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يسوع يف النصرانية واإلسالم
إدوارد فرهوف

التجاني بولعوالي *
ت�شكل �شخ�صية عي�سى/ي�سوع �إحدى �أهم الق�ضايا الالهوتية اخلالفية بني الإ�سالم والن�صرانية ،التي تقف حجر عرثة �أمام �إر�ساء حوار بناء و�صلد بني �أتباع الديانات
التوحيدية من يهود ون�صارى وم�سلمني� .إذا كان �أغلب اليهود ينكرون نبوة امل�سيح ،ف�إن امل�سلمني ،على العك�س من ذلك ،يكنون له فائق التبجيل ،معتربين �إياه كلمة اهلل �إىل
مرمي البتول ،و�أحد �أعظم الر�سل والأنبياء اخلم�سة املو�سومني ب�أويل العزم ،ح�سب التو�صيف القر�آين .غري �أنَّ اخلالف الإ�سالمي امل�سيحي بخ�صو�ص النبي عي�سي يكمن يف
رف�ض القر�آن القاطع لكونه «ابن اهلل» الذي ي�شرتك معه يف الألوهية واحلاكمية يف الدنيا والآخرة من جهة ،وتفنيد عقيدة ال�صلب والفداء التي ت�أ�س�ست عليها التقاليد
امل�سيحية كما �صاغتها املجال�س الكن�سية من جهة �أخرى.
لكن ،هل ال�صورة النمطية التي يحملها امل�سلمون حول عي�سى الكتابي �أو الن�صراين تتطابق مع ما يعتقده امل�سيحيون �سواء يف املا�ضي �أو يف احلا�ضر؟ هل ي�ؤمن كل الن�صارى
ب�أن عي�سى ابن اهلل و�أنه يحمل طبيعة الهوتية كاملة �أو �شخ�صية مزدوجة ميتزج فيها الالهوتي بالنا�سوتي؟ هل تختلف الر�ؤية القر�آنية ب�شكل مطلق مع املنظور الكتابي
(العهد اجلديد) �أم �أنه ميكن احلديث عن بع�ض التقاطعات التي من �ش�أنها �أن تقرب بني هاتني النظرتني؟
يف ال��واق��ع ،ال ُيكن الإمل��ام مبا كتب قدميا �أو حديثا ،يف الغرب
�أو م��ن قبل امل�سلمني لفك جملة م��ن اجل��وان��ب امل�ست�شكلة من
�شخ�صية ي�سوع ،حتى �أ�صبح يُنظر �إىل ه��ذا امل��و���ض��وع على �أن��ه
ا�ستهلك بحثا و�أنهك باجلدل العقيم .غري �أن كتاب «ي�سوع يف
الن�صرانية والإ�سالم» لالهوتي الربوت�ستانتي الهولندي �إدوار
فرهوف جاء ب�إ�ضافات نوعية يف هذا الباب ،مييط فيها اللثام عن
التنوع الالفت الذي تت�سم به �صورة ي�سوع يف الأدبيات الالهوتية
امل�سيحية ،حيث ميكن ال��ك�لام على ي�سوع الكتابي كما تقدمه
الأناجيل املختلفة ،وي�سوع النبي كما �آمن به امل�سيحيون اليهود،
وي�سوع الر�سمي كما �صاغته املجال�س الكن�سية ،وي�سوع العربي
قبل جميء الإ�سالم ،وعي�سى القر�آين ،وغريها .وهذا يدل على
�أن الداخل الن�صراين غري موحد بخ�صو�ص جملة من العقائد
امل�سيحية كبنوة عي�سى ،و�ألوهيته ،والتثليث ،وال�صلب ،والفداء،
وه ُل َّم جرا.
ال�صورة املبكرة
يرف�ض ي�سوع �أن ي َ
ُخاطب بكونه «ال�سيد ال�صالح» ،معتربا �أن اهلل
وحده ال�صالح (مرق�س  ،)10:17وهو ي�ؤكد بذلك عقيدة التوحيد
التي كانت عليها الديانة اليهودية ،بل ويرى �أنه يدور يف فلكها،
وينتمي �إىل تقاليدها .و�أكرث من ذلك ،من املحتمل �أن ي�سوع مل
يعترب نف�سه امل�سيح �أو «اب��ن اهلل» ،بقدرما ك��ان ي��رى �أن��ه �أُعطي
مكانة خا�صة ت�سمو على مكانة احل��واري�ين ،و�أن مهمته كانت
حمددة يف االنتماء �إىل ملكوت اهلل (متى  .)10ثم �إنه كان يتمتع
ب�شخ�صية كاريزمية بني النا�س الذين كانوا يلتم�سون م�ساعدته
(متى  ،11لوقا .)7
وم���ا ي�سرتعي االن��ت��ب��اه� ،أن ال�لاه��وت��ي ف��ره��وف ي�ستخل�ص �أن
احلواريني مل يعتربوا بتاتا �أن ي�سوع هو اهلل ،ال �سيما يف الأناجيل
الثالثة ال�سينوبتيكية (متى ،لوقا ،مرق�س) ،وهذا ما ينطبق على
الر�سول بول�س الذي مل ي�شر يف �أي مو�ضع �إىل كون ي�سوع �إلها.
ولعل هذا ما يتنا�سب مع التقاليد اليهودية التي ينتمون �إليها،
حيث ت�أكيد عقيدة الإل��ه ال��واح��د .ومل يعترب ي�سوع �إلها �إال يف
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بع�ض كتابات العهد اجلديد املت�أخرة (العربانيني  .)1:8ويحتمل
�أنها �ألفت يف �أواخر القرن املا�ضي ،حيث مت ت�ضخيم �صورة ي�سوع
التي �سوف تتطور الحقا لت�شكل ج��زءا من عقيدة التثليث �إىل
جانب الأب والروح القد�س.
ثم جتدر الإ�شارة �إىل �أن عنوان «ابن اهلل» ينبغي �أن ي�ؤول يف �إطار
مرجعية العهد القدمي ،حيث غالبا ما ي�شري «ابن» �أو «ابني» �إىل
ملك �إ�سرائيل (� 2صمويل  ،7:14مزمور  .)2:7وميكن �أن يطلق
ه��ذا العنوان �أو اال�سم على �شعب �إ�سرائيل ،كما �أن ي�شكل ا�سم
�شرف ميكن �أن يفقده ال�شخ�ص بعد �أن �سمي به ،خ�صو�صا عندما
يخرج عن طاعة اهلل .وقد �أكد هذا التف�سري �أحد �آباء الكني�سة يف
القرن الرابع ،وهو �أبيفانيو�س �ساالمي�س الذي قال �أن ي�سوع وفقا
للإبيونيني يدعى ابن اهلل ب�سبب ف�ضيلته .ويذهب فرهوف �إىل
�أن م�صطلح اب��ن اهلل يف الأناجيل يجب �أن يف�سر ه��ذا التف�سري
لكون ي�سوع كان يتمتع برابطة قوية مع اهلل .بل وحتى عبارة:
«ول��د ُت��ك ال��ي��وم» ،تنطوي على معنى �أعمق يحيل على الرابطة
اجلد وثيقة بني اهلل والإب��ن (لي�س باملعنى البيولوجي!) .ويتم
التعبري عن ه��ذه الرابطة من خ�لال طاعة الإب��ن لكلمة الأب.
وي�ش ّذ عن هذه الر�ؤية �إجنيل يوحيا الذي يقر ب�أن ي�سوع هو ابن
اهلل الذي يتقا�سم معه ال�سلطة والألوهية ،و�أنه نف�سه �إله (يوحنا
.)20:28
و�سوف لن ي�ستقر ي�سوع على �صورة واح��دة وا�ضحة يف القرون
املوالية ،بل �سوف يُقدّم يف �صور متعددة� .إذا كان البع�ض يريد
اعتبار ي�سوع جم��رد نبي عظيم ،ف���إن الآخ��ري��ن الذين ي�شكلون
الأغلبية �سعوا لت�ضخيم مكانته .لعله كانت هناك حاجة لت�أليه
ي�سوع ،لكن هذا االدعاء تعر�ض لرف�ض �شديد.
امل�سيحيون اليهود
رب ف��ره��وف ه��ذه الفئة م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان لتقاطعها مع
يعت ُ
النظرة الإ�سالمية يف �أكرث من نقطة .ويق�صد بامل�سيحيني اليهود
جمموعة م��ن �أت��ب��اع ي�����س��وع ،ال��ذي��ن ظ��ل��وا متم�سكني بالتقاليد
اليهودية .ولعل �أهم طائفتني متثالن هذا التيار هما الإبيونية

والك�سائية� .إن الإبيونيني كانوا يت�شبثون بال�شريعة اليهودية،
وحافظوا على �سنة اخلتان ،وال يعتقد �أغلبهم �أن ي�سوع ابن اهلل
و�إل��ه .وق��د اتبعوا ي�سوع بوعي منهم� .أم��ا الك�سائيون فيت�شبثون
�أي�ضا ب�سنة اخل��ت��ان و�شريعة النبي مو�سى .ويعتقد بع�ضهم �أن
مرمي العذراء �أجنبت ي�سوع ،وينكرون نبوة الر�سول بول�س .كما
�أنهم ي�ؤمنون ب�أن �سلفهم �إلك�ساي تلقى وحيا من ال�سماء ،وعلى
ذل��ك الأ���س��ا���س دع��ا �إىل ر���س��ال��ت��ه .وق��د ت�سللت خمتلف العنا�صر
الأجنبية �إىل عقيدتهم ،كال�سحر والتنجيم.
وه���ذا ي��دل على �أن ه��ذه الفئة مل ت��ر ي�سوع بكونه �إل��ه��ا ،وغالبا
لي�س اب��ن اهلل ،وح��اول��ت ب�شكل �أو ب���آخ��ر احل��ف��اظ على الطقو�س
ال��ي��ه��ودي��ة .وق��د تعر�ض لها بالنقد جمموعة م��ن الالهوتيني
امل�����ش��ه��وري��ن امل��ح�����س��وب�ين ع��ل��ى �آب����اء الكني�سة ،ال��ذي��ن ع��ا���ش��وا بني
القرنني الأول واخلام�س ،ك�إغناطيو�س الأنطاكي ،وج�ستينو�س
ال�شهيد ،و�أوري��ج��ان��و���س ،وج�ي�روم ،ويوحنا الدم�شقي ،وغريهم
كثري .وعادة ما اتخذ ه�ؤالء مواقف �سلبية من امل�سيحيني اليهود،
ك��م��ا ه��و احل����ال بالن�سبة �إىل ج��ي�روم ال����ذي مل ي��ت��ع��اط��ف معهم
كثريا� .أما يوحنا الدم�شقي ،فقد تناول يف كتابه «ينبوع املعرفة»
خمتلف البدع والهرطقات م�شريا �إىل عدد من امل�سيحيني اليهود.
ويعرب الالهوتي فرهوف عن اندها�شه عندما يكت�شف �أن �أحد
�آباء الكني�سة من القرن الرابع ،وهو �سوزومينو�س ،ي�شري �إىل �أن
امل�سيحيني اليهود اعتربوا �أنف�سهم �إ�سماعيليني؛ كيف حدث هذا
الأمر الذي يتطابق مع القر�آن الذي يويل �أهمية كبرية لإ�سماعيل
باملقارنة مع �إ�سحاق؟
ول��ن تكتمل ال�����ص��ورة �إال ب��ال��ع��روج على ت��ي��ارات ن�صرانية �أخ��رى
�أ�سهمت بق�سط كبري يف بلورة �صورة ي�سوع �سواء يف بعدها التاريخي
�أو الالهوتي .جتدر الإ�شارة بدءا �إىل الآريو�سية التي ُتن�سب �إىل
م�ؤ�س�سها �آريو�س الإ�سكندري ( ،)336-256ال��ذي �أدي��ن يف جممع
نيقية �سنة  325ب�سبب ر�أيه يف ي�سوع .كان يعتقد �أنه ميكن �أن مناثل
ي�سوع باهلل (رمب��ا جمازيا) ،لكن ال ميكن اعتباره �إلها حقّا ،فهو
تابع هلل ،و�أن الإميان بعقيدة الثالوث �صار م�س�ألة �إ�شكالية.
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ث��م الن�ساطرة ال��ذي��ن ين�سبون �إىل ن�سطور ( ،)451-380ال��ذي
اعرت�ض على اعتبار مرمي «والدة اهلل» ،وكان يعتقد �أن ي�سوع له
طبيعة ب�شرية و�إلهية ،و�أنهما منف�صلتان عن بع�ضهما البع�ض.
وهكذا ف�إن مرمي كانت ولدة ي�سوع الب�شري ،ال الإلهي .وترتكز
ر�ؤي��ة ن�سطور الأ�سا�سية على �أن��ه من غري املعقول �أن يت�أمل اهلل
وميوت .وقد �أدين يف جممع �إف�س�س �سنة .431
ويف الأخ�ير ،املونوفيزية (الطبيعة الأح��ادي��ة) وه��ي على طرف
ن��ق��ي�����ض م���ن ال��ن�����س��ط��وري��ة (ال��ط��ب��ي��ع��ة امل����زدوج����ة) ،ومت��ت��د �إىل
بطريرك االك�سندرية كريل�س ( ،)444-378الذي كان يعتقد �أن
ي�سوع له طبيعة ب�شرية�-إلهية واح���دة ،و�أن الطبيعة الب�شرية
والإل��ه��ي��ة متداخلة للغاية ،وعلى العك�س م��ن خ�صمه ن�سطور،
الذي كان معا�صرا له ،كان يدعو �إىل �أن مرمي “�أم اهلل” .وقد
�أدين �أي�ضا يف جممع خلقيدونية �سنة .451
املجال�س الكن�سية �أو الن�صرانية الهيلينية
وي�شكل ه��ذا التيار م��وق��ف الأغلبية امل�سيحية ،ال���ذي ت��ك��ون يف
ح�ضن كنائ�س الإمرباطورية الرومانية والبيزانطية الحقا .وقد
�أ�صبح اليوم رائ��دا بني الأو�ساط امل�سيحية� ،إىل درجة �أنه غالبا
ما ال يدرك �أنه كانت هناك وجهات نظر خمتلفة عن ي�سوع منذ
البداية .وهكذا �صارت ت�صريحات املجامع هي املبد�أ التوجيهي:
ك���ان ي�����س��وع اب���ن اهلل وه���و اهلل ،وي�����س��وع ل��ه ط��ب��ي��ع��ت��ان :الهوتية
ونا�سوتية غري خمتلطتني وال تنف�صالن .ثم �إن تطبيق العديد
من و�صايا العهد القدمي مل يعد له دور يذكر.
وخالفا ملفهوم «ابن اهلل» الذي ي�شري يف التف�سري اليهودي ،كما
�سبقت الإ�شارة� ،إىل ا�سم �شرف لأولئك الذي يطيعون اهلل ،ي�ستمد
م�صطلح «اب���ن اهلل» يف التوظيف امل�سيحي امل��ت���أخ��ر دالل��ت��ه من
الف�سلفة الهيلينية حيث يهيمن مفهوم �أبناء الآلهة ،ك�أن ي�سوع
يراد له �أي�ضا �أن يُح�سب من بني �أبناء الآلهة.
وي��ذ ُك��ر ال��ك��ات��ب �أن���ه تعاي�شت خمتلف ال����ر�ؤى ووج��ه��ات النظر
الالهوتية عن ي�سوع ،لكن عندما توىل الإمرباطور ق�سطنطني
ال�سلطة يف �أوائ��ل القرن الرابع منح م�ساحة �أك�بر للن�صرانية،
و�سعى �إىل �أن يهيمن ال��دي��ن امل�سيحي ب��الإج��م��اع ،و�أن تتوقف
النقا�شات املتباينة التي ال تريد �أن تنتهي .وحتقيقا لذلك ،عقد
�أول جمل�س كن�سي يف نيقية �سنة  ،325ال��ذي انكب على ال�س�ؤال
اجلوهري :هل ي�سوع هو اهلل �أم ال؟ وقد �أنكر �آريو�س ذلك ،فتمت
�إدان��ت��ه .وم��ع ذل��ك تكاثر �أتباع الآريو�سية ،وات�ضح �أن ال�صياغة
التي اعتمدها جمل�س نيقية مل تكن كافية .وقد ترتب عن ذلك
الكثري م��ن اخل�لاف��ات �إىل �أن نظم جممع خلقيدونية يف ،451
الذي �أوجد �صيغة بديلة وهي �أن ي�سوع �إله كامل و�إن�سان كامل،
كما متت بلورة عقيدة التثليث يف املجمع نف�سه ،حيث ي�سوع كان
ابن اهلل وكان �أي�ضا اهلل ،ومعا �شكال الأب والإبن والروح القد�س،
�أي الآل��ه��ة ال��ث�لاث .ول��و مل تتدخل ال�سيا�سة يف �صياغة هذه
العقائد ،التخذت الأمور بالت�أكيد جمرى خمتلفا.
عي�سى القر�آين
قبل التوقف عند �شخ�صية عي�سى يف املنظور القر�آين والإ�سالمي،
ال مندوحة م��ن الإ���ش��ارة �إىل احل�ضور امل�سيحي املبكر يف �شبه
اجل��زي��رة العربية وم��ا حولها ،وق��د اختلفت ال���ر�ؤى ه��ن��اك عن
طبيعة ي�سوع .كان امل�سيحيون الذين عا�شوا يف م�صر وجنوبها
م��ن ذوي الطبيعة الأح���ادي���ة ،ال��ذي��ن ك��ان��وا يعتقدون �أن ي�سوع

كانت له طبيعة �إلهية واح��دة .وقد رف�ض �سكان الإمرباطورية
الأك�سيومية �أح��ك��ام جممع خلقيدونية .وم��ن �أك�����س��وم� ،إثيوبيا
حاليا ،يرجح انتقال الن�صرانية �إىل جنوب اجل��زي��رة العربية
يف حمري ،ويذكر �أن الإم�براط��ور كون�ستانتو�س الثاين (-337
 )361كلف الأ�سقف الآريو�سي ثيوفيلو�س مبهمة يف جنوب �شبه
اجلزيرة العربية ،لكن مل يتم العثور على �أي �أثر لتلك الكنائ�س.
�أما يف منطقة الهالل اخل�صيب (جنوب بالد ما بني النهرين �إىل
دم�شق) ،فكانت ت�سود املونوفيزية (الطبيعة الأحادية) ،يف حني
�شكل الن�ساطرة الأغلبية يف �شرق العراق وجنوبه.
ويقدم الالهوتي فرهوب قراءة �شاملة ودقيقة ل�شخ�صية عي�سى
يف ال��ق��ر�آن الكرمي مبختلف جوانبها ،ال�سيما املتعلقة بوالدته
املعجزة ،و�أم��ه البتول ،و�إنكار بنوته الإلهية ،ورف�ض كونه �إلها،
وتفنيد حادثة ال�صلب .ومن �ش�أن ذلك �أن يقرب القاريء غري
امل�سلم م��ن عي�سى النبي يف املنظور ال��ق��ر�آين والإ���س�لام��ي .وما
ي�سرتعي النظر يف ه��ذه املقاربة �أن الكاتب يحاول بني الفينة
والأخ�����رى رب���ط اجل�����س��ور ب�ين ال��ر�ؤي��ت�ين ال��ك��ت��اب��ي��ة وال��ق��ر�آن��ي��ة،
والك�شف ع��ن التقاطعات املختلفة ال��ت��ي ت��وح��ي ب����أن اخل�لاف��ات
الالهوتية التي نعي�شها� ،سواء على م�ستوى املخيال الفكري �أو
ال�شعبي� ،إما �أنها ن�ش�أت جراء التوظيف الإيديولوجي الروماين/
البيزنطي ،و�إما �أنها ترتبت عن عجز يف ت�أويل الن�صو�ص الدينية
ب�شكل م�ؤ�س�س وحمكم.
كما �أ َّن القر�آن الكرمي يرف�ض ب�شكل قاطع �أنه مت �صلب عي�سى بن
مرمي .وهذا ما ينطبق على بع�ض الأو�ساط امل�سيحية التي �أنكرت
ك��ون ي�سوع عانى وم��ات ،فالطائفة امل�سيحية الدو�سيتية كانت
تعتقد �أن ي�سوع عا�ش على الأر�ض بج�سد مزيف و�أنه مل يت�أمل ومل
ميت .بل و�إن الذين ال يدركون �أنه جاء ك�إن�سان هم خمطئون.
و�أكرث من ذلك ،ف�إن بع�ض الكتابات الغنو�صية الالحقة تقول �أن
ي�سوع مل يت�أمل ومل ي�صلب ،بل مت �صلب �شخ�ص �آخر مكانه ،وهذا
يتطابق جملة وتف�صيال مع املنظور القر�آين كما يف الآية  157من
�سورة الن�ساء .وهذا يدل على �أن وجهة نظر القر�آن بخ�صو�ص

موت ي�سوع على ال�صليب و�أهميته اخلال�صية تختلف ب�شكل جلي
عن التعاليم الكن�سية الالحقة ،ال�سيما اخلا�صة بالكني�سة يف
الإمرباطوريتني الرومانية والبيزنطية.
ويبدو �أي�ضا �أ َّن القر�آن الكرمي يعك�س ع��ددا مهما من احلقائق
التي ت�ضمنها العهد اجلديد حول كون ي�سوع ر�سوال ونبيا عظيما،
و�أن اهلل رفعه �إليه و�سوف ي�شارك يف احلكم يف �آخر الزمان ،و�أنه
قادر على ال�شفاء املعجز ،و�أنه يتمتع مبكانة متميزة وا�ستثنائية
بني الأنبياء يف القر�آن.
من هذا املنطلق� ،إن التيارات امل�سيحية التي مل تكن تنت�سب �إىل
عقائد املجال�س الكن�سية الر�سمية تفاعلت ب�شكل �إيجابي مع
الإ�سالم ،وينمذج الكاتب لذلك ببطريرك الإ�سكندرية بنيامني
الأول ال��ذي عانى من اظطهاد العقائد الكن�سية اخللقيدونية،
فهرب �إىل �شمال �إفريقيا حيث اختب�أ ،ومل يخرج مع �أتباعه �إال
�أثناء الفتح الإ�سالمي يف منت�صف القرن ال�سابع؛ حيث التقى
بالقائد عمرو ب��ن العا�ص ال��ذي وع��ده ب�ضمان حرية ممار�سة
عقيدتهم .حقّا هناك من امل�سلمني من �أجرب النا�س على الدخول
يف الإ���س�لام ،لكن يت�ضح �أي�ضا �أن امل�سيحيني الذين مل يكونوا
ي�سريون على خطى جممع خلقيدونية تفاعلوا ب�شكل �إيجابي مع
امل�سلمني.
اخلال�صة اجل��وه��ري��ة التي �أف�ضت �إليها ه��ذه امل��راج��ع��ة ه��ي �أن
الالهوتي الهولندي �إدوارد فرهوف يُق ّو�ض يف كتابه جملة من
العقائد الت�أ�سي�سية يف الدين امل�سيحي ،ك�ألوهية ي�سوع وكونه ابن
اهلل والتثليث وغريها .وهو ي�ؤكد �أن الن�صرانية تعر�ضت ل�صياغة
�إي��دي��ول��وج��ي��ة ج��ذري��ة ع�بر خمتلف امل��ج��ال�����س الكن�سية ،بهدف
حتقيق �إج��م��اع ديني ال يتعار�ض م��ع �سيا�سة الإم�براط��وري��ت�ين
الرومانية والبيزنطية .فاعترب ي�سوع ابن هلل ،رغم �أن التقليد
اليهودي ال��ذي خرجت الن�صرانية م��ن قمقمه يطلق العنوان
ال�����ش��ريف «اب���ن اهلل» على ك��ل م��ن يطيع اهلل ويخ�ضع لأوام����ره.
واعتمدت عقيدة التثليث ب�شكل ر�سمي ،رغ��م �أن��ه ال �أث��ر لها يف
العهد اجل��دي��د مبختلف �أناجيله و�صحفه .ومت ال�تروي��ج على
نطاق وا�سع ملوت ي�سوع على ال�صليب والفداء ،رغم �أن هناك من
التيارات امل�سيحية القدمية ما يرف�ض هذا الإدع��اء .لذلك ف�إن
امل�سيحيني املح�سوبني على التيار البابوي والقي�صري الر�سمي
ي�شعرون بفجوة عميقة بينهم وب�ين امل�سلمني ،بينما الن�صارى
الذين �سلكوا م�سارا م�ستقال عن روما كانوا يف الغالب �أكرث قربا
من الإ�سالم.
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