض ّد المسٌح.
وللمرسلٌن الّذٌن ٌحاولون قراءة مصطلحات العهد الجدٌد فً ال ّنصوص القرآن ٌّة حٌث ال تنتمً الٌها،
نصٌحتً هً :ال تلتقطوا الطعمٌ .وجد َش َركْ ( َف ْخ) عِ دائً فً هذه التعابٌر لجذب وتحوٌل اإلنتباه الى
نقاط بعٌدة ك ّل ال ُبعد عن حقٌقة طبٌعة ٌسوع ابن هللا.

