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عن الكاتب 
ـه يخــدم فــي شــبكة  ســتيڤن هــو راعــي فــي كــنيسة ســيتي اليــت فــي آشــڤيل. كــما أنّـَ
ســــيتي اليــــت فــــي مــــجال الــــدفــــاعــــيات واألبــــحاث بــــعد أن أكــــمل درجــــة الــــدكــــتوراه فــــي 
الـالهـوت. أنـهى سـتيڤن مـؤخـراً درجـة الـدكـتوراة مـن املـدرسـة الـالهـوتـية املـعمدانـية فـي 
لــويــزيــانــا مــع الــتركــيز عــلى الــنقد الــنصي والــقونَــنَة، أمــضى الــسنوات الــقليلة املــاضــية 
فـي الـعمل عـلى الـنصوص الـغنوصـية الـقديـمة وتـأثـيرهـا فـي الـكنيسة املـبكرة والـقونَـنَة. 
يــشارك أيــضاً فــي مــناظــرات وحــوارات مــع الــعلماء الــبارزيــن مــن أمــثال الــدكــتور بــيتر 
غُـــوري والـــدكـــتور إيـــليا هـــيكسون والـــدكـــتور جـــيمس وايـــت والـــدكـــتور ريـــتشارد كـــاريـــير 

والدكتور روبرت برايس. 



كلمة المترجم 
يـــــقوم الـــــبعض مـــــن نُـــــّقاد الـــــكتاب املـــــقدس، بـــــني الـــــفينة واألُخـــــرى، بـــــنبش جـــــثامـــــني 
الـبعض مـن الـكتابـات الـغنوصـية الـتي سـبق وتـمَّ دفـن أوهـامـها مـنذ زمـن طـويـل، لـكنهم 
يـحاولـون أن يـقومـوا بـإحـيائـها لـإلدعـاء بـأنـهم وجـدوا كـنزهـم املـفقود الـذي يُـثِبت بُـطالن 

الكتاب املقدس بأسرة أو العهد الجديد على أقل تقدير. 
يـــقوم الـــدكـــتور بـــويـــس فـــي هـــذه الســـلسلة مـــن املـــقاالت بـــتقديـــم تحـــليله األكـــاديـــمي 
واملـبني عـلى دراسـاتـه الـشخصية الـتي قـام بـها لهـذه الـكتابـات، ويـقدم لـنا خـالصـات 
تـــساعـــدنـــا عـــلى وضـــع جـــثامـــني هـــذه األوهـــام فـــي قـــبورهـــا مـــن جـــديـــد ولـــكن مـــع تـــثبيت 

شاهدة على قبرها لئال يُخطئ أحد فيما بعد ويعتقد بأنَّه يستطيع إعادة إحياءها. 
لـــــقد عـــــملت عـــــلى نـــــقل كـــــلمات الـــــدكـــــتور بـــــويـــــس، وعـــــند الـــــحاجـــــة إلضـــــافـــــة كـــــلمات 
إيـضاحـية قـمت بـوضـعها [ضـمن قـوسـني] لـإلشـارة إلـى أن هـذه الـكلمات ال تـعود إلـى 

النص األصلي. 
يـــوجـــد تـــرجـــمات بـــالـــلغة الـــعربـــية لهـــذه الـــكتابـــات ولـــكنني فـــّضلت الـــتحقق مـــن هـــذه 
الـترجـمات مـن خـالل الـنصوص اإلنـكليزيـة املُحـدَّثـة، والـعمل عـلى تـقديـم تـرجـمة عـربـية 
مـــعاصـــرة لـــها مـــع الـــعمل عـــلى تـــوخـــي الـــدقـــة فـــي نـــقلها. يُـــمكنكم الـــقيام بـــعملية بـــحث 
بــــسيطة عــــبر محــــركــــات الــــبحث اإللــــكترونــــية لــــلوصــــول إلــــى الــــترجــــمات األُخــــرى لهــــذه 

الكتابات للمقارنة. 
أصـلي أن تحـمل لـكم هـذه الـدراسـات مـا فـيه املـنفعة وتـكون بـمثابـة شـعلة تـساعـدكـم 

على إرشاد البعض إلى الحقائق اإللهية وانتشالهم من ظلمة املعرفة الكاذبة. 

محبتي لكم في املسيح 

Jack 





مقدمة 
إن إنـــجيل مـــريـــم هـــو أحـــد أكـــثر الـــنصوص الـــغنوصـــية تـــميّزاً. يـــوجـــد احـــتمال بـــأن 

يكون هذا اإلنجيل قد تأثَّر بإنجيل توما وربما تأثر أيضاً بإنجيل فيلبس.  
قـمت فـي املـقالـة الـسابـقة عـن إنـجيل تـومـا بـإيـضاح كـيف أن الـغنوصـينّي كـانـوا مـفتونـني 
بــمريــم املجــدلــية (وهــي الــتي يُــحتمل أن يــكون هــذا اإلنــجيل قــد حــمل اســمها) ومهــدوا 
بـذلـك الـطريـق [لـظهور] كـتابـات جـديـدة تـقوم بـرفـع مـكانـتها. إن الـغرض مـن هـذه املـقالـة 

هو إعطاء ملحة عامة عن النسخ الباقية من إنجيل مريم. 
مـن املـحتمل أن يـرجـع تـاريـخ هـذا الـسفر إلـى أواخـر الـقرن الـثانـي. ويـبدو أن أقـدم 
الـشهادات عـلى هـذا الـنص تـؤكـد صـحة هـذا اإلطـار الـزمـني. يـوجـد ثـالثـة مخـطوطـات 
تنَْي يـونـانـيّتني تـعودان إلـى بـدايـات  كـامـلة مـن إنـجيل مـريـم، أقـدمـهما عـبارة عـن قُـصاصَـ
 Papyrus) و (Papyrus Oxyrhynchus L 3525) :الـــــــــــقرن الـــــــــــثالـــــــــــث وهـــــــــــما
Rylands 463). يــــــتوفــــــر أيــــــضاً مخــــــطوطــــــة قــــــبطية تــــــرجــــــع إلــــــى الــــــقرن الــــــخامــــــس 
(Berlin Codex 8502) وهـي أكـثر املخـطوطـات اكـتماالً بـني املخـطوطـات الـثالثـة. 
كــــما هــــو الــــحال مــــع الــــعديــــد مــــن األنــــاجــــيل الــــغنوصــــية، فــــهي تــــقوم بــــتغيير واســــتبدال 
املـــعانـــي والـــتوكـــيدات املـــوجـــودة فـــي الـــكلمات األصـــلية لـــيسوع وذلـــك لـــجعلها تـــناســـب 

اإلطار املفترض من الغنوصينّي. 
يـــقوم انـــجيل مـــريـــم خـــالل الســـرد بـــالـــتركـــيز عـــلى قـــضية ســـفر الـــروح. إن اإلحـــترام 
والــتكريــم الــعظيمني الــلذيــن أُعــطيا ملــريــم، عــلى مــا يــبدو، قــد تــرافــقا مــع اســتنارة أكــبر 
[أُعـطيت لـها] مـن يـسوع. األمـر املـؤسـف هـو أنـنا فـقدنـا سـتة صـفحات مـن املخـطوطـة 
مــن بــدايــة املســتند، وأربــع صــفحات مــن املخــطوطــة مــن مــنتصف املســتند، ولــم يــتبقى 
لـديـنا سـوى قـسمني مـنفصلني. ال يـوجـد فـي كـتابـات آبـاء الـكنيسة أي اقـتباس أو ذكـر 

إلنجيل مريم، ولم يتم إدراجه في أي من الحوارات أو قوائم األسفار القانونية. 

http://163.1.169.40/cgi-bin/library?e=d-000-00---0POxy--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-00&a=d&c=POxy&cl=CL5.1.50&d=HASH87568e335fb60d8e963017
https://luna.manchester.ac.uk/ll/thumbnailView.html?startUrl=%2F%2Fluna.manchester.ac.uk%2Fluna%2Fservlet%2Fas%2Fsearch%3Fos%3D0%26lc%3DManchesterDev~93~3%26mid%3DManchesterDev~93~3~55543~223275%26sort%3Dreference_number%2Cimage_sequence_number%2Cimage_title%2Cimage_number%26bs%3D10
https://luna.manchester.ac.uk/ll/thumbnailView.html?startUrl=%2F%2Fluna.manchester.ac.uk%2Fluna%2Fservlet%2Fas%2Fsearch%3Fos%3D0%26lc%3DManchesterDev~93~3%26mid%3DManchesterDev~93~3~55543~223275%26sort%3Dreference_number%2Cimage_sequence_number%2Cimage_title%2Cimage_number%26bs%3D10
https://www.gospels.net/bg8502cover


اإلطار العام 
فـي الـقسم األول، تـقوم مـريـم بـتذكـير الـرسـل أنَّ يـسوع قـد ”أعـدَّنـا وجـعلنا لـلناس“. 
يـبدأ أيـضاً فـي مـنتصف املشهـد [الـذي يـصفه هـذا الـقسم، بـوضـع تـصريـحات] تـجعل 
مـن األشـياء الـتي سـبقت وتسـببت بـإعـطاء هـذه الـتعليمات أمـوراً غـيراً واضـحة. تـعتقد 
كـــاريـــن كـــينغ بـــأنَّ اإلشـــارات إلـــى مـــوت املخـــلص ومشهـــد إعـــطاء املـــأمـــوريـــة الـــعظمى، 
والـتي تـأتـي الحـقاً فـي السـرد تـشير إلـى أنَّ اإلطـار الـعام لـلقسم األول مـن الـنص هـو 

1ظهور يسوع بعد القيامة. 

هــــذا يــــجعل مــــن إنــــجيل مــــريــــم مــــتميزاً عــــن الــــعديــــد مــــن الســــرديــــات غــــير الــــقانــــونــــية 
األُخــــرى. تــــقوم مــــعظم هــــذه األعــــمال بــــالــــتركــــيز عــــلى خــــدمــــة يــــسوع وتــــعالــــيمه. يــــوجــــد 
احـــتمال أن يـــكون انـــجيل بـــطرس قـــد تـــضمن ســـرداً ألحـــداث مـــا بـــعد الـــقيامـــة؛ إال أنَّ 

2املخطوطة تنتهي عند توّجه الرسل إلى البحر للصيد. 

فــــي الــــقسم الــــثانــــي، تــــقوم مــــريــــم بــــإدخــــال تــــصريــــحات أكــــثر تــــطوراً عــــن ”ارتــــداء 
اإلنـــــسان الـــــكامـــــل“ فـــــي مـــــقارنـــــة مـــــع ”إعـــــدادنـــــا لـــــنكون رجـــــاالً“. مـــــالـــــذي تـــــعنيه هـــــذه 
الــــتصريــــحات؟ إن األمــــر الــــغالــــب هــــو أنــــها تــــشير إلــــى شــــكل مــــن أشــــكال الــــغنوصــــية 
الــڤالــنتينية الــتي تــتضمن فــكرة غــرفــة الــزفــاف، والــتي تشــتمل عــلى الــزواج مــن الــنظير 

السماوي للمرء. 
إن انــجيل فــيليبس يتحــدث عــن هــذا املــفهوم بــشكل أوســع مــن انــجيل مــريــم. ونجــد 
أن الــتعليم الــذي فــيه يــتضمن مــا يــلي: إن املــؤمــن ســوف يــختبر اتــحاداً مــع املــالك فــي  
(املــأل، الــعالــم الــروحــي حــيث يــسكن اهلل). قــام الــبعض مــن األشــخاص بــإطــالق اســم 
دان عـــــلى إنـــــكار  املـــــسيحية عـــــلى غـــــرفـــــة الـــــزفـــــاف هـــــذه. إن املـــــقطعان الـــــسابـــــقان يـــــؤكّـــــ
دان عـــلى أنَّ جـــميع األشـــياء ســـوف تنحـــّل [لـــتعود]  مـــفهومـــي الخـــطيئة والـــديـــنونـــة ويـــؤكّـــ

إلى جذورها. 

 Karen L. King, “The Gospel of Mary Magdalene,” in Elisabeth Schüssler 1

Fiorenza (ed.), Searching the Scriptures. Volume Two: A Feminist 
Commentary. (New York: Crossroad, 1994), 602

2 لــقراءة الــترجــمة اإلنــكليزيــة الــتي قــام بــإعــدادهــا الــدكــتور بــويــس إلنــجيل بــطرس اضــغط هــنا. لــقراءة 
الدراسة الخاصة بإنجيل بطرس اضغط هنا، لقراءتها باللغة العربية اضغط هنا.

https://citylightseattle.com/blog/stephen-boyces-english-translation-of-the-gospel-according-to-peter/
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الُمحتوى 
يـــمكن أن يـــتم تـــقسيم مـــحتويـــات إنـــجيل مـــريـــم إلـــى أربـــع فـــئات مـــنفصلة. ســـأقـــوم 

3باستخدام نموذج كريس توكيت لكل واحدة من هذه الفئات. 

مــــن ٧: ١ - ٩: ٤. إن هــــذا الــــقسم يــــبتدئ بــــعد أن أجــــاب يــــسوع عــــلى أســــئلة (١)
الـــتالمـــيذ (انـــظر ٧: ١-٨). لـــقد كـــان بـــطرس مهـــتماً بـــموضـــوع ”خـــطيئة الـــعالـــم“. 
لـــكن يـــسوع كـــان قـــد أعـــطى إجـــابـــة غـــريـــبة. قـــال: ”ال تـــوجـــد خـــطيئة، بـــل أنـــتم مـــن 
يخـلق الخـطيئة حـني تـعملون وفـقاً لـطبيعة الـزنـى، وهـي الـتي تُـدعـى خـطيئة“. إن 
هـذا هـو الـفهم الـسائـد فـي الـنظام الـعقائـدي الـغنوصـي. إن يـسوع يـقوم بـالـترويـج 
لـحياة مـن الـزهـد وحـياة خـالـية مـن اشـباع املـلذات الـحسيّة (الجسـديـة). يـجب أن 
يــبقى حــاضــراً فــي ذهــننا أن الــغنوصــينّي يــعتقدون بــأنَّ كــّل األشــياء املــاديــة هــي 

شريرة بطبيعتها. 
يـتابـع يـسوع فـي تـصريـحه بـالـقول: ”لهـذا تـمرضـون وتـموتـون…“ يـقوم هـنا يـسوع 
بـربـط املـرض واملـوت بـاتـباع الـناس ألهـوائـهم البشـريـة. إن يـسوع يـقول هـنا بـشكل 
رئـيسي أنَّ اتّـِباع املـلذات الـجنسية هـو فـي الـحقيقة األمـر الـوحـيد الـذي يـمكن أن 
يـــــتم تـــــصنيفه عـــــلى انـــــه خـــــطيئة. يـــــنتهي هـــــذا الـــــقسم بـــــإرســـــال يـــــسوع لـــــتالمـــــيذه 

ليكرزوا بملكوت ”ابن اإلنسان“. 
٩: ٥ - ١٠: ١٠. فـي هـذا الـقسم نجـد اضـطراب الـتالمـيذ نـتيجًة لـتصريـحات (٢)

يـسوع، ولـكن مـريـم تـأتـي لـتساعـدهـم مـن خـالل تـفسير أقـوال يـسوع السـريـة. فـي 
هــذا الــقسم نجــد أن بــطرس يــعترف بــمحابــاة يــسوع ملــريــم. لــقد قــال: ”نــحن نــعلم 
أيـــتها األخـــت أن املخـــلص أحـــبك أكـــثر مـــن جـــميع الـــنساء األُخـــريـــات.“ اعـــترفـــت 
مــــريــــم بــــأن يــــسوع قــــد شــــارك مــــعها مــــعلومــــات كــــان قــــد أخــــفاهــــا عــــنهم. وتــــابــــعت 

لتخبرهم بأنها قد رأت رؤيا عن يسوع وبأنَّه قد فّسر فيها هذه األقوال لها. 
١٠: ١١ - ١٧: ٧. تـدعـي مـريـم فـي هـذا الـقسم أنـها فـي رؤيـاهـا الـتي رأتـها (٣)

أنــها قــد ”رأت الــرب.“ يــمكن لــلمرء أن يــفترض أن [هــذه الــرؤيــا] كــانــت جــزءاً مــن 
ل فـي يـوحـنا ٢٠: ١٨. إن مـعظم هـذا الجـزء مـن  لـقائـها مـع يـسوع كـما هـو ُمسجّـَ
الـــنص مـــفقود، وهـــذا مـــا يـــترك الـــدارســـني حـــائـــريـــن فـــي افـــتراض مـــا تـــمَّ مـــناقشـــته 
ـه يــوجــد أربــعة قــوى لــلغضب، وهــي تــقوم بــاســتجواب الــروح لــتسمح  قــبله. يــبدو أنّـَ
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لـها أو تـمنعها مـن املـرور. إن قـوة الـظالم مـفقودة مـن السـرد، كـما هـو حـال الـقسم 
األول مـن قـوة الـشهوة. يـبتدئ الـنص بـحوار حـول صـعود الـروح (فـي الـغالـب روح 
يـسوع) خـارج الجسـد الـذي هـو تـحت سـلطان قـوة الـشهوة. الـقوة الـثالـثة هـي قـوة 

الجهل، وهذه القوة تأخذ سبعة أشكال هي: 
األول هو من ظلمة؛ •
الثاني، شهوة؛ •
الثالث، جهل؛ •
الرابع، غيرة قاتلة؛ •
الخامس، مملكة الجسد؛ •
السادس، ’حكمة‘ الجسد الساذجة (الحمقاء)؛ •
السابع، ’حكمة‘ الغضب. •

لـــقد عـــبرت الـــروح بســـالم مـــن جـــميع هـــذه الـــتجارب الـــتي كـــانـــت تهـــدف ملـــنعها مـــن 
الــدخــول، أجــابــت الــروح عــلى جــميع األســئلة بــنجاح وفــي الــنهايــة وصــلت إلــى وجهــتها 
فـي الـراحـة بـصمت. إن الـتفسير الـرئـيسي ملـا سـبق، بحسـب مـا اقـترحـته كـاريـن كـينغ 
هـــــو أنَّ كـــــّل مـــــن املـــــضمون وبـــــنية الـــــنص ســـــوف يـــــقودان الجـــــمهور نـــــحو هـــــويـــــة ذاتـــــية 
داخــــــلية، وقــــــوة، وحــــــريــــــة الــــــذات الــــــحقيقيّة. ســــــوف تتحــــــرر الــــــروح مــــــن ســــــلطان املــــــادة 

4(الجسد املادّي) ومن الخوف من املوت. 

١٧: ٧ وحـتى الـنهايـة. فــي هــذا الــقسم يتحــدى أنــدراوس مــصداقــية رؤيــا (٤)
مــريــم. يــدلــي بــتصريــح مــفاده ”إن هــذه الــتعالــيم تــبدو كــأفــكار مــختفلة.“ ويــؤكــد 
ـــه لــــم يتحــــدث مــــع امــــرأة دون مــــعرفــــتنا أو  بــــطرس أفــــكار أخــــيه [بــــتصريــــحة] ”إنّـَ
5بـــرفـــقتنا عـــلناً، هـــل فـــعل[ذلـــك]؟ هـــل يـــجب عـــلينا أن نـــتغير  ونســـتمع إلـــيها؟ هـــل 

لها عـــنا؟“ لـــم يـــكن بـــطرس عـــلى اســـتعداد لـــقبول [فـــكرة] أن يـــسوع قـــد يـــعلن  فـــضَّ
مـــعرفـــة إلـــى امـــرأة تـــاركـــاً الـــرجـــال فـــي الـــظلمة. إذ أنـــهم، وبـــصرف الـــنظر عـــن أي 
َلُه املُـختاريـن. إن هـذه املـعلومـات كـانـت قـد حـملت أهـمية لـهم لـكي  شـي آخـر، رُسُـ

يعرفوها. 
 

  Karen L. King. 2003. The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the 4

first woman apostle. (Santa Rosa, CA: Polebridge Press), 148

5 أو نرتد.



تــسارع مــريــم إلــى الــدفــاع عــن نــفسها مــتسائــلة عــما إذا كــان بــطرس وأنــدراوس 
يـــعتقدان حـــقاً أنـــها قـــد تـــكذب وتـــختلق هـــذه األشـــياء. قـــبل أن يـــتمكن بـــطرس مـــن 
مه عــليها. مــن الجــديــر بــاملــالحــظة  اإلجــابــة، يــقوم الوي (مــتى) بــتوبــيخه عــلى تهجّــ
أن الوي لــــم يــــقم بــــتوبــــيخ أنــــدراوس إنــــما كــــان بــــطرس وحــــده مــــن تــــلقى الــــتوبــــيخ. 
يـجيب الوي بـعجالـة ثـانـيًة، لـيتَّهم بـطرس بـأنَّـه ”لـطاملـا كـان غـضوبـاً.“ كـما أنَّـه اتَّـهم 
بـطرس بـأنّـَه كـان يـتعامـل مـع مـريـم كـما لـو كـانـت عـّدواً. عـلى مـا يـبدو، إن الوي قـد 
اعـترف بـأن الـعالقـة املـميزة الـتي جـمعت مـريـم مـع يـسوع كـانـت قـد تـجاوزت حـدود 
د أن املُخــلَّص  اخــتباراتــهم [الــتي عــاشــوهــا] مــعه. ونجــده يــصرّح قــائــالً ”مــن املــؤكّـَـ

قد عرفها بشكل جيّد جداً. لهذا السبب أحبها أكثر من جميعنا.“ 
إن هــذا الــتصريــح مــثير لــلذهــول وال يــمكن أن يــتم تــثبيته مــن خــالل أي واحــٍد مــن 
األنـاجـيل الـقانـونـية. إنّـَه تـصريـح غـريـب حـقاً عـن السـرد املـوجـود فـي إنـجيل الوي 
(مـتى). إنّـَه يـذكـر مـريـم املجـدلـية ثـالثـة مـرّات، وفـي كـل مـوضـع يـتم ذكـرهـا فـيه نجـد 
ارتــباطــاً مــع الــنساء األُخــريــات الــالتــي كــنَّ عــند قــبر يــسوع (مــتى ٢٧: ٥٦ - ٢٨: 
١). نجــد فــي انــجيل مــريــم أن تحــذيــر الوي ألصــدقــائــه كــان بــأنّـَـه ”يــجب عــلينا أن 
نــشعر بــالــعار، ونــغطي أنــفسنا بــاإلنــسان الــكامــل، ونــدعــه يتجــذَّر فــينا كــما أمــرنــا 
ر بـــاإلنـــجيل، دون أن نـــضع أيّـــة قـــاعـــدة أُخـــرى أو شـــريـــعة أُخـــرى غـــير  ــ هـــو ، ونُبشّـِ

تلك التي قالها املُخلِّص.“ 
عـــلى مـــايـــبدو أن الـــتالمـــيذ قـــد اســـتجابـــوا بـــطريـــقة إيـــجابـــية لـــنصيحة الوي. ولـــكن 
يـــجب أن نـــتنبَّه إلـــى وجـــود اخـــتالف نـــصي بـــني الـــنصني الـــقبطي والـــيونـــانـــي. إن 
الــــــنص الــــــقبطي يــــــقدم تــــــصريــــــحاً مــــــفاده ”ابــــــتدأوا بــــــاإلنــــــطالق ليبشــــــروا.“ أمــــــا 
6قـصاصـة رايـالنـدز (Rylamds) تـقدم ذات الـتصريـح بـالـشكل الـتالـي: ”ابـتدأ 

ـه قــد تــمَّ اســتبعاد أنــدراوس  بــاإلنــطالق …“ هــذا قــد يــشير بــشكل تــقريــبي إلــى أنّـَ
وبطرس من املسعى. 

6 قصاصة رايالندز هي املخطوطة اليونانية إلنجيل مريم، وهي املخطوطة األقدم.



مراجع الكتاب المقدس البارزة 
يـقدم هـذا الـسفر فـي مـناسـبتني تـصريـحاً مـن يـسوع وهـو: ”مـن لـه أذنـان لـلسمع، 
فــليسمع.“ يــمكن أن يــتمَّ تــتبع هــذا الــتصريــح إلــى مــواضــع مــتعددة مــن العهــد الجــديــد 
(مـــتى ١١: ١٥؛ ١٣: ٩، ٤٣؛ مـــرقـــس ٤: ٩، ٢٣؛ لـــوقـــا ٨: ٨؛ ١٤: ٣٥؛ الـــرؤيـــا ٢: ٧، 
١١). ونجــد أيــضاً أن يــسوع يــمنح تــالمــيذه الســالم الــذي يسجــله يــوحــنا ”ســالم لــكم.
ظ أن تـوقـيت إلـقاء هـذا السـالم يـتوافـق مـع مـا يـرد فـي يـوحـنا ٢٠: ١٩-٢٦. إن  “ ويـالحَـ
الـتعليمات الـتي تـأتـي تـالـياً مـشابـهة إلرسـال يـسوع لـهم لـيكرزوا بـاإلنـجيل. أمـا الحـدث 
الـذي يـأتـي تـالـياً فـي انـجيل مـريـم فـإنّـَه مُـختلف إخـتالفـاً جـذريـاً مـن الـناحـية الـعقائـديـة، 
ولــكن يــمكن لــلمرء أن يــرى بــسهولــة كــيف أن كــاتــب انــجيل مــريــم كــان يســتخدم اإلطــار 

الذي قدَّمه يوحنا كنموذج أولي. 
إن الـتعليمات الـتي تـلت كـان مـوجـهة إلـيهم لـكي ال ينخـدعـوا بـأيـة مـعلومـات كـاذبـة عـن 
كنى ابـــن اإلنـــسان. قـــال: ”ال تـــدعـــوا أيَّ شـــخص يـــضّلكم بـــالـــقول ’انـــظروا  مـــوضـــع سُـــ
هـــــنا!‘ أو ’انـــــظروا هـــــناك!‘ ألن ابـــــن اإلنـــــسان مـــــوجـــــود داخـــــلكم.“ هـــــذا يـــــشكل ســـــرداً 
مــــتفرعــــاً عــــن لــــوقــــا ١٧: ٢١-٢٤. إن الــــتعليم الــــذي قــــدمــــه إنــــجيل مــــريــــم يــــفيد بــــأنَّ ابــــن 
اإلنــسان مــوجــوٌد فــي داخــلهم. إن إنــجيل لــوقــا كــان يــعلم أنَّ مــلكوت اهلل فــي داخــلهم. 
يــسوع قــد عــلََّم بــأّن املــكان الــذي سيجــدونــه فــيه ســيكون مــشابــهاً ملــشاهــدة الــبرق فــي 
الـــسماء. أمـــا إنـــجيل مـــريـــم فـــقد قـــام بـــالخـــلط بـــني هـــذيـــن الـــتصريـــحني املُـــختَلِفنَي مـــن 

انجيل لوقا. 



الخالصة 
يــــوجــــد إشــــارات مــــرجــــعية أُخــــرى إلــــى العهــــد الجــــديــــد، ولــــكن الــــالهــــوت الــــغنوصــــي 
ــع مُـــتَغلغل فـــي كـــلمات يـــسوع. يـــجب أن يـــتم اعـــتبار انـــجيل مـــريـــم غـــنوصـــياً فـــي  املُـــتََوقّـَ
الهـوتـه وهـرطـوقـياً بـطبيعته. إن مـريـم املجـدلـية كـانـت قـد مـاتـت قـبل ظـهور هـذه الـكتابـة 
ـــه   بــــفترة طــــويــــلة. وبــــالــــتالــــي فــــإنــــه يــــجب عــــلينا أن نــــقوم بــــتصنيف هــــذا الــــكتاب عــــلى أنّـَ
ــــه يفشـــــل فـــــي تـــــحقيق  مـــــنحول (مـــــنسوب زوراً) وذلـــــك نـــــتيجًة لـــــتاريـــــخه ومـــــضمونـــــه. إنّـَ
الشــــروط األربــــعة املــــطلوبــــة مــــن الــــسفر الــــقانــــونــــي. وهــــهنا الشــــروط األربــــعة وأســــباب 

وضعها: 
الـصفات اإللـهية. يـخالـف هـذا الـسفر فـي تـعليمه عـن الشـر الـتصريـحات •

اإللــهية األصــلية. إن الــنص الــغنوصــي يــقوم بــإظــهار الــتعليم املشــترك بــأن كــلَّ 
املـادة هـي شـر. لـكن الـكتاب املـقدس يُـعلم بـأنَّ اهلل يُـصنِّف الـشهوات والـرغـبات 
ضـــمن فـــئتني: األشـــياء الـــتي يـــتم مـــمارســـتها وفـــق مـــشيئته واألشـــياء الـــتي تـــتم 
ـــر فــــيها اهلل شــــهوات  مــــمارســــتها خــــالفــــاً ملــــشيئته. يــــوجــــد إطــــارات ُمحــــدَّدة يــــؤطّـِ

ورغبات اإلنسان على أنها صالحة. 

ع هـذا الـسفر • الـتتبع رجـوعـاً إلـى الـرسـل. ال يـوجـد سجـل تـاريـخي يُـرجِـ
. إن هــذا الــسفر يــرجــع إلــى تــاريــخ  يــلي وفــاة الــرســل  إلــى أي مــصدر رســولــيّ

بعدة سنوات. 

الــقبول الجــماعــي مــن الــكنيسة. لـــم يـــتم تـــلقي هـــذا الـــسفر أو إعـــادة •
تـــــوزيـــــعه مـــــن الـــــكنائـــــس. ال يـــــوجـــــد أي ذكـــــر لهـــــذا الـــــسفر، وحـــــقيقة عـــــدم وجـــــود 
مخـطوطـة كـامـلة مـن هـذا الـسفر تُظهـر بـشكل أوسـع أنَّ الـكنائـس لـم تـقم بـقبول 

هذا السرد. 

املـوثـوقـية الـجوهـريـة. إن الــبيانــات الــداخــلية املــوجــودة فــي هــذا الــسفر •
تُظهـر تـعارضـاً بـعضها مـع بـعض فـي مـواضـع مـختلفة. نجـد أن عـالقـة بـطرس 
ونـظرتـه ملـريـم مـختلفة بـشكل كـامـل بـني الـقسم األول مـن الـنص والـقسم الـثانـي 
ـها كــانــت مــحبوبــًة أكــثر مــن جــميع الــنساء فــي الــقسم األول،  ـه يــدرك أنّـَ مــنه. إنّـَ
ـه قــد تــعامــل مــعها بــاســتياء  فــي حــني أن الــقسم الــثانــي يــقدمــه عــلى اســاس أنّـَ

وأسلوب مواجهة. 



وفـــق جـــميع املـــقايـــيس، يـــجب أن يُـــرفـــض هـــذا الـــسفر ســـواء مـــن الـــناحـــية الـــقانـــونـــية 
(الـكنسية) أو مـن الـناحـية الـتاريـخية. ولـكن يـوجـد بـشكل دائـم قـيمة إيـجابـية لـتفحص 
ودراســــة األعــــمال الــــتاريــــخية. عــــلى الــــرغــــم مــــن أن الــــعديــــد مــــن املــــؤمــــنني لــــن يــــكونــــوا 
مســـروريـــن مـــن الـــالهـــوت املـــوجـــود فـــي انـــجيل مـــريـــم، إال أنـــهم يـــجب أن يـــكونـــوا واعـــني 
لــــتعليمه. إن هــــذه الــــدراســــات ســــوف تــــساعــــد عــــلى فــــهم نــــوعــــية الــــتعالــــيم الــــتي كــــانــــت 

الكنيسة املبكرة تقوم بمواجهتها. 

الدكتور ستيڤن بويس 



يمكنكم قراءة النص اإلنكليزي للدراسة السابقة من خالل الضغط هنا. 

يـمكنكم الـوصـول إلـى املـزيـد مـن املـواضـيع الـتي قـام بـتقديـمها الـدكـتور بـويـس مـن 
 citylightseattle.com :خالل املوقع اإللكتروني لكنيسة سيتي اليت

كـــما يـــمكنكم الـــوصـــول إلـــى املـــزيـــد مـــن الـــدراســـات بـــالـــلغة الـــعربـــية مـــن خـــالل زيـــارة 
 .ReasonOfHope.com :مدونتنا اإللكترونية

صـورة الـغالف هـي لـوحـة لـلفنان اإليـطالـي غـويـدو ريـني (١٥٧٥-١٦٤٢م)، تحـمل 
 .“Penitent Magdalene - عنوان ”املجدلية التائبة

تّم ملجد الرب فبراير ٢٠٢١.

https://citylightseattle.com/blog/the-vision-of-mary-magdalene-an-overview-of-the-gospel-of-mary/?fbclid=IwAR3wGogE1nxtDKKOTA1ml05GZSdKjaYFaQ2x90I_m27YAjt8HiD0q4CH5MU
http://citylightseattle.com
http://ReasonOfHope.com
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