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سورة )لقاها الى مرٌم وروح منه" أتً "ٌسوع )عٌسى بحسب القرآن( هو كلمة هللا الّ  القرآن أنّ  علنْ ٌُ 

َما اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبنُ  " (020النساء  ِ إاِله اْلَحقه إِنه ا أَْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغلُوا فًِ ِدٌنُِكْم َوال َتقُولُوا َعلَى هللاه ٌَ 

ِ َوُرُسلِِه َوال َتقُولُوا  َم َوُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا ِباَّلله ٌَ ِ َوَكلَِمُتُه أَْلَقاَها إَِلى َمْر َم َرُسوُل هللاه ٌَ راً لَُكْم َثالَمْر ٌْ َثٌة انَتُهوا َخ

َمَواتِ  ُكوَن لَُه َولٌَد لَُه َما فًِ السه ٌَ ُ إِلٌَه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه أَْن  َما هللاه ِ َوِكٌالً  إِنه . وفً "َوَما فًِ اأَلْرِض َوَكَفى بِاَّلله

َ ٌقول " (24سورة آل عمران ) ُم إِنه هللاه ٌَ ا َمْر ٌَ ُرِك بَِكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن إِْذ َقالَْت اْلَمالئَِكُة  ٌَُبشِّ

بٌِنَ  ا َواآلِخَرِة َوِمْن اْلُمَقره ٌَ ْن َم َوِجٌهاً فًِ الدُّ ٌَ مة تمٌٌز لٌسوع ٌرى البعض فً هذه األلقاب عال ."َمْر

ذٌن ٌٌّن الّ ، وسط الكثٌر من المرسلٌن )األنبٌاء( من هللا. ٌوجد الكثٌر من المرسلٌن المسٌح(عٌسى)

شٌر الى تمٌٌز المسٌح فً القرآن وٌستخدمونها كنقطة إنطالق ها تُ عابٌر، مّدعٌن بؤنّ ٌستخدمون هذه التّ 

 لمْ بٌنما بشٌر. والبعض إعتبر أن هذا اإلحترام هو دلٌل على أّن القرآن هو موحى به من هللا نفسه. للتّ 

 اإللهً. ، من خالل هذه األلقاب، ٌعكس الحقْ ٌذهب البعض الى هذا الحّد، لكن ٌتمّسك باعتبار القرآن

 ص القرآنً؟عابٌر "كلمة" و "روح" فً النّ لكن ما هو المعنى الحقٌقً المقصود من خالل هذه التّ 

ه، فً الوقت نفسِ  "كلمة" و "روح"، إّنما هو ٌرفض، ـالقرآن عندما ٌشٌر الى ٌسوع كَ  أنّ  نالحظ الً،أوّ 

التً  (020سورة النساء ). إّن اآلٌة نفسها فً عاديّ  ٌسوع هو أكثر من كائن بشريّ  ّي إّدعاء أنّ أوبشّدة 

وفً سٌاق النّص، توبٌخ  وهذه ،ٌسوع كان "كلمة" و "روح"، تإّكد أّنه كان فقط "رسول هللا" علن أنّ تُ 

ٌٌّن: " َما )كفّوا عن( َوال َتقُولُوا َثالَثٌة انَتُهواولوم للمسٌح راً لَُكْم إِنه ٌْ ُ إِلٌَه َواِحدٌ  َخ سورة آل )". وأٌضاً فً هللاه

ِ َكَمَثِل آَدَم تإّكد أّنه كآدم مخلوق من هللا، "التً تدعو ٌسوع "كلمة"  (44 عمران إِنه َمَثَل ِعٌَسى ِعْنَد هللاه

ُكونُ  ٌَ ٌُلعن من قبل ال ٌقول غٌرَ  نْ مَ  "، وكلُّ َخلََقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمه َقاَل لَُه ُكْن َف مإمنٌن )المسلمٌن( أثناء ذلك 

َك فٌِِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َفقُْل َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا و" (10آل عمران )سورة الة الصّ  َمْن َحاجه

ِ َعلَى اْلَكاِذبٌِنَ َوأَْبَناَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوأَْنفَُسَنا َوأَْنفَُسُكْم ُثمه َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعنَ   ".َة هللاه

لقه كإنسان ما تدّل على خَ تً تشٌر الى ٌسوع إنّ إذاً من الواضح أّن تفسٌر التعابٌر "كلمة" و "روح" الّ  

ذٌن ٌقولون أّن المسٌح هو ستخدم كدلٌل ضّد الّ عابٌر أن تُ ة. لكن كٌف ٌمكن لهذه التّ األلوهٌّ  هِ عائِ ادِّ  عكسَ 

 هللا؟

ذي للوسائل أو األصل الّ  سبةً . فً أماكن أخرى، القرآن ٌدعو األمور نِ هِ القرآن نفسِ  الجواب موجود فً

ًَ ثال: دُ لقت بها. مِ خُ  "  طفةً اإلنسان " نُ  ع ًّ سورة ) و (2سورة النحل ) و (72سورة القٌامة )من من

ه ولد "كلمة" ألنّ ذي هو هللا. هو شٌر الى المصدر الّ ما تُ . تسمٌة ٌسوع )عٌسى( "كلمة" إنّ (4اإلنسان 

 .ه هكذا ُخلق بحسب القرآنبواسطة كلمة، كما أّن الجنس البشرّي هو قطرة من السائل المنوّي ألنّ 

ٌَسْ ) هِ خلق بكلمتِ القرآن أٌضاً ٌوضح أّن هللا ٌَ  َمَواتِ "( 34-30 سورة  َس الهِذي َخلََق السه ٌْ َواألَْرَض  أََولَ

ْخلَُق  ٌَ ُكونُ  .ِمْثلَُهْم َبلَى َوُهَو اْلَخالهُق اْلَعلٌِمُ بَِقاِدٍر َعلَى أَْن  ٌَ قُوَل لَُه ُكْن َف ٌَ ئاً أَْن  ٌْ َما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َش وهذه  ."إِنه

ِخَذ ِمْن َولٍَد ُسْبَحاَنُه " (74سورة مرٌم )حدٌد الى ٌسوع )عٌسى( فً اآلٌة التالٌة، تشٌر بالتّ  ته ٌَ ِ أَْن  َما َكاَن َّلِله

ُكونُ إَِذا  ٌَ قُوُل لَُه ُكْن َف ٌَ َما  ه ألنّ  َّللاإلبن األزلً  ٌسوع )عٌسى( لٌسَ  هنا ٌقول القرآن أنّ  ."َقَضى أَْمراً َفإِنه

 ن هللا.مِ  ُخلق بكلمة أمرٍ 



ًّ فً عصر الشِّ  ظر أنّ لفِت للنّ ماذا عن كلمة "روح"؟ من المُ  ما قبل القرآن، كلمة "روح" لم  عر العرب

تً تخرج منه عند الموت. فً الواقع أّن هذه على روح اإلنسان وال على َنَفِس اإلنسان الّ  اللةِ ل للدّ عمَ ستَ تُ 

" أو "َنَفْث َنَفْس". خْ فَ أو َنْفِث الدخان أو الهواء. لذلك فً القرآن ال تعنً "روح" بل "نَ  خِ فْ الكلمة تدل على نَ 

اً عندما  جعل ة الخلق.ٌّ ما هو ٌقصد بها عمل" أو "َنَفْث" إنّ خْ فَ وعندما ٌستخدم كلمة "نَ  ٌّ هللا اإلنسان نْفساً ح

َك لِْلَمالئَِكِة إِنًِّ َخالٌِق َبَشراً ِمْن ِطٌنٍ  ("24و20نفخ فٌه "روحه". )سورة ص  ُتُه . إِْذ َقاَل َربُّ ٌْ َفإَِذا َسوه

كان ٌصنع طٌوراً من  هنّ إكذلك قٌل عن عٌسى فً القرآن،  ."َوَنَفْخُت فٌِِه ِمْن ُروِحً َفَقُعوا لَُه َساِجِدٌنَ 

َم اْذُكْر نِْعَمِتً " (001ًة وتطٌر )سورة المائدة طٌن وٌنفخ فٌها فتصبح حٌّ  ٌَ ا ِعٌَسى اْبَن َمْر ٌَ  ُ إِْذ َقاَل هللاه

دتَُّك ِبُروِح اْلقُُدِس ُتَكلُِّم النهاَس فًِ اْلَمْهِد َوَكْهاًل َوإِْذ َعلهمْ  ٌه َك َوَعلى َوالَِدتَِك إِْذ أَ ٌْ ُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َعلَ

راً بِ  ٌْ ِر بِإِْذنًِ َفَتنفُُخ فٌَِها َفَتُكوُن َط ٌْ َئِة الطه ٌْ ٌِن َكَه
ْوَراَة َواإلِنِجٌَل َوإِْذ َتْخلُُق ِمْن الطِّ ُُ األَْكَمَه َوالته إِْذِنً َوُتْبِر

َناِت َفَقاَل الهِذٌَن َواألَْبَرَص بِإِْذِنً َوإِْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى بِإِْذنًِ َوإِْذ َكفَ  ٌِّ ْفُت َبنًِ إِْسَراِئٌَل َعْنَك إِْذ ِجْئَتُهْم بِاْلَب

 ."َكَفُروا ِمْنُهْم إِْن َهَذا إاِله ِسْحٌر ُمِبٌنٌ 

الكلمة "روح"  لذلك، كما أّن كلمة "كلمة" تشٌر الى خلق اإلنسان بواسطة كلمة )أمر( من هللا، كذلك إنّ 

ٌّة الّ  اً بواسطة نفخة من هللا.تً تشٌر الى الكٌف ٌّ  أصبح فٌها اإلنسان ح

ًّ عإّن هاتٌن الكلمتٌن "كلمة" و "روح" بعٌدتان كّل البعد   ن أن تكونا عالمات تمٌٌز لٌسوع القرآن

سل اس مثل آدم وباقً النّ شدٌد على أّنه إنسان مخلوق كباقً النّ التّ بهما  قصدٌُ )عٌسى(، لكن بالحقٌقة 

ًّ ابٌر لٌست خاصّ عالبشرّي. إذاً هذه التّ  )عٌسى(، لكن هً دلٌل على أّنه مجّرد عضو من  ة بٌسوع القرآن

 .الِعرْق البشريّ 

عابٌر لإلشارة لٌسوع تً تستخدم هذه التّ ة الّ صوص القرآنٌّ روحات تتوافق بالكامل مع النّ هذه الشّ  إنّ 

ٌّة فاسٌر التّ ها تتوافق مع التّ )عٌسى( فً القرآن. كما أنّ  ٌّة اإلسالم طبعاً، ومن الممكن  لهذه اآلٌات.قلٌد

عابٌر لكن هذه التّ  عابٌر لجذب إنتباه المسلم الى ٌسوع فً القرآن،م الّروح القدس هذه التّ ستخدِ أحٌاناً أن ٌَ 

ةعكِ ال تَ  ٌّ إلٌصال ما قصد القرآن فعالً إٌصاله  تْ مَ دِ خْ ستُ اوالقصد من وراء إستخدامها، بل  س حقٌقة الن

 عابٌر.التّ من وراء إستخدامه لهذه 

ة عابٌر الّ بعض المرسلٌن المعروفٌن ٌستخدمون هذه التّ  خرٌة أنّ ومن السّ  ٌّ تً تهدف أصاًل إلنكار الوه

شارة إلٌه كإنسان عادي مخلوق مثل اآلخرٌن، وعن طرٌق الخطؤ ٌجدون فٌها تكرٌماً باإل ،المسٌح

ست عالمات تمٌٌز وتكرٌم لكن للمسٌح فً القرآن. ال شًء ٌستطٌع أن ٌختفً فً ضوء الحقٌقة. هذه لٌ

 ة كّل ٌوم. هذه بالغة وفلسفة ضّد المسٌح.مَ دَ خْ ستَ ة عادٌة مُ كَ رَ تَ شْ عالمات مُ 

ة حٌث ال تنتمً الٌها، صوص القرآنٌّ ذٌن ٌحاولون قراءة مصطلحات العهد الجدٌد فً النّ ن الّ لمرسلٌول

عابٌر لجذب وتحوٌل اإلنتباه الى هذه الت  دائً فً وا الطعم. ٌوجد َشَرْك )َفْخ( عِ نصٌحتً هً: ال تلتقط

 عد عن حقٌقة طبٌعة ٌسوع ابن هللا.نقاط بعٌدة كّل البُ 


