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نقلها إلى العربية.Jack Kazanjyan:

عن الكاتب
ســتيڤن هــو راعــي فــي كــنيسة ســيتي اليــت فــي آشــڤيل .كــما أنَّــه يخــدم فــي شــبكة
س ــيتي الي ــت ف ــي م ــجال ال ــدف ــاع ــيات واألب ــحاث ب ــعد أن أك ــمل درج ــة ال ــدك ــتوراه ف ــي
الـالهـوت .أنـهى سـتيڤن مـؤخـرا ً درجـة الـدكـتوراة مـن املـدرسـة الـالهـوتـية املـعمدانـية فـي
لــويــزيــانــا مــع الــتركــيز عــلى الــنقد الــنصي والــقونَ ـنَة ،أمــضى الــسنوات الــقليلة املــاضــية
فـي الـعمل عـلى الـنصوص الـغنوصـية الـقديـمة وتـأثـيرهـا فـي الـكنيسة املـبكرة والـقونَـنَة.
يــشارك أيــضا ً فــي مــناظــرات وحــوارات مــع الــعلماء الــبارزيــن مــن أمــثال الــدكــتور بــيتر
ُغــوري وال ــدك ــتور إي ــليا ه ــيكسون وال ــدك ــتور ج ــيمس واي ــت وال ــدك ــتور ري ــتشارد ك ــاري ــير
والدكتور روبرت برايس.

كلمة المترجم
يـ ــقوم الـ ــبعض مـ ــن نُ ـ ـ ّقاد الـ ــكتاب املـ ــقدس ،بـ ــني الـ ــفينة واألُخـ ــرى ،بـ ــنبش جـ ــثامـ ــني
الـبعض مـن الـكتابـات الـغنوصـية الـتي سـبق وتـ َّم دفـن أوهـامـها مـنذ زمـن طـويـل ،لـكنهم
يـحاولـون أن يـقومـوا بـإحـيائـها لـإلدعـاء بـأنـهم وجـدوا كـنزهـم املـفقود الـذي يُـث ِبت بُـطالن
الكتاب املقدس بأسرة أو العهد الجديد على أقل تقدير.

ي ــقوم ال ــدك ــتور ب ــوي ــس ف ــي ه ــذه الس ــلسلة م ــن امل ــقاالت ب ــتقدي ــم تح ــليله األك ــادي ــمي
واملـبني عـلى دراسـاتـه الـشخصية الـتي قـام بـها لهـذه الـكتابـات ،ويـقدم لـنا خـالصـات
ت ــساع ــدن ــا ع ــلى وض ــع ج ــثام ــني ه ــذه األوه ــام ف ــي ق ــبوره ــا م ــن ج ــدي ــد ول ــكن م ــع ت ــثبيت
شاهدة على قبرها لئال يُخطئ أحد فيما بعد ويعتقد بأنَّه يستطيع إعادة إحياءها.
لـ ــقد عـ ــملت عـ ــلى نـ ــقل كـ ــلمات الـ ــدكـ ــتور بـ ــويـ ــس ،وعـ ــند الـ ــحاجـ ــة إلضـ ــافـ ــة كـ ــلمات
إيـضاحـية قـمت بـوضـعها ]ضـمن قـوسـني[ لـإلشـارة إلـى أن هـذه الـكلمات ال تـعود إلـى
النص األصلي.
ي ــوج ــد ت ــرج ــمات ب ــال ــلغة ال ــعرب ــية له ــذه ال ــكتاب ــات ول ــكنني ف ـ ّ
ـضلت ال ــتحقق م ــن ه ــذه
الـترجـمات مـن خـالل الـنصوص اإلنـكليزيـة املُحـ َّدثـة ،والـعمل عـلى تـقديـم تـرجـمة عـربـية

م ــعاص ــرة ل ــها م ــع ال ــعمل ع ــلى ت ــوخ ــي ال ــدق ــة ف ــي ن ــقلها .يُ ــمكنكم ال ــقيام ب ــعملية ب ــحث
ب ــسيطة ع ــبر مح ــرك ــات ال ــبحث اإلل ــكترون ــية ل ــلوص ــول إل ــى ال ــترج ــمات األُخ ــرى له ــذه
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
م ــاذا ل ــو أع ــلمتكم أنَّ ــه ت ــوج ــد رواي ــة ع ــن ي ــهوذا اإلسخ ــري ــوط ــي ت ــقوم ب ــتقدي ــم خ ــيان ــته
لـيسوع عـلى أنَّـها مـن بـاب الـطاعـة لـه؟ هـل مـن املـمكن أن يـوجـد سـر ٌد يـنقل لـنا كـيف أن
ـظروف مــؤسـ ٍ
ٍ
ـفة ،وبــأ َّن طــاعــته مــن خــالل فــعل الــخيانــة الــذي قــام بــه
يــهوذا كــان ضــحيّ ًة لـ
س ــوف ت ــقود إل ــى س ــلطان ــه ف ــي ال ــحياة اآلت ــية؟ ح ــسناً ،إن ه ــذا ه ــو م ــاي ــقدم ــه إن ــجيل
يهوذا.
لـقد تـ َّم اكـتشاف هـذا السـرد فـي سـبعينيات الـقرن املـاضـي فـي ك ٍ
ـهف بـالـقرب مـن
م ــدي ــنة امل ــنيا امل ــصري ــة ،ب ــعد أن اخ ــتفى ال ــنص ه ــذا ل ــفترة ت ــقارب أل ــفا ً وس ــبعمئة ع ــام.
وس ّميت
ومـن ثـ َّم تـ َّم شـراء املخـطوطـة مـن ِـقبَل تـاجـرة اآلثـار فـريـدا نـوسـبرغـر -تـشاكـوسُ ،ـ

الحـقا ً بـإسـمها ،أي مخـطوطـة تـشاكـوس ) .(Codex Tchacosلـقد كـانـت املخـطوطـة
بـ ـ ــحالـ ـ ــة سـ ـ ــيئة جـ ـ ــداً ،وتـ ـ ــم إرسـ ـ ــالـ ـ ــها بـ ـ ــشكل فـ ـ ــوري إلـ ـ ــى مـ ـ ــؤسـ ـ ــسة مـ ـ ــايـ ـ ــسيناس
ِ
حفظها.
) (Maecenasللفن القديم في بازل ،في سويسرا بغرض
إن املخـطوطـة هـي عـبارة عـن مـا يـقرب مـن سـتة وسـتني صـفح ًة تـحتوي عـلى إنـجيل
ـتغرب
يـ ـ ــهوذا ،ورؤيـ ـ ــا يـ ـ ــعقوب األولـ ـ ــى ،ورسـ ـ ــالـ ـ ــة بـ ـ ــطرس إلـ ـ ــى فـ ـ ــيلبس ،وتجـ ـ ــربـ ـ ــة امل ُـ ـ ـ ّ
)  .(Temptation of Allogenesلــقد ت ـ َّم تــأريــخ املخــطوطــة بــاســتخدام الــكربــون
املــشع ويــق َّدر أنــها تــرجــع إلــى بــدايــات الــقرن الــرابــع .مــن املــرجــح أن الــنص األصــلي
كـان بـالـلغة الـيونـانـية ،ويـرجـع هـذا الـترجـيح إلـى مـقدار املـصطلحات الـيونـانـية الـتي تـتم
اسـتعارتـها فـي هـذه املخـطوطـة الـقبطية .إن إيـريـناوس الـذي عـاش فـي الـفترة املـمتدة
بــني ٢٠٢-١٣٠م ،كــان قــد جــادل ضـ َّد كــتاب كــان فــي مــتناول يــده وكــان يُــعرف بــإســم
إن ــجيل ي ــهوذا ووص ــفه ب ــأ َّن ــه ”ت ــاري ــخ خ ــيالـ ـيّ“ 1.ي ــمكن ل ــلمرء أن ي ــصل ب ــسهول ــة إل ــى
ٍ
ـتراض يـفيد بـأ َّن السـرد الـذي كـان يـشير إلـيه إيـرنـاوس هـو ذات السـرد املـوجـود فـي
اف
ج َدت فـي فـترة مـا
مخـطوطـة تـشاكـوس ،وهـذا مـا قـد يـرجـح كـون الـكتابـة األصـلية قـد ُو ِـ

من منتصف القرن امليالدي الثاني.

Irenaeus of Lyons, “Irenæus against Heresies,” in The Apostolic
Fathers with Justin Martyr and Irenaeus, ed. Alexander Roberts, James
Donaldson, and A. Cleveland Coxe, vol. 1, The Ante-Nicene Fathers
(Bu alo, NY: Christian Literature Company, 1885), 358. / Irenaeus,
Refutation of Gnosticism, 1
1
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خلفية
النص
ّ
إن الـتصريـح اإلفـتتاحـي لهـذا السـرد يـقول الـتالـي” :هـذا هـو سـرد اإلعـالن السـري
ال ــذي ق ــال ــه ي ــسوع ل ــيهوذا اإلسخ ــري ــوط ــي ط ــوال أس ــبوع ،ث ــالث ــة أي ــام ق ــبل اإلح ــتفال
بـالـفصح “.يـتم تـقديـم الـلغة الـغنوصـية الـنموذجـية بـشكل مـباشـر لـنا مـن خـالل عـبارة ”
س ــرد اإلع ــالن الس ــري “.وك ــما س ــبق وأوض ــحنا ف ــي امل ــقاالت ال ــساب ــقة )ان ــجيل ت ــوم ــا،
وإن ــجيل م ــري ــم( ،ف ــإن ال ــغنوصـ ـيّني س ــوف ي ــقوم ــون ب ــوض ــع اس ــم الـ ـ ُكتّاب و”ال ــتعليم
السري“ الذي قد تلقوه من يسوع في مقارنة مع اآلخرين.

ـأي شــاهــد
يــوجــد مــشكلة تســتمر فــي الــظهور عــند الــتعامــل مــع هــذه الســرديــات .فـ ُّ
عــيان لــيسوع مــمن قــد تــلقوا رؤيــا ســريــة يــمتلك أفــضل شــهادة بــاملــقارنــة مــع اآلخــريــن؟
هـل هـو تـومـا؟ هـل هـي مـريـم املجـدلـية؟ هـل هـو فـيليبس؟ أم أنـه يـجب عـلينا أن نـصدق
يــهوذا اإلسخــريــوطــي؟ إن هــذه األنــاجــيل الــغنوصــية تُظْ ِـهـر عــموم ـا ً أنــها مــتناقــضة مــع
األنـاجـيل الـقانـونـية ،ولـكن الـحقيقة هـي أ َّن هـذه األنـاجـيل مـتناقـضة بـعضها مـع بـعض
أيـضا ً .إن هـذه األنـاجـيل تـفتقر إلـى اإلتـساق بـعضها مـع بـعض ،وفـي بـعض األحـيان
تقدم تحديات بعضها لبعض.

يسوع الساخر
يظه ــر ي ــسوع إل ــى درج ــة م ــعينة ف ــي ه ــذه ال ــرواي ــة ع ــلى أنَّ ــه س ــاخ ــر .ف ــهو ع ــادةً م ــا
يـ ــضحك بسخـ ــريـ ــة عـ ــلى تـ ــالمـ ــيذه وعـ ــلى يـ ــهوذا حـ ــني يـ ــقومـ ــون بـ ــتوجـ ــيه أسـ ــئلة حـ ــول
الـتفسير .فـي الـبدايـة ،كـان الـتالمـيذ يـرفـعون صـالةً عـلى وجـبة طـعام ،ونجـد أن يـسوع
ق ــد ض ــحك ع ــلى ص ــالت ــهم .وي ــأت ــي ال ــنص ب ــال ــشكل ال ــتال ــي” :ح ــني أت ــى إل ــى ت ــالم ــيذه
ض ِ
ح َك .ق ــال ل ــه ال ــتالم ــيذ’ :ي ــا
]أث ــناء[ ج ــلوس ــهم م ــعا ً ]وك ــان ــوا[ يُ ــص ّلون ع ــلى ال ــخبز َ ،ـ
ُمـع ِّلم ،ملـاذا تـضحك عـلى صـالتـنا؟ مـالـذي فـعلناه؟ إن هـذا هـو األمـر الـصائـب ‘.فـأجـاب
وقـال لـهم ’ :أنـا ال أضـحك عـليكم .أنـتم ال تـفعلون ذلـك ألنـكم تـريـدون ،ولـكن ألنـه بـذلـك
يتمج د إلــهكم ‘.فــقالــوا’ :يــا س ـيّد]أو ُمــع ِّلم[ أنــت ]…[ ابــن إلــهنا!‘ .قــال لــهم
َّ ـ
]ســوف[

يــسوع’ :كــيف ]أنــتم[ تــعرفــونــني؟ الــحقّ ]أنــا[ أقــول لــكم ،لــيس بــينكم جــيل مــن الــناس
ممن سيعرفونني‘

“2.

 2من املمكن أن يتم اختصار الجزء األخير من النص كما فعل الدكتور بويس في نسخته
اإلنكليزية ،بالقول :إن يسوع قد أعلم التالميذ بأنهم ال يعرفونه ،وذلك على الرغم من أ َّنه قد اعترفوا
أنَّه ابن اهلل.

ر ّد التالميذ
إن ر ّد َ فــعل الــتالمــيذ كــان بــأنَّــهم ”بــدأوا يــغضبون ويــحنقون وبــدأوا يجــدفــون عــليه
فــي قــلوبــهم “.لــكن يــسوع قــد نــاداهــم وتحــداهــم قــائ ـالً” :إن كــان بــينكم مــن هــو ]قــوي
بـما فـيه الـكفايـة[ بـني البشـر لـكي يـأتـي بـاإلنـسان الـكامـل“ .لـقد اعـتقد الـتالمـيذ بـأنـهم
أقـويـاء بـما فـيه الـكفايـة ،إال أ َّن الـنص يـقول” :لـكن أرواحـهم لـم تـكن جـريـئة بـما يـكفي
لـكي تـقف أمـامـ]ـه[  -فـيما عـدا يـهوذا اإلسخـريـوطـي“ .لـقد ا َّدعـى يـهوذا بـأ َّنـه قـد عـرف
املـكان الـذي أتـى مـنه يـسوع ،ولـكنه لـم يـكن قـادرا ً عـلى مـواجهـته .فـقال بـأ َّن يـسوع قـد
أتى من ”العالم الخالد لباربيلو“.3
مـا هـو الـعالـم الـخالـد لـباربـي ّلو؟ يـرجـع هـذا املـفهوم إلـى اإليـمان الـغنوصـي بـالخـلق
الــسيثيّ .وهــو مــا يــدعــوه جــون تــورنــر بــإســم ”الــثالــوث األســمى“ )األب واألم والــطفل
]أو اإلب ــن[( 4.ي ــأت ــي ال ــتعليم امل ــختص به ــذا امل ــفهوم وف ــق ال ــشكل ال ــتال ــي :األب ه ــو
الـروح الـالمـتناهـي وغـير املـرئـي الـذي يـسمو عـلى جـميع الـعوالـم .األم )بـاربـي ّلو( هـي ”
الـصورة املـنعكسة لـألب .أمـا الـطفل ،الـذي يُـدعـى أيـضا ً أوتـوجـينيس )املـسيح املـوجـود
سـابـقا ً( ،والـذي يـعني ”ذاتـيّ-الـتو ّلـد أو الـنشوء“ هـو نـاتـج مـن بـاربـيلو إمـا أن ذلـك قـد
ـفوي أو نــتيج ًة لشــرارة نــور األب .وقــد قــام األوتــوجــينيس بخــلق كــيانــات
حــدث بــشكل عـ ّ
أُخرى ُتعرف باألنوار واأليونات.
عــلى الــرغــم مــن أ َّن هــذه املــصطلحات قــد تــبدو غــريــب ًة بــالنســبة إلــى مــؤمــني العهــد
الجــديــد ،إال أنــها ضــروريــة لــفهم األقــوال الســريــة الــتي قــالــها يــسوع لــيهوذا .لــقد كــان

 3باربيلو :شخصية أسطورية غنوصية تتخذ عدة أشكال في املذاهب الغنوصية ،وصفها إيريناوس
على أنها ”إحدى األيونات الفريدة التي هي في صورة روح عذراوية“ .وفقا ً للفكر الغنوصي ،فإن
أوج َدت أربعة كيانات .كتب عنها أيضا ً أبيفانيوس
اآلب الكلي الوجود أن ُيظهر ذاته ،وهي التي َ

وهيبوليتوس وسواهما .بعض الفرق الغنوصية تعتبر أن باربيلو هي ”األم التي من أعلى“ أو ”األم

السماوية“ التي تعيش في السماء الثامنة.
Turner, John D. (1992), !Gnosticism and Platonism: The Platonizing
Sethian texts from Nag Hammadi in their Relation to Later Platonic
Literature”, in Wallis, Richard T.; Bregman, Jay (eds.), Neoplatonism
and Gnosticism, SUNY Press, ISBN 0 7914 1338 1, archived from the
original on 2007 06 22.
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كـاتـب إنـجيل يـهوذا يـؤ ّكـد بـشكل مـتعمد عـلى ضـرورة الـخالص اآلتـي مـن خـالل الهـرب
من العالم املادي والدخول إلى العالم الروحي.

التأثيرات الالهوتية
يـوجـد مـك ّونـات ضـروريـة لـتفسير الـشخصيات الـروحـية .فـاهلل قـد خـلق مـالئـكة وآلـهة

أدنــى ]مــنه[ فــي بــدايــة الــزمــان .كــان يــوجــد اثــنا عشــر مــن املــالئــكة املحـ ّدديــن بــذاتــهم،
ـحكم الــعالــم الــسفلي وكـ ّـل الــفوضــى الــتي فــي الــعالــم
وهــم كــانــوا قــد ُـ
خـلقوا لــيقومــوا بـ ُ
ـادي 5.أُعــطي لســبعة مــن املــالئــكة مــسؤولــية َ
خـ ْلق آدم ،ولــم يــكن اهلل مــن فــعل ذلــك.
املـ ّ

ونقرأ في النص مايلي:

”ق ــال س ــاك ــالس مل ــالئ ــكته’ :لنخ ــلق ك ــائ ــنا ً بش ــريـ ـا ً ع ــلى امل ــثال وال ــصورة‘ .ف ــقام ــوا
بتشكيل آدم وزوجته ح ّواء“.

نجــد أن ســقوط البشــريــة كــان فــي قــتل قــايــني لــهابــيل .وانتهــت الــصلة بــني اهلل وبــني
رس َل يـسوع بـوصـفه ابـن اإللـه الـحقيقي ،وذلـك عـوضـا ً عـن إرسـال
الـعالـم الـخالـد .لـقد أ ُ ِـ
أي واح ــد م ــن اآلل ــهة األدن ــى .ك ــان ه ــدف ــه ه ــو إظ ــهار أن ال ــخالص ي ــأت ــي م ــن خ ــالل
ّ
اإلتــصال مــع الــنور الــداخــلي اإللــهي املــوجــود فــي البشــر ،وبــأن نــهايــة الــخالص تــأتــي

ـادي .هـذه هـي الـطريـقة الـتي يـقوم وفـقها اهلل
عـند املـوت حـني يهـرب املـرء مـن الـعالـم امل ّ

الجسدي.
باستعادة اإلتصال الذي انقطع بني الروحيّ
ّ

المحادثة السرية بين يهوذا ويسوع
نجـد ضـمن السـرد أن يـهوذا قـد حـظي بـامـتياز فـريـد كـان قـد تـمثل فـي أنَّـه قـد ُـع ِزلَ
ع ــن اآلخ ــري ــن وأُع ــطي ت ــفسيرا ً س ــري ـا ً ل ــلرؤي ــا .ل ــقد ك ــان م ــن ال ــواض ــح أن األح ــد عش ــر
اآلخــريــن كــانــوا عــلى خــطأ فــي تــفسيرهــم عــن الــخالص .يظهــر مــن إنــجيل يــهوذا أنــهم
كــانــوا ُـمـعتمديــن عــلى املــادة الجســديــة لتُخـ ِّلصهم .لــقد كــانــوا يــر ّـكـزون عــلى األضــاحــي
ال ــحيوان ــية ،وال ــتي ك ــان ــت ت ــقوم ب ــإرض ــاء اآلل ــهة األدن ــى ول ــكنها ل ــم ت ــكن ق ــادرة ع ــلى
مساعدتهم في التواصل مع اهلل بذاته.
ـاص ة ع ــن ال ــحال ــة األب ــدي ــة للبش ــر .ونج ــد ف ــي الس ــرد أن
ل ــقد أع ــطي ل ــيهوذا مل ــحة خ ـ ّ ـ

يسوع يقول:

Kasser, Rodolphe; Meyer, Marvin Meyer; Wurst, Gregor, eds. (2006).
The Gospel of Judas. Commentary by Bart D. Ehrman. Washington D.C.:
National Geographic Society. pp. 1, 4 5, 7, 43.
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”ج ــميع أرواح ج ــيل البش ــر س ــوف ت ــموت؛ ول ــكن ع ــندم ــا يُ ــت ُّم ه ــؤالء زم ــن امل ــلكوت،
وتُــغادرهــم الــروح ،فــإ َّن أجــسادهــم ســوف تــموت ،ولــكن أرواحــهم ســوف تــحيا ،وســوف
يتم رفعهم إلى أعلى“.
فــليكن حــاضــرا ً فــي ذهــنك أن اإليــمان الــغنوص ـيّ حــيال الــروح يــختلف عــن الــتعليم
الـكتابـي .فـإنـهم يُـعلمون بـأن الـروح مـوجـودة قـبل الـزمـن وقـد أعـطيت لـها أجـساد فـانـية

)بشرية( لكي يتم استعادتهم في يو ٍّم من األيام إلى العالم السماوي.

يُ ــسارع ي ــهوذا ف ــي ت ــقدي ــم ال ــسؤال ال ــذي ق ــد ي ــطرح ــه م ــعظمنا” ،ه ــل ت ــموت ال ــروح

البشرية؟“ فيجيب يسوع بالقول:
ِ
”هـذا مـا حـدث .أمـر اهلل مـيخائـيل أن يُـق ِر َ
ض البشـر أرواحـا ً لـكي يَخـدمـوا .ومـن ثـمَّ
فــإن الــواحــد الــعظيم أمــر جــبرائــيل أن يُــعطي أرواحـا ً لــلجيل األعــظم دون مــلك  -الــروح
والـنفس مـعا ً …[…]… .ولـذا ابـحث )أو دع( الـروح الـتي فـي داخـلك تـسكن فـي هـذا
الجسـد بـني أجـيال املـالئـكة .ومـن ثـ َّم سيتسـبب اهلل بـإعـطاء املـعرفـة آلدم وأولـئك الـذيـن

معه حتى ال يتسلط عليهم ملوك الفوضى والهاوية“.

فـي خـالصـة هـذا الـقسم نجـد أن مـيخائـيل قـد أق َـر َ
ض أرواحـا ً لـلناس .ومـن ثـ َّم جـاء
جــبرائــيل وأعــطى الــروح مــع الــنفس لــلجيل الــعظيم الــذي لــم ُيــح َكم مــن املــالئــكة اإلثــني
عشـر الـذي يتسـلطون عـلى الـفوضـى والـهاويـة .وبـعد أن أفسـد البشـر ذواتـهم ،فـإنـهم
ح ِكموا مـن الـهاويـة والـفوضـى .فـقد أبـناء آدم املـعرفـة الـتي كـانـت قـد أُعـطيت
كـانـوا قـد ُـ

لهم عند الخلق ،فسيطرت الظلمة والفوضى على أذهانهم.

خيانة يهوذا
إن الــقسم الــذي يتحــدث عــن الــخيانــة هــو أحــد أهــم األقــسام فــي هــذا املســتند .لــقد
ت َّـمت دعـوة يـهوذا إلـى الـدخـول إلـى الـسحابـة الـتي عـلى مـايـبدو كـانـت بـغرض الـتحويـل.
ون ــقرأ أن ي ــسوع ق ــال” :أن ــت س ــوف ت ــفوق ــهم ج ــميعا ً .ألن ــك س ــوف ُت ــضحي ب ــاإلن ــسان
الذي يُغطيني“.

يـ ــمكن أن يـ ــتم إيـ ــضاح قـ ــول يـ ــسوع كـ ــما يـ ــلي :فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي كـ ــان الـ ــتالمـ ــيذ

اآلخـريـن يهـدرون وقـتهم فـي الـبحث عـن الـفداء مـن خـالل تـقديـم األضـاحـي الـحيوانـية،
ـادي ،مــما يــسمح لــيسوع بــإتــمام مــهمته.
كــان يــهوذا يــقوم بــالــتضحية بجســد يــسوع املـ ّ

الحــظ الــتصريــح الــغنوصــي الــطابــع الــذي أدلــى بــه يــسوع حــني قــال” :اإلنــسان الــذي
يـ ــغطيني“ .إن الجسـ ــد هـ ــو كـ ــيان مـ ــنفصل عـ ــن يـ ــسوع نـ ــفسه .ويـ ــجب أن نـ ــتذكـ ــر أن

الجسـد بـطبيعته هـو شـريـر .وبـالـتالـي فـإنَّـه يـجب أن يحـدث انـفصال بـني اإلثـنني .فـي
املحصلة ،إن يهوذا أطاع يسوع وساعده على تحقيق الخالص لغير املستنيرين.
ل ــطامل ــا تـ ـ َّم ت ــقدي ــم ي ــهوذا اإلسخ ــري ــوط ــي ط ــوال ه ــذه ال ــسنوات ع ــلى أ َّن ــه الش ــري ــر
الـخائـن .إال أ َّن هـذا السـرد قـد قـام بـتغيير الـقضية بـأسـرهـا مـن خـالل تـقديـمه عـلى أنَّـه
ضــحيّة وشــخص ُـمـطيع .ال نجــد أي ذك ـ ٍر لــلشيطان الــذي دخــل قــلبه )لــوقــا  (٣ :٢٢أو

ـغاش ة )لــوقــا  .(٤٨ :٢٢لــقد كــان وعــد يــسوع لــيهوذا بــأنَّــه ســوف يــحكم الــجيل
قــبلته الـ ّ ـ
الـذي يـكرهـه وبـأ َّنـه سـوف يُـعطى مـكانـ ًة مـرمـوقـة .ويـنتهي سـرد اإلنـجيل هـذا بـالـكلمات
التالية:

”ك ــان رؤس ــاء ك ــهنتهم ي ــتمتمون ألن ــه ق ــد دخ ــل إل ــى ق ــاع ــة ال ــضيوف ل ــيصلي .ول ــكن
بـعض الـكتبة كـانـوا هـناك يـراقـبون بحـذر لـكي يـقبضوا عـليه أثـناء صـالتـه أل َّنـهم كـانـوا
خ ــائ ــفني م ــن ال ــشعب ،ألن الج ــميع ك ــان ــوا ي ــنظرون إل ــيه ك ــنبيّ .ف ــاق ــترب ــوا إل ــى ي ــهوذا
س ــائ ــلني إي ــاه’ :م ــال ــذي ت ــفعله ه ــنا؟ ألس ــت ت ــلميذا ً ل ــيسوع؟‘ ث ــم أج ــاب ــهم ك ــما أرادوا.
فأعطوا يهوذا بعض املال وهو قد أسلمه إليهم“.

الخالصة

إن ه ــذا ال ــنص يُظه ــر ب ــوض ــوح ك ــيف أن ان ــجيل ي ــهوذا يفش ــل ف ــي ت ــحقيق الش ــروط

األربعة املطلوبة من السفر القانوني:

• ال ــصفات اإلل ــهية .إن ال ـ ــتعال ـ ــيم امل ـ ــختصة ب ـ ــصفات اهلل ال ت ـ ــتواف ـ ــق م ـ ــع
الــكتاب املــقدس .إن اهلل كــان واضــحا ً مــنذ الــبدايــة حــني أعــلن بــأ َّنــه دون ســفك
دم ال تــوجــد مــغفرة للخــطايــا )انــظر الــعبرانــيني  ،(٢٢ :٩لــكن هــذا الســرد يــنقل
لـنا أن الـذبـائـح هـي أمـر غـير ضـروري وبـأ َّن يـسوع قـد سخـر مـنها .فـي املـقابـل
ف ــإن ــنا نج ــد أن ب ــول ــس ك ــان ق ــد ع ـ َّلم أ َّن ــنا ن ــقترب م ــن اهلل م ــن خ ــالل دم امل ــسيح
)انظر أفسس .(١٣ :٢
إن الســرد الــذي يــقدمــه إنــجيل يــهوذا عــن الخــلق مــختلف اخــتالف ـا ً جــذري ـا ً عــن
الـنصوص الـقانـونـية الـتي تـقول أن اهلل كـان قـد خـلق اإلنـسان عـلى صـورتـه .إال
أ َّن إنـجيل يـهوذا يـقول بـأ َّن سـاكـالس وسـتة مـن املـالئـكة اآلخـريـن هـم مـن قـامـوا
بخ ــلق آدم وح ــواء .م ــن امل ُ ــالح ــظ أ َّن ــه ي ــتم ت ــشوي ــه ص ــفات اهلل ال ــشخصية ف ــي
مواضع مختلفة من إنجيل يهوذا.

• الـتتبع رجـوعـا ً إلـى الـرسـل .ال يـوجـد سجـل تـاريـخي يُـر ِ
جـع هـذا الـسفر
إل ــى أي م ــصدر رس ــول ـيّ .ك ــان إي ــري ــناوس ق ــد رف ــض ه ــذا الس ــرد وص ــرح ب ــأنَّ ــه
كان من مصدر هرطوقي.
• ال ــقبول الج ــماع ــي م ــن ال ــكنيسة .ل ــم ي ــتلقى ه ــذا الس ــرد أي اه ــتمام
يـذكـر فـيما عـدا كـتابـات إيـريـناوس .وكـان قـد اخـتفى ملـدة تـقرب مـن  ١٧٠٠عـام،
والـشاهـد الـوحـيد عـنه هـو مخـطوطـة قـبطية مجـزّأة .وهـذا يـشكل دلـي ً
ال عـلى أنَّ
الكنائس الرسولية لم تتلقاه أو تقوم بإعادة توزيعه.
املــوثــوقــية الــجوهــريــة .ي ــوج ــد اخ ــتالف ــات ف ــي م ــواض ــع م ــتعددة ف ــي

•
الــتعليم املــختص بــالــروح .فــي بــعض املــواضــع مــن هــذا الســرد نجــد أن يــسوع
يُ ــعلم ب ــفناء ال ــروح ،ف ــي ح ــني أ َّن ــه يُ ــع ِّلم ب ــاس ــتمراره ــا ف ــي م ــواض ــع أُخ ــرى .ك ــما
ي ــوج ــد اخ ــتالف ــات داخ ــلية أُخ ــرى ت ــختص ب ــتقدي ــم ي ــهوذا ،ح ــيث نج ــد أن ي ــسوع
يــدعــوه فــي أحــد املــواضــع بــلقب ”الــشيطان الــثالــث عشــر“ ،وفــي مــوضــع آخــر
ي ــدع ــوه ”األع ــظم ع ــلى اإلط ــالق“ .إن ال ــتعال ــيم ال ــغنوص ــية امل ــوج ــودة ف ــي ه ــذا
الس ــرد مس ــتقلة ب ــذات ــها وذل ــك ع ــند م ــقارن ــتها م ــع ال ــكتاب ــات ال ــغنوص ــية ال ــقدي ــمة
األُخرى.
يـتوجـب عـلى الـكنيسة أن تـرفـض إنـجيل يـهوذا بـشكل قـاطـع .إنَّـه هـرطـوقـيٌّ بحسـب
طــبيعته ،وكــما قــال عــنه إيــريــناوس هــو ”تــاريــخ خــيالـيّ“ 6.إ َّنــه ال يــنتمي إلــى األســفار
الـقانـونـية ،كـما أ َّن مـعظم مـحتويـاتـه غـير مـوثـوقـة سـواء كـان ذلـك مـن الـناحـية الـتاريـخية
أو مـن الـناحـية الـالهـوتـية .كـما ذكـرت فـي مـقال سـابـق ،عـلى الـرغـم مـن أن الـعديـد مـن
املــؤمــنني لــن يــكونــوا مســروريــن مــن الــالهــوت املــوجــود فــي انــجيل يــهوذا ،إال أنــهم يــجب
أن يــكونــوا واعــني لــتعليمه .إن هــذه الــدراســات ســوف تــساعــد عــلى فــهم نــوعــية الــتعالــيم
التي كانت الكنيسة املبكرة تقوم بمواجهتها.
الدكتور ستيڤن بويس
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يمكنكم قراءة النص اإلنكليزي للدراسة السابقة من خالل الضغط هنا.
يـمكنكم الـوصـول إلـى املـزيـد مـن املـواضـيع الـتي قـام بـتقديـمها الـدكـتور بـويـس مـن
خالل املوقع اإللكتروني لكنيسة سيتي اليتcitylightseattle.com :
ك ــما ي ــمكنكم ال ــوص ــول إل ــى امل ــزي ــد م ــن ال ــدراس ــات ب ــال ــلغة ال ــعرب ــية م ــن خ ــالل زي ــارة
مدونتنا اإللكترونية.ReasonOfHope.com :
صـ ــورة الـ ــغالف هـ ــي لـ ــوحـ ــة لـ ــلفنان اإليـ ــطالـ ــي  ،Giotto di Bondoneتحـ ــمل
عنوان ”قبلة يهوذا .“The Kiss of Judas -
ت ّم ملجد الرب مارس .٢٠٢١

