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االفتتاحّية
االأناجيل المنحولة 

رئي�س التحريرهل تحتوي على حقائق مخبوءة حول ي�سوع؟

مقّدمة
الهتمام  من  الكثير  المنحولة1  الأناجيل  اجتذبت 
الن�شو�ص  هذه  اأّن  البع�ص  ويعتقد  الأخيرة.  العقود  في 
وتعاليمه،  ي�شوع  حياة  من  الحا�شمة  الحلقات  تك�شف 
ما هي  ولكن  لفترة طويلة.  اأو خفيّة  غام�شة  التي ظلّت 
الحقائق  ا  حقًّ تك�شف  هل  فعاًل؟  المنحولة  الأناجيل 
في كتب  تظهر  والتي ل  وبالم�شيحيّة،  بي�شوع  المتعلّقة 

العهد الجديد؟

اكت�شاف  المنحولة  الأناجيل  اأّن  البع�ص  يعتقد  قد 
يغيّر  وقد  بالتاأكيد،  الكثيرين  يزعج  اأن  �شاأنه  من  كبير 
تاريخ بدايات الم�شيحيّة، لكّن واقع الأمور هو غير ذلك 

بالتاأكيد! هذا ما �شنو�شحه بالإيجاز في ما يلي.

1 - االأناجيل القانونية واالأناجيل المنحولة
متّى ومرق�ص ولوقا  ال�شنتين 41 و98 م، و�شع  بين 

ويوحنّا كتابًة "تاريَخ ي�شوَع الم�شيح": 

اإِبراهيم" )مت  ابِن  داوَد  ابِن  الم�شيح  ي�شوَع  "نَ�َشُب 
 .)1 :1

ي�شوع  عن  ال�شاّرة"  "الأنباء  حول  الق�ش�ص  هذه 
ى الأناجيل :  الم�شيح غالبًا ما تُ�شمَّ

"بَدءُ ب�شاَرِة ي�شوَع الم�شيِح ابِن اهلل" )مر 1: 1(.

يمكن اأن يكون قد تّم تعميم تقاليد �شفوية وكتابات 
الأناجيل  هذه  تُعتَبَر  ذلك،  ومع  ي�شوع.  عن  اأخرى 
اهلل،  من  ملَهَمة  الأناجيل  �شائر  دون  وحدها  الأربعة 
وبعبارة  المقّد�ص.  الكتاب  قانون  من  جزءًا  وبالتالي، 
اأخرى، يمكنها اأن تك�شف بع�ص المعطيات والأمور عن 
ح  يتو�شّ تعاليمه؛ هذا ما  حياة ي�شوع على الأر�ص وعن 

من خالل ال�شت�شهادات التالية:

كانت  التي  الكتب  اإلى  اأ�شاًل  ت�شير  أ"؛  مخبّا هو  ما  المخفّي،  "ال�شيء  تعني  "اأبُّوْكِريَفا" التي  اليونانية  الكلمة  عن  نْقٌل  "منحول" هي  الكلمة   )1(
َمة على العاّمة من النا�ص. مع مرور الزمن، وفي نهاية المطاف، انتهى الأمر بهذه  ي�ًشا لأع�شاء مدر�شة من الِفكر معيَّنة، ومحرَّ مو�شوعة خ�شّ

الت�شمية باأن �شارت مح�شورًة بالكتب التي لم تُدَرج في قانون الكتاب المقّد�ص.
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3 االإفتتاحيّة: االأناجيل المنحولة، هل تحتوي على حقائق مخبوءة حول ي�سوع؟

نوَن رواية الأُموِر  ا اأَْن اأَخَذ كثيٌر ِمَن النَّا�ِص يَُدوِّ - "لَمَّ
البدِء  منُذ  كانوا  الَّذيَن  اإلينا  نََقلَها  كما  عندنَا،  ت  تَمَّ الَّتي 
نا  اأَ راأَيُت  لها،  عامليَن  �شاروا  ثُمَّ  للكلمة،  عياٍن  �شهوَد 
لََك  اأَكتُبَها  اأَن  اأُ�شوِلها،  ِمن  جميًعا  يتُها  تَق�شَّ وقَد  اأَي�ًشا، 
ِمن  تَلَقَّيَت  ما  َة  لتَتَيَقََّن �شحَّ م،  الُمكرَّ تاوفيلُ�ُص  يا  ُمَرتَّبًَة، 

تعليم" )لو 1: 1-4(؛

ما  جميِع  في  تاُوفيلُ�ص،  يا  ل،  الأَوَّ كتابَي  َّْفُت  "اأَل  -
َعِمَل ي�شوُع وعلَّم، منُذ بدِء ر�شالِته، اإلى اليوِم الَّذي ُرِفَع 
وِح  الرُّ ِمَن  بدافٍع  و�شاياُه،  اأَلقى  بَعَدما  ماء،  ال�شَّ اإِلى  فيه 

�ُشِل الَّذيَن اختاَرُهم" )اأع 1: 1، 2(؛ الُقُد�ص، اإِلى الرُّ

التَّعليِم  يُفيُد في  "فُكلُّ ما ُكِتَب هو ِمن َوحِي اهلل،   -
اهلِل  َرُجُل  ِليَكوَن  الِبّر،  في  والتَّاأديِب  والتَّقويِم  والتَّفنيِد 

ا لُكلِّ َعَمٍل �شاِلح" )2 تيم 3: 16، 17(.  كاماًل ُمَعدًّ

للكتاب  يونانيّة م�شيحيّة  قديمة  قائمة  اأكثر من  هناك 
لي�ص  لذلك  الأربعة.  الأناجيل  كلّها  تت�شّمن  المقّد�ص 
يعني، عمليًّا،  مّما  قانونيّتها،  في  لل�شّك  �شبب  هناك من 

اأنّها تنتمي اإلى مجموعة كتب كلمة اهلل الملَهَمة.

يَت  �ُشمِّ اأخرى  ن�شو�ص  ظهرت  ال�شنين  مرور  مع 
با�شم  اليوم  المعروفة  الأناجيل  اإنّها  "اأناجيل".  اأي�ًشا  هي 

"الأناجيل المنحولة". 

اأ�شقف  اإيريناو�ص،  كتب  الثاني،  القرن  اأواخر  وفي 
ليون )فرن�شا(، اأّن المرتّدين عن الم�شيحيّة كانت "لديهم 
مجموعة ل عدَّ لها من الكتابات المنحولة والوغدة ]اأو 
غير ال�شرعيّة[، و�شعوها هم للتاأثير على الحمقى". لقد 
حيث  من  فقط  لي�ص  خطرة  موؤلّفات  اأنّها  بذلك  اأعلن 

قراءتها، بل اأي�ًشا من حيث امتالكها.

في  والن�ّشاخ  الرهبان  من  العديد  حافظ  ذلك،  ومع 
الع�شور الو�شطى على هذه الن�شو�ص. وفي القرن التا�شع 
بالكتابات  الهتماُم  كبيٍر،  وبو�شوٍح  ا�شتيقظ،  ع�شر 
المنحولة. ونتيجة لذلك، اأب�شر النوَر عدٌد غير قليل من 
م�شنّفات هذه الكتابات وطبعاتها النقديّة، بما في ذلك 

ترجمات  حاليًّا  هناك  المنحولة.  الأناجيل  من  العديد 
لهذه الكتب في العديد من اللغات الرئي�شيّة.

قابٍل  غيُر  �ٌس  َق�سَ المنحولة  االأناجيل  في   –  2
للت�سديق

على  الغالب  في  المنحولة  الأناجيل  بع�ص  يرّكز 
الأناجيل  في  قلياًل  عليها  الكالم  يجري  �شخ�شيّات 
القانونيّة اأو حتّى ل ذكر لها. وهناك اأناجيل اأخرى تخبر 
بع�ص  يلي  ما  التلفيق. وفي  ب�شيء من  ي�شوع  عن طفولة 

الأمثلة:

• مولد 	 اإنجيل  اأي�شا  ى  ويُ�َشمَّ التمهيدّي،  يعقوب  اإنجيل 
زواجها  وعن  وطفولتها،  مريم  مولد  عن  يخبر  مريم، 
لحًقا من القّدي�ص يو�شف. ي�شفه الكثيرون، وعن حّق، 
اأ�شطورة.  باأنّه  وحتّى  دينّي  خيال  ن�شج  من  موؤلٌَّف  باأنّه 
القائلة  الفكرة  عن  والدفاع  مريم  تعظيم  بهدف  َع  ُو�شِ

باأنّها بقيت عذراء اأبًدا:

مالُك  اأَمَره  كما  فَعَل  النَّوم،  ِمَن  يُو�ُشُف  قاَم  ا  "فلمَّ  -
، فاأَتى بامَراأَِته اإِلى بيِته،  الرَّبِّ

ي�شوع"  اه  ف�شمَّ ابنًا،  ولََدِت  يَعِرفْها حتَّى  لم  اأَنَّه  على 
)مت 1: 24-25(؛

مريم،  تُدعى  اأُمُّه  اأَلَي�َشت  ار؟  النَّجَّ ابَن  هذا  "اأَلَي�َص   -
واإِخوتُه يعُقوَب ويُو�ُشَف و�شمعاَن ويهوذا ؟ 

ُكلُّ هذا؟"  له  يَن  اأَ فِمن  عنَدنا؟  خواِته  اأَ اأََولَي�َص جميُع 
)مت 13: 56-55(.

• جرت 	 اأحداثًا  �شّجَل  الزائف  لتوما  الطفولة  اإنجيل 
عندما كان ي�شوع في عمٍر يمتّد من �شّن الخام�شة وحتّى 
التي  المعجزات  من  �شل�شلة  اإليه  وين�شب  ع�شرة،  الثانية 

ي�شعب نوًعا ما ت�شديقها؛ قارن ذلك مع يو 2: 11: 

الجليل،  قانا  في  بها  اأَتى  ي�شوع  اآياِت  اأُولى  "هذه 
فاأَظَهَر مجَده، فَاآَمَن به تالميُذه". 
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متقلّب  �شخ�ٌص  وكاأنّه  ي�شوَع  الإنجيُل  هذا  يقّدم 
لينتقم  قدراته  ي�شتخدم  �شبّي  الغ�شب،  و�شريع  المزاج 
اآَخرين،  اأطفال  من  وحتّى  والجيران،  المعلّمين،  من 
ومن اأعمى في بع�ص الأحيان، يََدُعهم في حالة �شلل اأو 

يو�شلهم حتّى اإلى الموت.

• يرّكز 	 بطر�س،  اإنجيل  مثل  المنحولة،  الكتب  بع�ص 
كتب  وقيامته.  فيه  الحكم  وتنفيذ  ي�شوع  محاكمة  على 
اأخرى، مثل اأعمال بيالط�س، وهو ق�شم مّما يعرف با�شم 
اإنجيل نيقوديمو�س، تدور حول �شخ�شيّات لها عالقة بهذه 
و�شخ�شيّات،  وقائع  ت�شتنبط  اأنّها  بما  لكن،  الأحداث. 
اإنجيل  يحاول  م�شداقيّة.  كّل  تفقد  ذاته  بالفعل  فاإنّها 
م�شوؤولية،  اأيّة  من  البنطّي  بيالط�ص  يحّرر  اأن  بطر�ص 
وي�شف قيامة ي�شوع بطريقٍة اأقلُّ ما يُقاُل فيها باأنّها خياليّة 

ا. جدًّ

3 - المنحوالت وجحود االإيمان
بع�ص  وجد   ،1945 �شنة  من  الأّول  كانون  في 
نجع  بلدة  من  بالقرب  ال�شدفة،  طريق  عن  المزارعين، 
ثالثة ع�شر مخطوًطا من ورق  حمادي )�شعيد م�شر(، 
يعزو  ا.  ن�شًّ وخم�شون  اثنان  مجموعه  ما  اأي  البردّي، 
الكثيرون هذه الوثائق، التي ترقى اإلى القرن الرابع، اإلى 
الغنو�شيّين، الذين كانوا اأع�شاء في حركة فل�شفيّة ودينيّة 
العنا�شر  هذه  اأف�شدت  لقد  "الغنو�شيّة".  با�شم  معروفة 
والفل�شفة  والوثنيّة،  الت�شّوف،  من  المختلطة  الغنو�شيّة 
اليونانيّة، واليهوديّة، والم�شيحيّة، العديَد من الذين اأعلنوا 
دفع  قد  �شابه  ما  اأو  هذا  يكون  وقد  م�شيحيّين؛  اأنف�شهم 
بالقّدي�ص بول�ص اإلى الكتابة اإلى تلميذه تيموتاو�ص ما يلي: 

الكالَم  واجتَِنِب  الوديَعة،  اإحَفِظ  تيموتاُو�ص،  "يا 
اأَعلَنَها  وقد  الكاِذبة،  المعِرفَِة  ونقاِئ�َص  نيَِوّي  الدُّ الفارَغ 
هم فحادوا عِن الإِيمان. عَلَيُكُم النِّعَمة" )رج 1 تيم  بع�شُ

.)21 ،20 :6

ي�شوع  فم  على  الغنو�شيّة  الأفكار  من  العديد  َع  ُو�شِ
في  الحال  هو  كما  حمادي،  نجع  ن�شو�ص  بع�ص  في 

اإنجيل توما، واإنجيل فيليبّ�س، واإنجيل الحقيقة. ويُدَرُج بين 
ًرا،  موؤخَّ َف  اكتُ�شِ الذي  يهوذا  اإنجيل  الغنو�شيّة  الأناجيل 
والذي يعّزز نظرة اأكثر اإيجابيّة اإلى يهوذا الإ�شخريوطّي، 
ا  اإلى حّد تقديمه على اأنّه الر�شول الوحيد الذي فهم حقًّ
دور ي�شوع. ووفًقا لراأي اأحد الباحثين في هذا المجال، 
للحكمة  وكا�شٌف  "معلٌِّم  باأنّه  ي�شوَع  الن�صُّ  ي�شف 
وللمعرفة، ولكنّه لي�ص مخلِّ�ًشا يموت عن خطايا العالم". 
اأّن  توؤّكد  ذلك،  من  العك�ص  على  الُملَْهَمة،  الأناجيل 

ي�شوع �شّحى بحياته من اأجل خطايا الب�شر:

ليَخُدَم،  بل  ليُخَدم،  ياأِت  لم  الإِن�شاِن  ابُن  "هكذا   -
ه جماعَة النَّا�ص" )مت 20: 28(؛ ويَفِدَي بنَْف�شِ

اأَْجِل جماعِة  ِمن  يُراُق  العهد  دُم  دمي،  ُهو  "فهذا   -
النَّا�ص لُغفراِن الخطايا" )26: 28(؛

، اأَكتُُب اإِليكم بهذا لئالَّ تخَطاأُوا، واإِن َخِطئ  - "يا بَِنيَّ
اأَحٌد فُهناك �شفيٌع لنا عنَد الآب، هو ي�شوُع الم�شيُح الباّر. 
لخطايا  بل  وحَدها،  لخطايانا  ل  لخطايانا،  َكفَّارةٌ  إِنَّه  ا

العالَِم اأَجمع" )1 يو 2: 1، 2(. 

الأناجيل  من  الق�شد  اأّن  الوا�شح،  فمن  بالتالي، 
بل  المقّد�ص،  بالكتاب  اإيماننا  زيادة  لي�ص  الغنو�شيّة 
اإ�شعافه، كما يقول القّدي�ص بول�ص في �شفر اأعمال الر�شل: 

الل  يَتَكلَّموَن بال�شَّ اأُنا�ٌص  كم  اأَنُف�شِ بيِنكم  ِمن  "ويَقوُم 
ليَحِملوا التَّالميَذ على اتِّباِعهم" )اأع 20: 30(.

4 - تفّوق االأناجيل القانونيّة على المنحولة
ما  واإذا  بعناية،  المنحولة  الأناجيل  تحليل  تّم  اإذا 
اأّن  بو�شوح  لنا  ف�شيتبيّن  القانونيّة،  بالأناجيل  قورنت 
المنحولة لم تكن م�شتوحاة من اهلل؛ نقراأ في هذا ال�شياق 

ما يو�شي به القّدي�ص بول�ص تلميذه تيموتاو�ص: 

ليمَة الَّتي �َشِمعتَها منِّي، اإمتَِثلْها في  "اإِمتَِثِل الأَقواَل ال�شَّ
الإيماِن والمحبَِّة الَّتي في الم�شيِح ي�شوع. 

يُقيُم  الَّذي  القُد�ِص  وِح  بالرُّ الكريمَة  الوديعَة  اإِحَفِظ 
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5 االإفتتاحيّة: االأناجيل المنحولة، هل تحتوي على حقائق مخبوءة حول ي�سوع؟

فينا" )2 تيم 1: 14-13(.

ول  ي�شوَع  المنحولة  الأناجيل  وا�شعو  يعرف  لم 
ر�شلَه، لذلك ل يمكنهم اأن يك�شفوا عن اأيّة حقيقة خفيّة 
عنه اأو عن الم�شيحيّة. على العك�ص من ذلك، موؤلّفاتهم 
هي حكايات غير دقيقة، م�شتَنبَطة وخياليّة، ل ت�شاعد في 
يعلّمه  اأي�ًشا  لنقراأ  تعاليمه.  معرفة  في  ول  ي�شوع،  معرفة 

بول�ص في ر�شالته اإلى تيموتاو�ص:

عِن  وَن  يَرتَدُّ هم  بع�شَ اإِنَّ  �شريًحا:  يقوُل  "والرُّوُح 
لَّةً  ُم�شِ أَرواًحا  ا ويَتْبَعوَن  الأَخيرة،  الأَزِمنِة  في  الإيماِن 

ومذاهَب �شيطانيَّة،

ابيَن ُكِويَت �شماِئُرهم" )1  وقَد َخَدَعهم ِرياءُ قَوٍم كذَّ
تيم 4: 1، 2(.

اإلى  ويوحنّا  متّى  ينتمي  ذلك،  من  النقي�ص  على 
اأحد  فكان  مرق�ص  اأّما  ع�شر؛  الثني  الر�شل  مجموعة 
المقّربين من الر�شول بطر�ص، ولوقا من الر�شول بول�ص؛ 
القّدو�ص  اهلل  لروح  منقاًدا  اإنجيله  منهم  كلٌّ  دّون  لقد 

ولإلهاماته، وفق ما يقول القّدي�ص بول�ص:

يقين؛  على  منه  وكنَت  تََعلَّمتَه  ما  على  اأَنَت  "فاثبُْت 
ن اأََخذتَه،  فاأَنَت تَعِرُف َعمَّ

فهي  اأَظفاِرَك،  نعومِة  منُذ  �َشَة  المقدَّ الكتَب  وتَعلَُم 
قادرةٌ على اأَن تَجَعلََك حكيًما، فتَبلَُغ الخال�َص بالإيماِن 

الَّذي في الم�شيِح ي�شوع. 

التَّعليِم  في  يُفيُد  اهلل،  وحِي  من  هو  ُكِتَب  ما  فُكلُّ 
والتَّفنيِد والتَّقويِم والتَّاأديِب في الِبّر، 

�شالح" )2  َعَمٍل  لُكلِّ  ا  ُمَعدًّ كاِماًل  اهلِل  َرُجُل  ِليكوَن 
تيم 3: 17-14(. 

خاتمة
مع اعترافنا باأهّميّة الأدب المنحول عاّمًة، والأناجيل 
لتيّارات  انعكا�ًشا  كونها  ًة،  خا�شّ والغنو�شيّة  المنحولة 
من  مرحلة  في  �شائدة  كانت  ولت�شّورات  ولأفكار 
اأنّنا نعلم علم اليقين اأّن  تاريخ البدايات في الكني�شة، اإلّ 
ما  التي تحتوي على كّل  القانونيّة هي  الأربعة  الأناجيل 
هو �شرورّي لالإيمان باأّن ي�شوع هو الم�شيح ابن اهلل، كما 

كتب يوحنّا الر�شول في اآِخر اإنجيله:

لم  كثيرة  خرى  اأُ باآياٍت  التَّالميذ  ماَم  اأَ ي�شوُع  "واأتى 
تُكتَْب في هذا الكتاب، 

إِنَّما ُكِتبَت هذه لتُوؤمنوا باأَنَّ ي�شوَع هو الم�شيُح ابُن  وا
اهلل، ولتكوَن لكم اإِذا اآَمنتُُم الحياُة ِبا�شِمه" )يو 20: 30-

.)31
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"قراأُت كتابًا عنوانه رحالت الر�سل، وفيها نجد اأعمال 
بطر�س، يوحنّا، اأندراو�س، توما، بول�س. وكما يدلُّ الكتاب، 
الأ�شلوب  خارين�ص1.  لوقيو�ص  الرحالت  هذه  َكتب 
ل  واألفاًظا  تعابيَر  مراًرا  في�شتعمل  وغريب،  مت�شاٍو  غير 
كتاب  وم�شتهلكة.  عامِّيَّة  مراًرا،  ولكنَّها،  فيها،  اإهمال 
من  والخالي  د  الموحَّ الأ�شلوب  �شيئًا من هذا  يمتلك  ل 
ت  التي فيها ُخطَّ النعومة الأ�شيلة  الت�شنُّع، �شيئًا من هذه 
مملوء  هو  اأثر.  اأيَّ  منها  م  يقدِّ ل  فهو  الإنجيليَّة؛  اللغة 
اإله  اإنَّ  يقول  فهو  والتناق�شات؛  والتعار�شات  بالبالدات 
اليهود الذي هو �شّرير والذي كان �شيمون2 تلميذه، غير 
إنَّه ال�شالح. ثمَّ مزج وخلط كلَّ  الم�شيح الذي يقول عنه ا
د حقًّا،  �شيء، فدعاه الآب ودعاه البن. قال اإنَّه لم يتج�شَّ
عديدة  )اأ�شكال(  في  مراًرا  ظهر  واأنَّه  طفل،  اأنَّه  بدا  بل 
جديد  من  ثمَّ  طفل.  �شيخ،  �شاّب،  ب�شكل  للتالميذ: 
فائق  �شغير،  و�شخ�ص  كبير  ك�شخ�ص  طفل،  ثمَّ  ك�شيخ 
و�شاغ  ال�شماء.  اإلى  اأحيانًا  ي�شل  راأ�شه  اإنَّ  بحيث  الحّد 
ال�شليب،  حول  والعبثيَّة  الخرقاء  الأمور  من  عدًدا  اأي�ًشا 
لب مكانه،  �شُ اآخر  اإنَّ  بل  يُ�شلَب،  لم  الم�شيح  اإنَّ  فقال 

وهو لهذا ال�شبب يهزاأ بالذين �شلبوه. ورذل الزواجات 
من  واآتية  يرة  �شرِّ هي  ولدة  كلَّ  اأنَّ  واأعلن  ال�شرعيَّة، 
الذي  ال�شياطين  خالُق  هناك  ثرثرته،  وبح�شب  اإبلي�ص. 
هو �شخ�ص اآخر. وروى اأخباًرا �شخيفة بكلِّيَّتها و�شبيانيَّة 
عن قيامة اأ�شخا�ص ماتوا وبقر و�شائر الحيوانات. ح�شب 
محاربي الإيقونات، يبدو اأنَّه، في اأعمال يوحنّا، يحارب 
اآلف  ن  يت�شمَّ الكتاب  الكالم، هذا  وبمخت�شر  ال�شور. 
يرة  ال�شبيانيّات والأخبار الالمعقولة، وال�شتنباطات ال�شرِّ
والم�ّص  والكفر  والتعار�شات  والبالدات  والأكاذيب 
إنَّه ينبوع ووالدة كلِّ هرطقة، ل  ا بالألوهة. وحين نقول 

نبتعد كثيًرا عن ظاهر الحّق"3.

*  *  *

اأردنا بداية اأن نورد هذا الن�صَّ من فوتيو�ص، بطريرك 
الق�شطنطينيَّة في القرن التا�شع، مع التقلُّبات التي عرفتها 
اأمٌر  والهرطقة  االأعمال  بين  العالقات  اإنَّ  بطريركيَّته4. 
ل من نذكر اأو�شيب  معروف منذ القرن الرابع. ونذكر اأوَّ

القي�شرّي �شاحب التاريخ الكن�سّي5:

المون�سنيور بول�س الفغالي
باحث في الكتاب المقّد�ص

الكتابات المنحولة ونظرة 
إليها الكني�سة ا

)1( Leucius Charinus.

�شيمون ال�شاحر الذي نجد اأ�شوله في اأع 8: 9ي. �شار في ما بعد اأبا كلِّ الهرطقات الغنو�شيَّة.  )2(
 J. Quasten, Initiations aux Pères de l'Église, t. I, 1955, Cerf, Paris, p. 290-291.

.R. henRy 114، ونحن نقراأه في فوتيو�ص، المكتبة، الجزء الثاني، باري�ص، 1960، �ص 84-86 ترجمة Codex يُدعى هذا الن�ّص  )3(
)4( A. de Nicola, "Photius", Dict. Enc du Christianisme Ancien (DECA), Cerf, Paris, 1990, p. 2026-2027.

ل، الكتاب الثالث )25: 6-7( �ص 187. اأو�شابيو�ص القي�شرّي، التاريخ الكن�سّي، ترجمة اإ�شكندر �شديد، المجلَّد الأوَّ  )5(
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8 المون�سنيور بول�س الفغالي

لئحة  كذلك  ن�شع  اأن  ال�شرورّي  من  "ووجدنا 
�شة،  المقدَّ الكتابات  فا�شلين  الأخيرة،  )الموؤلَّفات( 
اأ�شيلة  �شحيحة،  الكن�شّي،  التقليد  بح�شب  هي  التي 
من  )اأي  عهديَّة  لي�شت  التي  الكتب  عن  بها،  ومعترف 
الرغم  فيها، على  متنازع  اإنَّما  الجديد( بخالفها،  العهد 
هكذا  معظمهم.  في  يعرفونها  الكن�شيِّين  )الكتّاب(  اأنَّ 
اأن نعرف هذه الكتب بالذات وتلك المعترف  ن�شتطيع 
بها، لدى الهراطقة، تحت ا�شم الر�شل، �شواء المق�شود 
اأي�ًشا، اأو اأعمال  واآخرين  متّيّا،  بول�ص،  بطر�ص،  "اأناجيل 
اأندراو�ص، يوحنّا والر�شل الآخرين"؛ فما من اأحد اإطالقًا 
ال�شالح  من  وجَد  تعاقبوا  الذين  الراأي  م�شتقيمي  بين 
عن  يبتعد  التعبير  طابع  اأنَّ  ِزْد  موؤلَّفاته.  اأحد  في  ذكرها 
الطريق الر�شوليَّة، والفكرة والعقيدة اللتين تحتويهما هما 
مّما  الحقيقيَّة،  الراأي  ا�شتقامة  مع  �شديد  اختالف  على 
الكتب هي اختراعات هراطقة،  اأنَّ هذه  يُثبت بو�شوح 
بل  المنحولت،  بين  اإحاللها  حتّى  ينبغي  ل  وبالتالي 

ينبغي طرحها باعتبارها منافية للعقل وكافرة تماًما".

اإيقونية  اأ�شقف  اأمفيلوك6،  نذكر  اأو�شيب  خطِّ  وفي 
)في تركيّا( في التقطاع العا�شر، والبابا لوون في الر�شالة 
والبابا   ،)688  :54 الالتين  االآباء   ،15  :15( العا�شرة 
ل في الر�شالة ال�شاد�شة )المقطع ال�شابع(،  اإنّو�شانت الأوَّ
وهذا دون اأن نن�شى قرار البابا جيال�ص )461-440(. 
في هذا المجال7، نذكر قرار جيال�ص مع لئحة بالن�شو�ص 
نرذلها.  اأن  ينبغي  التي  وتلك  بها  ناأخذ  اأن  ينبغي  التي 
ثمَّ  الجديد.  العهد  �شفًرا في  �شبعة وع�شرين  ث عن  تحدَّ
والمن�شقُّون،  الهراطقة  اأنتجها  ن�شو�ص  لئحة  اأ�شاف 

بها،  تاأخذ  ل  الرومانيَّة  الر�شوليَّة  الكاثوليكيَّة  والكني�شة 
بول�ص  توما،  اأندراو�ص،  اأعمال  ُذكرت  حال.  اأيِّ  في 
نيقية  مجمع  وفي  هرما�ص.  راعي  اأي�ًشا  وذكر  وتقال... 
الثاني، �شنة 787، قُرئت اأعمال يوحنّا و�ُشجبَْت ب�شكل 
علنّي8. ن�شير هنا اإلى اأنَّ محاربي الإيقونات ا�شتندوا اإلى 
ن�صٍّ من اأعمال يوحنّا ليرذلوا الإكرام لل�شورة. هو كتاب 

ممقوت. ينبغي اأن ل يُن�َشخ بعد، بل اأن يُرمى في النار.

الكتاب،  هذا  في  الموجودة  الهرطقات  هي  وما 
اليهود  اإله  بين  الف�شل  لً،  اأوَّ فوتيو�ص؟  راأي  بح�شب 
ير والم�شيح الذي هو ال�شالح. نحن هنا في الخطِّ  ال�شرِّ
البن، كما  الآب واهلل  اهلل  بين  ثمَّ يخلط  اليهوم�شيحّي. 
الالهوت  م�شتوى  وعلى  و�شلبه.  البن  د  تج�شُّ يرف�ص 
الفكر  خطِّ  في  ن�شبح  بحيث  الزواج  يرف�ص  الخلقّي، 
وينتهي  يًرا.  �شرِّ اأمًرا  الأولد  ولدة  يعتبر  كما  التعفُّفّي. 
النبع لكلِّ  هو  الر�سل  اأعمال  باأنَّ  فوتيو�ص  البطريرك  كالم 

الهرطقات9.

*  *  *

بحيث  القا�شية،  ال�شربة  كان  الحكم  هذا  اأنَّ  يبدو 
اأن  وينبغي  الزمن،  من  عديدة  قرونًا  المنحولت  غابت 
ننتظر القرن التا�شع ع�شر لتعود هذه الكتابات الم�شيحيَّة 
الأولى اإلى الوجود. لهذا، نريد العودة اإلى الوراء لنرافق 
"المنحولت" )انتحلت �شفة لي�شت لها، اعتُبَرت  هذه 
الكني�شة  في  وقبولها  كذلك(  تكن  فلم  وملهمة  موحاة 

منذ البدايات.

)6( Amphiloque d'Iconium, Initiation, vol. III, p. 421ss., fragment 10 (CCG 3, p. 235-236). 

)7( “Gélase”, DECA, p. 1021-1022.

)8( J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectivo, t. XIII, Florence, 1767, col. 168-176 et 430 
(Canon 9).

المرجع الأ�شا�شّي،  )9(
 Eric Junod, "Actes apocryphes et hérésie, le jugement de Photius", in Les Actes apocryphes des Apôtres, Labor 

et Fides, Genève, 1981, p. 11-24.
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9 الكتابات المنحولة ونظرة الكني�سة اإليها

ة ظهر لفظ "مكتوم، مخفّي"10 في الكتابات  ل مرَّ اأوَّ
الم�شيحيَّة، عند اإيرينه، اأ�شقف ليون، في فرن�شا. ا�شتعمله 
�شة"11،  المقدَّ الكتب  من  ُمقتَلعة  "ن�شو�ص  عن  للكالم 
ليون  اأ�شقف  اأراد  فة.  محرَّ ن�شو�ص  اأخرى:  وبعبارة 
منذ  يعطي  مّما  هرطوقيَّة  ن�شو�ص  اإلى  ي�شير  اأن  بكالمه 
ياأخذ  ل  هو  اإنَّما  "اأبوكريفا".  للفظ  احتقار  لون  البداية 
بعين العتبار البُعد المخفّي لهذه الكتابات. ولكنَّ هذه 
ي�شتعيدها  مثاًل  مبا�شر:  �شكل  في  �شالبة  تبدو  ل  الت�شمية 
الم�شيحّي،  من  يجعل  لكي  الإ�شكندرانّي  كليمان 
الغنو�شّي الحقيقّي، ذاك الذي يمتلك معرفة اهلل. ولكن 
تحريف  المو�شوع  يكون  حين  كذلك  الأمر  لي�ص 
الوحي، كما يقول ِهيبُّوليت الرومانّي في الرّد على جميع 
 - للهراطقة  المفرط  "الجنون  حول  ت�شاءل  الهرطقات: 
لوا - حين �شمتوا وحين اأخفوا اأ�شرارهم التي  الذين تو�شَّ
ل يمكن الإف�شاح عنها - اإلى جعل الكثيرين يظنُّون اأنَّهم 
يكرِّمون اهلل"12. واأ�شاف: "هي اأ�شرارهم التي ل يمكن 
فالهرطوقّي  نف�شحها"13؛  اأن  الآن  ينبغي  بل  يها  ن�شمِّ اأن 
يَّة،  �شرِّ م�شادره  يحفظ  يجعله  بواقع  بالتخفِّي،  يتميَّز 
�شكل  في  موقعه،  د  ويتحدَّ منحول.  اإنتاج  على  فيعمل 
المتديِّن  الإن�شان  مع  نقي�ص  طرف  على  الأ�شكال،  من 
اأن  ه  "همُّ ديانته:  من  الذين  على  �شيئًا  يُخفي14  ل  الذي 

يعر�ص، اأن يبرهن، اأن يعلن، اأن يك�شف، اأن ل ي�شمت، 
اأن ل يخفي، اأن يك�شف، اأن يجعل في ال�شوء، اأن يجعل 
الأمور في و�شح النهار"15. ويعطي ترتليان مثاًل مع راعي 
مه على اأنَّه "ن�صٌّ منحول محرَّف"17. هرما�س16 الذي قدَّ

ترتليان.  ِهيبُّوليت،  اإيرينه،  م�شادر:  ثالثة  اأوردنا 
موقع  المنحولت:  اإبراز خ�شائ�ص  على  ت�شاعدنا  وهي 
�شة. وكيف  هذه الن�شو�ص هو على هام�ص الكتب المقدَّ
والقانونيَّة.  الحقيقة  ي�شاعداننا:  معياران  اإليها؟  نتعرَّف 
يُحلُّون محلَّ الحقيقة �شرقة اآثار اأخرى وتحريف معانيها 
وعلى  الفكر  م�شتوى  على  مزعوم.  �شرٍّ  وراء  والختباء 
الذي  والإلهام  الوحي  ومحّل  الأ�شخا�ص.  م�شتوى 

ة. مون نظريّاتهم الخا�شَّ يحمل اإلينا كالم اهلل، يقدِّ

�شة  المقدَّ الأ�شفار  )لئحة(  قانون  يكن  لم  وقت  في 
ا�شتعمله  مكتومة.  منحولة،  كتابات  مفهوم:  برز  مثبتًا، 
ُذكر  فيها:  يقول  اأفريكان�س  اإلى  ر�سالة  في  اأوريجان 
للدللة  اللفظ  ا�شتُعمل  منحول18.  في  اأ�شعيا  ا�شت�شهاد 
اأدبّي ي�شتحقُّ الهتمام ولكنَّه يُعَرف ر�شميًّا  على م�شدر 
�ص19. ما نالحظ هو اأنَّ  اأنَّه لي�ص جزءًا من الكتاب المقدَّ
في  ُوجَدت  منحولة  اليوم  ندعوها  التي  الكتابات  هذه 
كودك�ص مع الأ�شفار التي تعتبرها الكني�شة قانونيَّة. ما هو 

Apocryphe”, caché“، من اليونانّي apo، "بعيد عن"، ثمَّ krufw ، "ما هو �شّري ومخفّي".  )10(
 S. Mimouni, "Histoire d'un concept transversal du Livre", dans Apocryphité. Hommage à Pierre Geoltrain, 

Turnhout, Brepols, 2002, p. 1.
ل 19: 1. الرّد على الهراطقة، الكتاب الأوَّ  )11(

)12( Hippolte de Rome, Réfutatio omnium haeresium, I, n. 1.
)13( Ibid, V, 12, 1.
)14( apokruftein. 
)15( D. A. BeRtRand, "La notion d'apocryphe dans l'argumentation de la réputation de toutes les hérésies dans 

Apocryphité, p. 134-135

فات والزواني. هذه الموؤلَّفات تعار�ص "الم�شادر  )Hermas, Pasteur  )16. قال ترتليان عنه: جعلته جميُع الكنائ�ص بين المنحولت، المحرَّ
�شة. الإلهيَّة" اأي الأ�شفار المقدَّ

)17( TeRtullien, De Pudicitia, X, 12, SC 394, p. 199.
ORigene، Lettre à Africanus, 13, 9 .هو �سعود اأ�سعيا اأو ا�ست�سهاد اأ�سعيا  )18(

)19( E. Junod, "La formation et la composition de l'Ancien Testament dans l'Église grecque des quatre premiers 
siècles", dans J.-D. Kaestli, O. WeRmeilingeR (éd.), Le canon de l'Ancien Testament. Sa formation et son histoire, 
Genève, Labor et Fides, 1984, p. 122. 
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و�شعها؟ هذا ما ل يُعَرف بالتحديد. اأ�شرنا مثاًل اإلى راعي 
قالوا:  اأخرى  ة  ومرَّ "قانونّي"  ن�ّص  هو  قيل  ة  مرَّ هرما�س. 
"ن�ّص غير قانونّي"؛ فكان ل بدَّ من النتظار لكي يتثبَّت 

�شة. قانون الأ�شفار المقدَّ

والع�شرين  ال�شاد�شة  العظة  مع  اأوريجان  لً  اأوَّ نذكر 
يقول:  الذي  لوقا  اإنجيل  بداية  مع  العدد،  �شفر  حول 
ة في الأمور المتيقِّنة  "اإذ كان كثيرون اأخذوا بتاأليف ق�شَّ

عندنا" )لو 1: 1(.

ذكر اأوريجان "اأناجيل" عديدة ل تقوم بين الأناجيل 
نها هراطقة "بدون نعمة الروح". مثاًل: اإنجيل  الأربعة. دوَّ
با�شيليد،  اإنجيل  ع�شر،  الثني  الر�شل  اإنجيل  الم�شريِّين، 
الإنجيل بح�شب توما، الإنجيل بح�شب متّى. وبعد هذه 
الالئحة اأ�شاف: "ما زلنا نقراأ بع�ًشا منها لئالَّ نبدو جّهالً 
يعرفون  حين  �شيئًا  يعرفون  اأنَّهم  يتخيَّلون  الذين  ب�شبب 
ِّين20.  هذه الن�شو�ص". ثمَّ اإنَّ اأوريجان اأورد اإنجيل العبراني
اأي  "المقبولة"،  الكتب:  من  فئات  ثالث  يميِّز  و�شوف 
عليها"،  "المتنازع  ثمَّ  الأكبر.  العدد  بها  يقبل  التي  تلك 
التي  "الكاذبة" وهي  تها. واأخيًرا  يُ�َشكُّ ب�شحَّ التي  وهي 

األَّفها الهراطقة21.

"المنحولة"  الأ�شفار  نميِّز  كيف  ال�شوؤال:  ونطرح 
القانونيَّة  اأنَّ  نوؤمن  كنّا  اإذا  "القانونيَّة"؟  الأ�شفار  من 
يده  و�شع  الروح  اأنَّ  اأي  القد�ص،  الروح  باإلهام  نت  ُدوِّ
فاإّن ُوجود خطاأ واحد في �شفر  مع يد الكاتب الملهم، 
قانون  من  الن�صَّ  نرذل هذا  اأن  علينا  ينبغي  الأ�شفار،  من 
�شة. ولو تعرفون اأنَّ المبداأ يعود اإلى اإيرينه  الأ�شفار المقدَّ
تبَّاع  "المرقو�شيِّين"،  جماعة  عن  ث  تحدَّ ليون.  اأ�شقف 

"مرقو�ص" الذي كان ع�شًوا في مدر�شة ولنطين ال�شرقيَّة، 
بدعة  هم  اإيرينه:  عنهم  قال  ال�شغرى22.  اآ�شية  في  وعلَّم 
غنو�شيَّة. اأدخلوا "عدًدا ل يُحدُّ من الكتابات المنحولة 
اأ�شحاب  يوؤثِّروا على  لكي  باأيديهم  فبركوها  والهجينة، 
الفكر الب�شيط وعلى الذين يجهلون الكتابات ال�شادقة" 
)الرّد على الهراطقة 20/1: 1(. واأعطى مثاًل ماأخوًذا من 
خبر طفولة ي�سوع )ف 6(: اإذ كان ي�شوع يتعلَّم الحروف 
اأجابه:  "باء"،  يقول  اأن  معلِّمه  منه  طلب  واإذ  الأبجديَّة، 
هي  ما  لك  اأقول  واأنا  "األف"  هي  ما  لً  اأوَّ اأنتَّ  لي  "قُْل 

"باء"، فُرذل مثُل هذا الكتاب.

عن  نميِّزها  وهكذا  المنحولة،  الأ�شفار  تبدو  هكذا 
الأ�شفار ال�شادقة. وكم نتاألَّم حين يعتبر عالمنا العربّي اأنَّ 
كلَّ "اإنجيل" هو اإنجيل، �شاأنه �شاأن الأناجيل الأربعة، بل 
هم يتركون الأناجيل الأربعة ويعتبرونها مجازيَّة23 لأنَّها 
ث عن ي�شوع الم�شيح الذي هو ابن اهلل، ويوردون  تتحدَّ
مجال  ل  اإيرادها.  في  عون  ويتو�شَّ المنحولة  الأناجيل 
بتوليَّة  عن  يدافع  لكي  طفل"  وهو  "يتكلَّم  ي�شوع  لذكر 
التي انحنت لتقطف مريم من  النخلة  اأمِّه، ول عن تلك 
ثمارها، ول عن هذا التراب الذي يجبله ي�شوع وير�شله 
الأناجيل  هذه  في  حادثة  اأذكر  اأن  واأودُّ  ويغرِّد.  فيطير 
يرة التي تعطي فكرة عن  مع اأخبارها ال�شبيانيَّة، بل ال�شرِّ
يلعب  ي�شوع  كان  اأناجيلنا:  عن  البعد  كلَّ  بعيدة  ي�شوع 
مع اأحد رفاقه. �شدم هذا الرفيُق ي�شوع، فقال له: "عفًوا 
يا ابن اهلل"، فاأجاب ي�شوع: "اإن كنُت ابَن اهلل، فلت�شقط 
وتمت". وفي الحال �شقط ومات. من هذا النوع تكون 

الأناجيل المنحولة التي رف�شتها الكني�شُة منذ البداية.

*  *  *

الخورا�شقف بول�ص الفغالي، "اإنجيل العبرانيّين"، مجلّة بيبليا 48 )2010( 37-31.  )20(
)21(  Jean-Marc PRieuR, Les écrits apocryphes chrétiens, Cahiers Évangile, n. 148, juin 2009, p. 12-13.
)22( Initiation, I. p. 303.

الدكتور اأحمد حجازي ال�شّقا، الب�سارة بنبّي االإ�سالم في التوراة واالإنجيل، الجزء الثاني )دار الجيل - بيروت( 1989، �ص 281ي، وكلُّ   )23(
ما يتعلَّق بالروح القد�ص البارقليط.

حا�شية 21، �ص 13.  )24(
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في خطِّ اإيرينه واأوريجان، بداأ اأو�شيب القي�شرّي فميَّز 
اأّما  فيها.  "المتنازع"  والكتب  "المقبولة"  الكتب  بين 
الكتب المقبولة فهي: الأناجيل الأربعة، اأعمال الر�شل، 
وربَّما  الأولى،  وبطر�ص  الأولى  يوحنّا  بول�ص،  ر�شائل 
�شفر الروؤيا. والكتب "المتنازع فيها" هي: 2 بط؛ 2 و3 
الفئة  الروؤيا. وفي هذه  �شفر  البع�ص  راأي  يهو، وفي  يو، 
برنابا،  ر�شالة  هرما�ص،  راعي  منها:  تتفرَّع  فئة  الثانية، 
الديداكيه اأو تعليم الر�شل الثني ع�شر. ثمَّ اأ�شاف اأو�شيب 
اأعمال بول�ص، روؤيا بطر�ص، اإنجيل العبرانيِّين الذي ي�شرُّ 

العبرانيِّين الذين قبلوا الم�شيح.

هي  ثالثة،  فئة  الفئتين  هاتين  اإلى  اأو�شيب  واأ�شاف 
مها الهراطقة على اأ�شماء الر�شل. ولكنَّ  الكتب التي يقدِّ
الأ�شلوب فيها يختلف عّما في الأ�شفار القانونيَّة. ثمَّ اإنَّ 
ا�شتقامة  عن  الختالف  كلَّ  يختلفان  والتعليم  "الفكر 
الراأي في الكني�شة. وهذا ما يبرهن بو�شوح اأنَّها "مفبركة" 
بيد الهراطقة. ل يمكن اأن تقبل هذه الكتب مع اأيِّ فئة، 
بل نرذلُها كلِّيًّا على اأنَّها باطلة وكافرة. ويذكر هنا اإنجيل 
ويذكر  )المزعوم(.  متّى  اإنجيل  توما،  اإنجيل  بطر�ص، 

اأعمال بطر�ص، اأعمال توما، واأعمال "�شائر الر�شل"24.

نلتقي هنا مع قانون موراتوري25 الذي اأعطانا في القرن 
في  علنًا  تُقراأ  التي  بالن�شو�ص  لئحة  الم�شيحّي  الثاني 
بالر�شائل  لئحة  اأعطى  اأن  وبعد  الكاثوليكيَّة.  الكني�شة 
البول�شيَّة، قال: "ويُحكى اأي�ًشا عن ر�شالة اإلى الالودوكيِّين 
ور�شالة اأخرى اإلى الإ�شكندرانيِّين: ر�شالتان �شيغتَا على 
ا�شم بول�ص لهرطقة مرقيون ولكثيرين اآخرين، ول يمكن 
اأن  ينبغي  ل  فال�شمُّ  الكاثوليكيَّة.  الكني�شة  في  قبولهم 

يمتزج بالع�شل". ذكر الكاتب روؤيا يوحنّا وروؤيا بطر�ص، 
ولكنَّه قال عن ر�شالة بطر�ص: ل يريُد بع�شهم اأن تُقراأ في 
الكني�شة. وذكر راعي هرما�س مو�شًحا اأنَّ هذا الكتاب ل 
يُقراأ في الجماعة، بل على انفراد، )وهكذا( اختلف راأيُه 

عن راأي ترتليان.

وقال: هناك كتابات ت�شبه تلك التي نحتفظ بها على 
ل،  اأن ن�شتبعدها ل�شببين، الأوَّ اأنَّها قانونيَّة، ولكن يجب 
ال�شبب  القانونيَّة؛  الأ�شفار  اأحد  كاتب  اإلى  كذبًا  نُ�شبَت 

الثاني، هي ترتبط بالهراطقة، ول�شيّما هرطقة مرقيون.

حدث  في  الأنطاكّي26  �شرابّيون  مع  اأي�ًشا  ونلتقي 
�شرابيون، و�شاع  نه  دوَّ ففي كتاب  باإنجيل بطر�س؛  يتعلَّق 
عن  �ُشئل  اأبر�شيَّته،  في  �ص،  رو�شُّ يزور  كان  يقول:  الآن، 
اإنجيل بطر�س الذي لم يكن قراأه، ف�شمح بقراءته معتبًرا اأنَّ 
اأن  عتَّم  ما  ولكنَّه  الكاثوليكّي.  بالإيمان  متعلِّقون  اءه  قرَّ
المهرطقة،  الأفكار  فراأى  الكتاب،  قراأ  بعدما  راأيه،  غيَّر 
اإذ اأخذ الكتاب من الظاهريِّين27. اعتبر اأنَّه واجد "التعليم 
الحقيقّي حول المخلِّ�ص"، مع بع�ص المقاطع الم�شافة. 
وفي النهاية، ا�شتبعد الكتاب كلِّيًّا لأنَّ كاتبه لي�ص بطر�ص، 
مثل  والر�شل  بطر�ص  "تقبَّل  فالأنَّه  لً  اأوَّ به  قبل  هو  واإن 
الم�شيح". اأّما "الكتب التي تحمل اأ�شماءهم كذبًا فنحن 

نرذلها لأنَّ مثل هذه الكتابات لم تنتقل اإلينا منهم".

*  *  *

اأثناز  مع  ونبداأ  الرابع.  القرن  اإلى  ن�شل  وهكذا 
اأر�شلَْت  التي  رقم 2839  العيد،  ر�شالة  في  الإ�شكندرانّي 
يُدخلون  لأنَّهم  الهراطقة  الأ�شقف  لم  فيها   .367 �شنة 

ر اأنَّ هذا الن�صَّ ُك�شف �شنة 1740 بيد العالم Muratori في المكتبة الأمبرو�شيَّة في ميالن. هو ن�ّص لتينّي مترجم عن اللغة اليونانيَّة. يعود  نتذكَّ  )25(
اإلى نهاية القرن الثاني اأو بداية القرن الثالث.

كان الأ�شقف الثامن على كر�شّي اأنطاكية، وقابلت اأ�شقفيَّته �شبتيم �شويريو�ص )Initiation, I, p. 324-326 )211-193. ا�شتهر بر�شالة   )26(
كتبها اإلى كني�شة Rhossos في كيليكية )من اأعمال تركيّا(. اأورد اأو�شيب القي�شرّي في التاريخ الكن�سّي )12/6: 3-6( مقطًعا منها.

في الفرن�شيَّة Docètes من فعل dokeo ، "بدا"، "ظهر". هي اتِّجاهات م�شيحيَّة تنكر واقع ب�شريَّة ي�شوع الم�شح وتعتبر اأنَّه تظاهر وما كان   )27(
ى هذه البدعة: المظهريِّين(، "�شبه" )من هنا: "�ُشبِّه به"(. اإن�شانًا حقًّا، ب�شريَّته هي "مظهر" )وقد ت�شمَّ

 )Lettres festales, epistolai eortatikai  )28. خالل القرن الثالث اعتاد اأ�شاقفة الإ�شكندريَّة اأن يعلنوا كلَّ �شنة وقت ال�شوم وتاريخ العيد.  
Initiation, III, p. 89-92 .بداأ هذه العادة دني�ص الإ�شكندرانّي. اأّما اأثناز فلبث اأمينًا لهذه الر�شالة حتّى عندما كان في المنفى   
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كتابات منحولة، ويعتبرونها ملهمة من لدن اهلل. في هذه 
د اأ�شفار العهد القديم واأ�شفار العهد الجديد  المنا�شبة، عدَّ
وتتناقله29.  الكني�شة  به  تاأخذ  الذي  القانون  هي  التي 
ا�شتعمل اأثناز لفظ "منحول" ليدلَّ على ن�شو�ص ينبغي اأن 
تُ�شتبعد من القانون لالأ�شباب التالية: الهراطقة هم الذين 
النا�ص  يُ�شلُّ  عنوانها  اهلل.  عند  من  لي�ص  اأ�شلها  كتبوها. 

ب�شبب ت�شابهها مع عناوين الن�شو�ص القانونيَّة.

اأنَّ  الموؤمنين  ر  تذكِّ اأن  ت  توخَّ التي  الر�سالة  هذه 
�ص، اأعطت حيًّزا وا�شًعا  الم�شيح هو مفتاح الكتاب المقدَّ
�شة. وهكذا "طبعت بطابعها  لتثبيت قانون الأ�شفار المقدَّ
في  القانونيَّة  الأ�شفار  تحديد  م�شيرة  في  اأ�شا�شيَّة  حقبة 
الكتابات  ا�شتبعاد  الجديد كما في  القديم والعهد  العهد 
�ص  تتاأ�شَّ التي  الكني�شة  هي  جهة،  من  المنحولة"30. 
جهة  ومن  الحقيقة.  تجد  حيث  القانونيَّة  الكتب  على 
م�شتعملين  الحقيقة  اإلى  ي�شيئون  الذين  الهراطقة  ثانية، 
المنحولت. وما هو خطير في نظر اأثناز، هو اأنَّ بع�ص 
بالهراطقة  يتاأثَّرون  الب�شطاء  ولكّن  الأتقياء،  الم�شيحيِّين 
تحذيرهم.  من  بدَّ  فال  المنحولت،  اأي�ًشا  هم  ويقراأون 
اأ�شعيا،  اأخنوخ،  ا�شم  تحمل  اأثناز  يورد  التي  والن�شو�ص 
بال�شم  ُخدعوا  بها  قبلوا  الذين  والم�شيحيُّون  مو�شى. 
ب�شكل  الأ�شماء  هذه  ي�شتعملون  والهراطقة  الم�شترك 
األَّفوا هذه  الواقع، هم  اأنَّ كتبهم قديمة. في  ليبيِّنوا  حيلة 

لأجل  الكتب  هذه  كتبوا  �شاللن.  و�شاللهم  الكتب، 
الثاني:  وال�شالل  الآخرين.  منفعة  اأجل  من  ل  منفعتهم 
هم لم يتقبَّلوا هذه الكتب من اهلل، ول هي ملهمة. لهذا 

نتنبَّه اإلى خديعتهم.

طروحات  تبرير  ى  فيتوخَّ الكتب  هذه  تحريف  اأّما 
اأمامنا الم�شيح  الأريو�شيِّين والت�شكيك باألوهيَّة الم�شيح. 
كلُّ  الحقيقة31.  معرفة  نثبِّت  لكي  المقّد�ص  والكتاب 
"ينبوع  هو  �ص  المقدَّ الكتاب  اإنَّ  القول  اإلى  يقوده  هذا 
الكتاب  اإلى  اأم�شوا  الحقيقة،  اأردتم  فاإذا  خال�ص"؛ 

�ص ل اإلى اأكاذيب الأ�شفار المنحولة32. المقدَّ

الفقاهة  في  اأور�شليم  اأ�شقف  ِكِرلُّ�ص  ياأتي  اأثناز،  ومع 
ثمَّ   .350 �شنة  اإلى  تعود  التي  المعموديَّة،  حول  الرابعة 
�شنة  بين  انعقد  الذي  لودكيَّة  مجمع  من   59 القانون 
َّة33:  351 و�شنة 381. والقانون 85 من القوانين الر�سولي
والعلمانيُّون،  الإكليريكيُّون  اأيُّها  عندكم جميًعا،  "لتكن 
اأي  كتبنا،  اأّما  �شة...  ومقدَّ مة  مكرَّ القديم  العهد  كتب 
كتب العهد الجديد، فهي: الأناجيل الأربعة... واأعمالنا 
التعليم  في  اأعطانا  اأوغ�شطين  ي�ص  والقدِّ الر�شل".  اأعمال 
الم�سيحّي34 لئحة باأ�شفار العهد القديم والعهد الجديد، 
م نهجه: هناك عن�شران  المعتبرة �شادقة. منذ البداية، قدَّ
اكت�شاف  �شة: طريقة  المقدَّ الأ�شفار  اإليهما درا�شة  ت�شتند 
ومن  فهمنا.  عّما  التعبير  طريقة  فيها.  نفهم  اأن  نريد  ما 

في  اليونان 26: 1440-1435(.  )االآباء   fragments تقطاعات،  �شوى  منها  يبَق  فلم  باأكثرها  �شاعت  اليونانيَّة  الن�شو�ص  اأنَّ  ر  نتذكَّ  )29(
 L. Th. والن�صُّ القبطّي بيد Michelin Albin 317 بيد .SC n الالتينيَّة، كان ن�ّص منقول عن ال�شريانيَّة ولكن نُ�شر الن�صُّ ال�شريانّي في

م مع الن�ّص القبطّي التقطاعات اليونانيَّة. LefoRt، in CSCO 150،. ثمَّ قدَّ
)30( G. ARagone, « La lettre festale 39 d'Athanase », dans Le Canon du NT, note 30.

)31( E. Junod, « D'Eusèbe de Césarée à Athanase d'Alexandrie en passant par Cyrille de Jérusalem: de la construction 
savante du Nouveau Testament à la clôture ecclésiastique du canon », dans G. ARagone, E. Junod et E. NoRelli, 
Le Canon du Nouveau Testament, Genève, Labor et Fides, 2005, p. 188.

)32( Marie-Anne VannieR, « Les critères proposés par les Pères pour distinguer les écrits apocryphes », dans 
Connaissance des Pères de l'Église, n. 108 (déc. 2007), Apocryphes et visions, p. 23-24.

ور، �شل�شلة "اأقدم الن�شو�ص الم�شيحيَّة"، �شل�شلة "الن�شو�ص الليتورجيَّة"، 6، الك�شليك 2006، �ص 444- تعريب الأب جورج ن�شُّ  )33(
445؛ راجع حا�شية 30، �ص 171-170.

)34( Augustin, De doctrina christiana, II, 8, 13.
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13 الكتابات المنحولة ونظرة الكني�سة اإليها

تف�شير  قواعد  طرح  الهدفين،  هذين  اإلى  الو�شول  اأجل 
)اأو  هيبُّونه  مجمع  قاله  ما  اإلى  ا�شتند  �ص.  المقدَّ الكتاب 
اللذين   ،397 �شنة  قرطاجة  ومجمع   393 �شنة  عنّابة( 
والقراءة  القانونيَّة  الكتابات  بين  مبا�شًرا  رباًطا  اأقاَما 
يُقراأ في  القانونيَّة هي ما  "الكتابات  العلنيَّة في الكني�شة. 
ر به اأوغ�شطين في الر�شالة 64  الكني�شة"35. وهذا ما ذكَّ
كتابات  ي�شتبعد  اأ�شا�شّي  معيار  ذاك  كونتيليان�ص36.  اإلى 

الهراطقة و�شولً اإلى المانويِّين والأريو�شيِّين وغيرهم.

*  *  *

غيبتها، وها هي  المنحولة وطالت  الن�شو�ص  غابت 
في  انطالقتها  �شبب  هو  فما  الواجهة؛  اإلى  تعود  اليوم 

القرن الع�شرين ب�شكل وا�شع؟

اأنَّها  هو  المنحولة  الن�شو�ص  لنجاح  �شبب  ل  اأوَّ
بيالط�س.  وبـاأعمال  التمهيدّي  يعقوب  باإنجيل  احتفظت 
لنا  تروي  ن�شو�ص  العديدة.  وال�شور  الأخبار  هناك  ثمَّ 
الق�ش�ص وتر�شي رغبتنا باأن نعرف اأكثر حول اأ�شخا�ص 
فاإذا  القانونيَّة؛  الن�شو�ص  في  موجودة  غير  اأحداث  اأو 
اأردنا اأن نعرف طريقة حياة مريم قبل اأن تلد ي�شوع، نقراأ 
اأّما اإذا رغبنا في اأن  اإنجيل متّى المزعوم )اأو بْ�ُشوُدوَمتّى(. 
نعرف كيف انتهت حياتها، وكيف انتقلت من هذا العالم 
اإلى العالم الآخر، نقراأ انتقال مريم. والن�شبة اإلى ال�شياطين 
ي المخيِّلة؛  والأبال�شة ونفو�ص الموتى... هناك اأخبار تغذِّ
القانونيَّة،  الن�شو�ص  فراغ  تمالأ  المنحولة  فالكتابات 
واإلى  الأولد  اإلى  بالن�شبة  اللذيذة  التفا�شيل  من  وتكثر 
الكبار، التي ما تزال نائمة في الن�شو�ص اليونانيَّة والقبطيَّة 
ِن�ْشبَيْه،  وال�شريانيَّة. من اأجل هذا ن�شر دير �شيِّدة الن�شر، 
غو�شطا، في �شل�شلة "الكني�شة في ال�شرق"، ثالثة اأجزاء: 
المنحولة،  الروؤى  المنحولة،  الر�سائل  المنحولة،  االأناجيل 

ن الخوري اأنطوان  ب�شرعة نفدت الطبعة الأولى. كما دوَّ
الدويهّي كتابًا عن حياة مريم نال نجاًحا كبيًرا.

*  *  *

اأنَّ  هو  المنحولة  الكتابات  نجاح  على  �شاعد  ومّما 
هات روحيَّة معا�شرة، اأعني  ا مع توجُّ بع�شها يتالقى حقًّ
الباطنيَّة  المعرفة  على  الباحثة  تلك  الغنو�شيَّة،  الكتابة 
ل  حّر  مدى  في  وتنطلق  �شة  الموؤ�شَّ من  تخرِّج  التي 
ملتقى  عند  موجودة  ن�شو�ص  حاجز.  وجهه  في  يقف 
الأفالطونيَّة  والنظريّات  اليهودّي،  اأو  الم�شيحّي  الفكر 
عالًما  اأمامنا  تر�شم  كلُّها  القديمة.  ال�شرقيَّة  والديانات 
اأن  يقدر  )الذي ل  ال�شعيف  الفاطر،  الإلُه  ناق�ًشا، خلَقه 
الأ�شرار(،  من  ينتقم  اأن  )يعرف  الموؤذي  ال�شّر(،  يمنع 
عالم فيه تكون النفو�ص محبو�شة كما في �شجن؛ فالج�شد 
خطِّ  في  الغنو�شيُّون  يقول  ما  ذاك  �شجن.  هو  نف�شه 
اليونان "�ُشوما �شيما"37 )الج�شد قبر(. �ُشجنت النف�ص في 
ج�شد الموت، مخدوعة بانجذابات العالم، فنامت بعد 
الحقيقيَّة. ولكن، الحمد هلل،  الإلهيَّة  ن�شيَت طبيعتها  اأن 
ياأتيها ر�شول الخير الذي يدعوه الغنو�شيُّون الم�شيحيُّون 
"المخلِّ�ص"، فيحمل معرفته )الغنو�شة38( عابًرا العوالم: 
الطبيعة  ذاتها  في  تكت�شف  حتّى  النفو�ص  ت�شتيقظ  اإن  ما 
الروحّي يمتلك  الطرح  الخير. هذا  فتعود نحو  الإلهيَّة، 
كلِّ  رْذل  على  �ص  يتاأ�شَّ فهو  ع�شرنا؛  يجتذب  �شيئًا 
�شات وعلى بحث �شخ�شّي وفردّي عن الخال�ص.  الموؤ�شَّ
والغنو�شيُّون يعلنون اأنَّنا نجد في ذواتنا الطبيعة الإلهيَّة. 
على  ون�شيطر  بنف�شنا  نهتمُّ  فيها  "طريًقا"  مون  يقدِّ وهم 
منطلًقا  نف�شه  يعتبر  بمجتمع  ون  ي�شكُّ ال�شباب  ج�شدنا. 
في عمل البناء، ولكنَّه يظهر �شعفه في مجالت عديدة. 
هم حذرون من عالم ي�شيطر عليه الأغنياء، ولهذا يقراأون 

)35( O. WeRmelingeR, "Le canon des Latins au temps de Jérôme et d'Augustin", dans Le Canon de l'AT, p. 173.

)36( Lettre 64 à Quintilianus.

)37( Swma shma.

)38( Gnwsij.
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ُّ�س حيث الديموقراطيَّة الحقَّة )ل  اإنجيل مريم اأو اإنجيل فيلب
رة. رجل ول امراأة(، ورف�ص العقالنيَّة المتحجِّ

*  *  *

هو  المنحولة  الكتابات  نجاح  على  ي�شاعد  ومّما 
�شلطتها،  على  الغيورة  ت�شيطر،  التي  �شة"  "الموؤ�شَّ رف�ص 
ل  اأوَّ فالكني�شة هي  عندها؛  �شفقة  لها ول  التي ل خلقيَّة 
المنحولت  الذي يجد في  الموقف  يدفع ثمن هذا  من 
المنا�شبة النموذجيَّة لتغذية منطق فيه بع�ص الهذيان؛ فهذه 
ال�شلطة  تريد  ل  حقائق  تخفي  "المكتومة"  الكتابات 
وحدها  وهي  "�شادقة"،  وحدها  هي  اإًذا،  تظهرها.  اأن 
ي�شوع  فكر  تنقل  التي  الحقيقيَّة"  "الكني�شة  على  تدلُّ 
تفر�شها  اأن  ال�شلطة  تريد  تعاليم  وتعار�ص  "الحقيقّي"، 
اأحد.  ي�شاركها  اأن  تقبل  نفو�شنا وعلى حياتنا، ول  على 
عملت  عديدة  ق�ش�ص  �شدَرْت  الكتابات،  هذه  من 
ال�شلطة جهدها لكي توقفها بحيث ل ي�شل �شداها اإلى 

عامَّة ال�شعب.

*  *  *

تتيح  لأنَّها  قة  م�شوِّ ن�شو�ص  هي  المنحولة  الكتابات 
عة  لنا اأن نعرف اأنَّ الم�شيحيَّة الأولى كانت م�شيحيَّة متنوِّ
ر  ُّ�س ت�شوِّ تعبِّر عن الخ�شائ�ص الجغرافيَّة: مثاًل اأعمال فيلب
اأعمال تركيّا.  الر�شول في منطقة فريجية من  م�شير هذا 
الجماعة  وجه  تبرز  لكي  نت  ُدوِّ التي  الرها"  و"دورة 
الخيارات  عن  تعبِّر  كما  المدينة.  هذه  في  ال�شريانيَّة 
الالهوتيَّة )الكتابات الغنو�شيَّة والت�شديد على دور المراأة 
في الر�شالة، مثل مريم المجدليَّة اأو تقال(. ونحن ل نن�شى 
الطبقات ال�شعبيَّة التي اأعطت النجاح لأناجيل الطفولة. 
ثمَّ اإنَّ هذه الكتابات تك�شف لهوت م�شيحيِّين من اأ�شل 
اإنجيل النا�شريِّين(، وتجعلنا  يهودّي )اإنجيل الإبيونيِّين، 
بع�ص  )اأرادت  الم�شيح  األوهيَّة  حول  الجدالت  ندرك 
اأن تدلَّ على عمل ي�شوع كاإله منذ الطفولة(،  الكتابات 
حول موقف الموؤمن من العالم، حول عالم الجن�ص من 
كلُّ  تحاول  التي  العوائد  يَّة  اأهمِّ حول  تعفُّف،  اأو  زواج 

اإنَّ درا�شة الكتابات المنحولة  اأن تحافظ عليها.  جماعة 
تاريخ  ومعرفة  القانونيَّة  الأ�شفار  معرفة  على  ت�شاعدنا 

الكني�شة39.

الخاتمة

في  ظهرت  ن�شو�ص  المنحولت.  عالم  هو  ذاك 
اأوائل عهد الكني�شة، ورافق بع�شها الأ�شفار البيبليَّة. األَّفها 
موؤمنون اأوردوا ماآثر اأ�شخا�ص كبار في نظرهم وتعليَمهم 
اأو  كثيرة �شاعت  ن�شو�ص  بها.  نعموا  التي  والإيحاءات 
ون�شو�ص  الكني�شة.  لتعليم  مغايرة  اعتُبرت  لأنَّها  اأُتلفت 
حياة  �شرد  في  �شواء  كبيًرا،  نجاًحا  عرفَْت  اأخرى 
ي�شين اأو في عالم الإيقونات اأو في الليتورجيّا، ومنها  القدِّ
اآباء  الهيكل... ولكنَّ  اإلى  العذراء وتقدمتها  مريم  ميالد 
اأكثر  اإنجيل لوقا المتكلِّم عن  الكني�شة انطلقوا من بداية 
هو  ما  وعجائبه.  وتعاليمه  ي�شوع  حياة  عن  ة"  "ق�شَّ من 
البداية كان  البداية  الكاذب. وهكذا منذ  اليقين وما هو 
اأ�شقف  و�شرابيون  ليون  اأ�شقف  اإيرينه  منذ  الآباء حذرين 
اأنطاكية واأثناز واأوغ�شطين وغيرهم، ميَّزوا بين الن�شو�ص 
على  حافظوا  وهكذا  المنحولة.  والن�شو�ص  القانونيَّة 
اإيمان الجماعات. اأّما اليوم، فما عادت الكني�شة تخاف 
من هذه الن�شو�ص التي هي بع�ص نتاج موؤمنيها. ونحن 
اليوم نقراأها ونميَّز ما يجب اأن نحتفظ به وما يجب اأن 
نرذله ول�شيَّما تلك ال�شور التي تبعدنا عن عمق الإنجيل 
اأو الأناجيل الأربعة؛ فعظمة الأناجيل و�شائر كتب العهد 
الجديد، تدخلنا في �شرِّ الم�شيح الذي ُولد في التوا�شع، 
فكانت  وقت،  بعد  اإلَّ  الإلهيَّة  طبيعته  عن  اأف�شح  وما 
الذي  هو  والقيامة.  والموت  ال�شلب  حياته  في  الذروُة 
الكلمة  معنى  بكلِّ  الإن�شان  هو  لب.  ف�شُ الحقيقة  قال 
فمات. هو الإله الذي قام بقدرته الذاتيَّة وخرج من القبر 
لأنَّ الموت ل يمكن اأن يكون له �شلطان عليه. في هذا 

الإطار نقراأ الأ�شفار المنحولة.

)39( Régis BRunet, in Le monde de la Bible (Les Évangiles secrets appelés apocryphes), n. 189 (mai-juin-juillet 
2009), p. 22-23.
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مقّدمة
يذكر اأوريجني�ص، في عظته عن لو 1، اأناجيل منحولة، 
طبيعة  اإلى  ي�شير  اأن  دون  الم�شريّين،  اإنجيل  اأي�ًشا  ومنها 
هو  من كالمه  ن�شتنتجه  اأن  يمكن  ما  كّل  الإنجيل.  هذا 
اأّن الكني�شة في زمانه ما كانت تعترف باإنجيل الم�شريّين 
التي  المقتطفات  بع�ص  هو  منه  ما و�شل  كّل  تقبله.  ول 
وتفا�شيل  دقيقة  معلومات  اإلى  ل  بالتو�شّ لنا  ت�شمح  ل 
الثغرة.  هذه  �شّد  العلماء  محاولت  من  بالرغم  �شافية، 
اإنجيل  بين  اإنّه ل �شله على الإطالق  الموؤّكد هو  ال�شيء 
اكت�شافه في  تّم  الذي  الم�شريّين  واإنجيل  الم�شريّين هذا 

نجع حمادي.

هذا  على  ال�شوء  نلقي  اأن  المقال  هذا  في  نحاول 
الإنجيل بقدر ما ت�شمح لنا المقتطفات المتبّقية، ويتناول 

المو�شوع فى نقاط ثالث:

اأّوالً: عنوانه، وطبيعته، ومكان كتابته وزمانها؛

ثانيًا: المقتطفات التي و�شلتنا منه؛

ثالثًا: اإنجيل الم�شريّين في ن�شو�ص اأخرى.

�شئيلة،  مقتطفات  الوثيقة  هذه  من  اإلينا   و�شلت 
معلومات  اإعطاء  والدار�شون  العلماء  ي�شتطيع  ل  لذلك 
بنيته  عن  اأو  الإنجيل  هذا  م�شمون  عن  وتف�شيليّة  دقيقة 

اأو تعاليمه اأو مالب�شات تاأليفه. كّل ما ي�شتطيع الدار�شون 
تزويدنا به هو ما يلى:

 اأّواًل: عنوان االإنجيل وطبيعته ومكان وزمان تاأليفه
في القرن الثاني الميالدّي في م�شر، كان هناك اإنجيل 
يدعى اإنجيل الم�شريّين، يحمل ا�شًما يونانيًّا، هو التالي: 
Euaggelion kata Αiγuπtious. يرى العالم ف. باور 

 kata. اأّن �شيغة العنوان التي تَِرُد فيها الأداة )W. BaueR(
بالذات،  القانونيّة  الأناجيل  �شيغة  هي   ،Αiγuπtiouj

وهذه الأداة هي �شيغة تحّل مكان م�شاف اإليه الكاتب، 
العتبارات  هذه  من  اأ�شتنتج   .Genetivus Auctoris
زمنيّة  فترة  اإلى  الإنجيل  هذا  باور  اأرجع  خطيرة،  اأموًرا 
اإنجيل حياة  الإنجيل هو  اأّن هذا  الم�شريّون  فيها  "اعتبر 

ي�شوع وتعليمه". 

به  ومعترفًا  منت�شًرا  هذا  الم�شريّين  اإنجيل  كان 
اإنجيل  كان  حين  في  وثنّي،  اأ�شل  من  الم�شيحيّين  بين 
الر�شميَّ والمعترَف به في م�شر، في  العبرانيّين الإنجيَل 

اأو�شاط الم�شيّحيين من اأ�شل يهودّي.

باور  ف.  نظريّة  على  اأ�شا�شيّان  اعترا�شان  ويقوم 
فون  من  الأّول  العترا�ص  ياأتى  هذه.   )W. BaueR(
الأداة.  معنى  على  وي�شتند   ،)Von Hengel( هنجل 
الأداة اعتبار هذه  في  باور  فون هنجل مع ف.  يتّفق  ل 

االأب كميل وليم �سمعان
دكتور في العلوم البيبلّية
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يجب  اأنّه  هنجل  فون  ويوؤّكد   ،Genetivus Auctoris
فهم �شيغة العنوان هذه باأّن الإنجيل هو ال�شكل الخا�ّص 
الأناجيل  على  ينطبق  الأمر  وهذا  فيه،  يروى  الذى 
)المنحولة(  الأخرى  الأناجيل  وا�شتعارت  القانونيّة. 
اأنّه يوؤخذ  اإلّ  القانونيّة.  العنوان هذه من الأناجيل  �شيغة 
على فون هنجل اإرجاعه عناوين الأناجيل اإلى فترة غابرة 

القدم، وهذا الأمر غير موؤّكد.

هورن�شو  العاِلم  من  فياأتي  الثاني  العترا�ص  اأّما 
)Hornschuh(، الذي ي�شيد بنجاح ودقّة راأي ف. باور 
الذي يعتبر اإنجيل الم�شريّين اإنجيل الم�شيّحيين من اأ�شل 
الم�شيحيّين  اإنجيل  وهو  اليهود،  اإنجيل  )بخالف  وثنّي 
اأ�شل  يرجع  باور(.  راأي ف.  ح�شب  يهودّي  اأ�شل  من 
ا، هي بدعة  اإنجيل الم�شريّين اإلى اأو�شاط بدعة قديمة جدًّ
الأنكراتيّين، ول ن�شتطيع اأن نتعّرف عليها في اأّي بدعة 
الغنو�شيّة، وهي  اأولت  اأ�شماوؤها.  التي و�شلتنا  تلك  من 
رحابها،  في  الإنجيل  هذا  ن�شاأ  التي  البدعة  من  اأحدث 
هذا الن�صَّ �شلطة. ولكن ل ن�شتطيع اأن نرجع هذه الوثيقة 
من  "انطالقا  نظريّته  هورن�شو  ويوا�شل  الغنو�شيّين.  اإلى 
ل  الإنجيل  هذا  اأّن  موؤّكًدا  الم�سريّين،  اإنجيل  العنوان: 
يمكن اأن يكون قد ن�شاأ في م�شر. وهذا الراأي القائم على 
هذا  اأّن  هو  المعنى  ولكّن  �شحيح،  "الم�شريّين"  كلمة 

الإنجيل كان منت�شًرا في م�شر.

وتظّل م�شاألة مفتوحة: 
مقتطفات  منه  و�شلتنا  الذي  الم�شريّين،  اإنجيل  هل 
كان  الإ�شكندرّي،  اإكليمن�ص  كتابات  طريق  عن  قليلة 
اإنجياًل على غرار الأناجيل القانونيّة اأم ل؟ اأم اأنّه كان على 
غرار "حوار المخلّ�ص"؟ اإّن كّل ما و�شل منه، و�شلنا في 
اإطار حوار ي�شوع مع �شالومي، وفي �شيغة حوار، وهو 
لكّن  الغنو�شيّة.  الأناجيل  اأ�شكال  من  معروف  �شكل 
اإّن  �شهاًل.  لي�ص  ال�شوؤال  هذا  على  �شافية  اإجابة  اإعطاء 
مجّرد ا�شتخدام �شكل الحوار يوحي بقرب هذه الوثيقة 
من الأو�شاط الغنو�شيّة، كما اأنّه يمكن التعّرف عليها في 

ميول الأنكراتيّين واتجاهاتهم.

تحديده  يمكن  فال  االإنجيل  هذا  كتابة  تاريخ  عن  اأّما 
بدقّة. اإنّه كتب، على الأرجح، في المنت�شف الأّول من 

القرن الثاني.

يذكر اأوريجن�ص في عظته – الف�شل الأّول من اإنجيل 
لوقا، و�شمن اأناجيل منحولة اأخرى، اإنجيل الم�شريّين. 
ول  الإنجيل  هذا  "طابع  يتناول  ل  الن�ّص  هذا  ولكّن 
م�شمونه. كّل ما يمكن التاأكيد عليه هو اأّن هذا الإنجيل، 
وما  الكني�شة.  في  مقبولً  يكن  لم  اأوريجين�ص،  زمن  في 
ا�شتنتاج  يمكن  للغاية، ول  قليل  الإنجيل  و�شل من هذا 
و�شلتنا.  التي  القليلة  ال�شطور  من  انطالقًا  بال  �شيء ذي 
ويوؤّكد اأنّه ل �شلة بين هذا الإنجيل، والإنجيل الذي تّم 
اكت�شافه في نجع حمادي، والذي يحمل ال�شم نف�شه، 

"اإنجيل الم�شريّين".

ثانيًا: المقتطفات التي و�سلتنا منه
معلوماتنا  منه  ن�شتقي  الذي  الرئي�شّي  الم�شدر  اإّن 
الإ�شكندرّي"  "اإكليمن�ص  هو  الإنجيل  هذا  هن  القليلة 
الذي يبدو اأنّه عرف هذا الن�ّص، ويذكر بع�ص مقتطفاته 
�ص لدح�ص  في الكتاب الثالث من )Stromata( المخ�شّ
تعاليم خاطئة عن الزواج والجن�ص. واجه اإكليمن�ص، بين 
من واجههم، الأنكراتيّين، موؤّكًدا اأّن هذه المجموعات 
)ومنهم يوليو�ص كا�شيانو�ص( ت�شتعمل اإنجيل الم�شريّين، 

ولكنّه ل يذكر �شيئًا عن طريقة ا�شتعمالتهم لهذا الن�ّص.

يورد اإكليمن�ص لمواجهة الراف�شين الزواج والإنجاب 
ما يلى:

اأ - �شاألت �شالومي: "حتّى متى ي�شيطر الموت علينا؟" 
عن  كلكّن،  الن�شاء  اأنتّن  تكففن،  حتّى  الرّب:  "اأجاب 
الإنجاب، لي�ص لأّن الحياة �شيّئة وتف�شد الخلق، بل هذا 

هو نظام الطبيعة. اإنجاب وموت يترابطان حتًما".

حيث  المو�شوع،  هذا  اإلى  لحق  مقطع  ويرجع 
يتوّجه اإكليمن�ص اإلى الأنكراتيّين ويقول:

خلق  على  ورع،  بتعّفف  البع�ص،  "يعتر�ص  ب- 
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التي  �شالومي  اإلى  هذه  ي�شوع  بكلمات  وي�شيرون  اهلل، 
ذكرت بها، اإنّنا نجدها، اإلّ اإذا كان ثّمة خطاأ، في اإنجيل 
الم�شريّين. اإنّهم يوؤّكدون اأّن الرّب �شّرح بنف�شه: "اأتيت 
ال�شهوات،  اإفهموا  بـ"المراأة"  المراأة".  اأعمال  لأهدم 
اإكليمن�ص:  ويوا�شل  والموت".  الولدة  وباأعمالها 
الوجود  ولكّن  لل�شهوة،  نهاية  بالفعل  الرّب  "لقد و�شع 

والزوال، اأي "نظام الحياة، ي�شتمّران".

�شاألت  الأزمنة،  نهاية  يتناول  الحديث  جـ- واإذا كان 
�شالومي، وعن �شواب: حتّى متى يموت الب�شر؟ يق�شد 
مزدوًجا،  معنًى  "اإن�شان"  بكلمة  المقّد�ص  الكتاب 
وغير  المخلّ�ص  واأي�ًشا  والنف�ص،  المرئّي  ال�شخ�ص 
اأعطاها  ى خطيئة، لذلك  النف�ص ي�شمَّ المخل�ّص. وموت 
الرّب هذا الجواب الثاقب، "طالما الف�شاد يتحّقق"، اأي 

طالما ال�شهوة موجودة.

وبعد اأن يعتبر اآراء "علماء نامو�ص" اأخرى يرد:

تعي�شون  اأنّكم  تّدعون  من  يا  ت�شلكون،  ل  لماذا  د- 
بموجب الأناجيل القانونيّة، بموجب كلمات �شالومي؟ 
اأّن  معتقدة  الإنجاب"،  بعدم  �شنًعا  "اأح�شنت  قالت: 
الإنجاب �شّر؛ فاأجابها الرّب: "كلي من كّل ع�شب، اإنّما 

تحا�شي الأع�شاب المّرة".

لي�َشا  الزواج والإنجاب  اأّن  اأن يو�شح  اإكليمن�ص  يهّم 
خطيئة، تماًما مثل المتناع عنهما. اإنّه بذلك يقاوم فهًما 
كان خاطئًا )مت 19: 20(، فقال له التالميذ: "اإذا كانت 

حال الرجل مع المراأة هكذا، فال خير في الزواج".

الخالق  يقول:  اأن  اأراد  الرّب  اأّن  يوؤّكدون  اإنّهم  هـ- 
الوجود،  اأ�شل  اهلل،  هو  العظمى  الغالبيّة  اإلى  بالن�شبة 
وبالن�شبة اإلى الآخرين، المختارين، هو المخلّ�ص، البن، 

اأي ابن اهلل ال�شالح.

الذي  الكتابّي  ال�شاهد  كان  اأيًّا  الأخيرة،  الكلمة  اإّن 
اإنجيل  ن�ّص  من  قريب  فال�شياق  الخ�شوم،  عليه  ي�شتند 
ل  اإكليمن�ص  لأّن  �شعب،  الأمر  هذا  اأّن  اإلّ  الم�شريّين. 

اإلى هذا الإنجيل على  الن�ّص  انتماء  اإلى  باأيّة طريقة  ي�شير 
في  �شالومي  مع  ي�شوع  حوار  فقط  ا�شتخدم  اأنّه  يبدو  ما 
اأن  يجب  ولكن  الجن�ص.  م�شاألة  حول  الجدال  اإطار 
اإكليمن�ص  ن�شّم مقطًعا اآخر على هذا الحوار، ي�شتخدمه 
في جداله مع يوليو�ص كا�شيانو�ص والذي يعتبره موؤ�ّش�ًشا 
لبدعة الدو�شيّة، ويذكر من موؤلّفه" اأنا�ًشا خ�شوا اأنف�شهم 

واأنا�ًشا خ�شاهم النا�ص".

و- اإذا كان هذا الأمر )اإلغاء التباين بين الجن�شين( من 
اهلل، ونحن ن�شبو اإليه، ما كان مدح الخ�شيان )مت 19: 
الخ�شّي  يقل  "ول  قال:  قد  اأ�شعيا  النبّي  كان  وما   ،)12

هاءنذا �شجرة جافّة" )اأ�ص 56: 3(.

وفيما يكمل محاربًا التعاليم ال�شالّة يقول: "كيف ل 
ا للمخلّ�ص الذي يجّددنا ويحّررنا  يكون المرء مدينًا حقًّ
من الخطاأ ومن �شحبة الأع�شاء الجن�شيّة والتنا�شليّة ومن 
اإنّه يعلّم مثل تاتياثو�ص، ولكنّه تربّى في  اأع�شاء الخزي؟ 
�شاألت  عندما  الآن:  كا�شياثو�ص  يقول  لذلك  مدر�شة، 
قال  عنها،  تكلّم  التي  الأحداث  تتحّقق  متى  �شالومي 
الرّب: حين تدو�شون بالأقدام ثوب العار، وحين ي�شبح 
الثنان واحًدا، ويتّحد المذّكر بالموؤنّث، ول يكون بعد 
اأّي الأناجيل  لي�ص هذا الن�ّص من  "اأّولً  رجل ول امراأة. 
الأربعة بل من اإنجيل الم�شريّين، ثّم اإنّه يبدو لي المق�شود 
بالع�شفور الذكرّي الق�شب وبالأنثوّي ال�شهوة. ويفتر�ص 
البع�ص اأّن اإنجيل الم�شريّين قد ا�شتعمل في مو�شع اآخر.

ز- قال الرّب اأي�ًشا: "من تزّوج لم يخطىء، ومن لم 
يتزوج فال يتزوج". 

ي�شتخدم  هنا  لأنّه  ما،  مرجع  اإلى  اإكليمن�ص  ي�شير  ل 
ن�ّص 1كو 7: 27  معنى  بحّريّة  يذكر  اإنّه  منحولً،  ا  ن�شًّ

و36-32.

يعرف  الإ�شكندرّي  اإكليمن�ص  اأّن  الآن  حتّى  وا�شح 
م�شاويّة  �شلطة  ذا  يعتبره  وقد  الم�شريّين،  اإنجيل  ن�ّص 
�شاأن  في  اأحيانًا  يترّدد  ولكنّه  القانونيّة،  الأناجيل  ل�شلطة 
�شلطته. واإذ اأنّه يعلّم اأّن الأنكراتيّين ويوليو�ص كا�شياثو�ص 
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اأّن ثيودوت�ص  اأي�ًشا  ي�شتندون على هذا العتبار. ويتّ�شح 
ي�شتخدم هذا الإنجيل.

الموت  باأّن  ل�شالومي  المخلّ�ص  يوؤّكد  وعندما  ح- 
الإنجاب  اأّن  يفيد  باأنّه  يلّوثه  الف�شاد  يظّل م�شيطًرا طالما 

�شّر، لأنّه اأمر �شرورّي لخال�ص الموؤمنين.

هنا ي�شتخدم ثيودو�ص المعنى نف�شه الذي �شبق ورواه 
في حوار ي�شوع مع �شالومي لدى اإكليمن�ص كما يرد في 
اإنجيل الم�شريّين لدى بدعة غنو�شية قاومها ِهيبُّوليت في 

كتابه Refutation )"الرف�ص" اأو "ال�شجب"(.

النف�ص  ماهية  في  البحث  يوا�شلون  اإنّهم  ط- 
في  ذلك  عن  يبحثون  ل  ولكنّهم  وطبيعتها،  وم�شدرها 
النف�ص  اإدراك  اإّن  ال�شّريّة. ويقول  التعاليم  في  بل  الكتب 
دائًما  تظّل  ل  لأنّها  ا،  اأمر �شعب جدًّ عنها  فكرة  تكون 
اأّن  هوؤلء  يجد  نف�شه،  ال�شكل  في  ول  ذاتها  الحال  في 

تغييرات النف�ص وتنّوعها مذكورة في اإنجيل الم�شريّين.

اإ�شارة عاّمة  ي�شير  بل  الن�ّص حرفيًّا  ِهيبُّوليت  يذكر  ل 
اأتباع  بها  يكتفي  الذي  الم�شريّين  اإنجيل  تف�شير  اإلى 
البدعة المذكورة. لذلك ل ت�شاعدنا اإ�شاراته اإلى التعّرف 
المقاطع  اإلى  اآخر  مقطع  اإ�شافة  اأو  الن�ّص  �شكل  على 
المعروفة من هذا الإنجيل. حاول البع�ص اأن يجد مقاطع 
ولكنّها  ِهيبُّوليت،  ن�شو�ص  من  الإنجيل  هذا  معنى  من 

كانت محاولت فا�شلة.

ا�شتخدموا  ِّيَن  ِبِلّي ال�شِ اأّن  اإلى  إبِّيفانيو�ص  ا ي�شير  واأخيًرا 
اإنجيل الم�شريّين.

ك- اإّن م�شدر �شاللهم كلّهم وقّوة غيّهم ناتجان من 
"اإنجيل  يدعى  مّما  خا�ّص  وبنوع  المنحولة،  الن�شو�ص 
هذه  فيه  يجدون  اإنّهم  البع�ص.  ي�شّميه  كما  الم�شريّين"، 
الأمور كيف ك�شف المخلّ�ص في �شّريّة تاّمة، عندما ظهر 
للتالميذ، اأنّه الآب والبن والروح القد�ص �شخ�ص واحد 

ونف�شه.

ا، كما  ويذكر اإبّيفانيو�ص الم�شمون دون اأن يذكر ن�شًّ

ا؛ فمن الجائز اأنّه يريد  اأنّه يتناول الأمر بطريقة عاّمة جدًّ
ِبلّيّين واإنجيل الم�شريّين  اأن ي�شجب، واأّن اأحد تعاليم ال�شِ
ِبلّيّين  ال�شِ ا�شتخدام  كان  ربّما  الهرطوقيّة.  بطبيعتهما  مًعا 
لهذا الإنجيل اأمًرا حا�شًما في هذا ال�شدد. عموًما ل نجد 
معنى  من  �شيء  اأّي  ا�شتنتاج  ن�شتطيع  اأخرى  ن�شو�ص  اأيّة 

اإبّيفانيو�ص هذا.

ثالثًا: اإنجيل الم�سريّين في ن�سو�س اأخرى
ر�شالة  في  �شالومي  على  ي�شوع  رّد  من  جزء  يرد 
اإكليمن�ص الثانية. اإنّه جزء فقط من الرّد، ولكن في �شياغة 

واإطار جديدين.

ل  لأنّنا  وبّر،  باإيمان  اهلل  ملكوت  ننتظر  الآن  دعونا 
نعرف يوم ظهور اهلل، لأّن اأحدهم �شاأل الرّب ذاته: "متى 
ياأتي الملكوت؟"، فاأجاب: عندما ي�شبح الثنان واحًدا، 
المراأة،  مثل  والرجل  الخارج،  مثل  الداخل  ي�شبح  كما 
 2( وامراأة  رجل  بين(  )فرق  بعد  هناك  يكون  ل  عندما 

اإكليمن�ص 12: 2-1(.

ل جدال في اأّن قول ي�شوع هنا مرتبط ارتباًطا وثيًقا 
اأّن احتمال ذكر  النقطة )و(. كما  �شبق وذكرناه في  بما 
ولكن  قوّي.  احتمال  الم�شريّين  اإنجيل  في  الن�ّص  هذا 

توجد في منحولت اأخرى اأقوال م�شابهة.

واحًدا،  اأثقالكم  ت�شبح  "عندما  ي�شوع:  لهم  قال 
عندما ي�شبح داخلكم مثل خارجكم، والعلو مثل العمق، 
�شيئًا واحًدا، بحيث  والمراأة  الرجل  ت�شنعون من  عندما 
ت�شبح  امراأة، عندما  المراأة  اأو  الرجل رجاًل  بعد  يظّل  ل 
ورجالكم  واحدة،  يًدا  ويداكم  واحدة،  عينًا  عيناكم 
توما  )اإنجيل  الملكوت"  يحّل  عندئذ  واحدة،  رجاًل 

القبطّي، قول 22(.

وعندما  خجلكم،  من  تنحلّون  "عندما  ي�شوع:  قال 
تنزعون ثيابكم وت�شعونها اأمام اأقدامكم، وت�شبحون مثل 
الأطفال ال�شغار، فتطاأونها )الثياب( باأقدامكم، عندئذ ترون 
ابن الحّي، ولن تخافوا" )اإنجيل توما القبطّي، قول 37(.
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ا: "عندما ل تكون يمينكم  عند ذلك يقول الرّب �شرًّ
مثل �شمالكم، و�شمالكم مثل يمينكم، والعلو مثل العمق، 
الملكوت"  تعرفوا  لن  فاإنّكم  الأمام،  مثل  والخلف 

)اأعمال بطر�ص 38(.

اأعالكم،  مثل  اأ�شفلكم  ي�شبح  لم  "اإن  الرّب:  قال  ثّم 
ملكوتي"  تدخلوا  لن  فاإنّكم  ي�شاركم،  مثل  ويمينكم 

)اأعمال فيلبّ�ص 140(.

اإنّه من ال�شهل التعّرف على العالقة بين هذه الن�شو�ص 
وجود  ي�شتبعد  اأن  اأحد  ي�شتطيع  ل  الم�شريّين.  واإنجيل 
اإنجيل  اأّن  بينهما. ولكّن الختالفات تظهر  هناك عالقة 
ما  المكتوبة.  الن�شو�ص  هذه  م�شدر  يكن  لم  الم�شريّين 
كانت  تنّوعها،  يظهر  كما  الحكمة،  اأّن  هو  قوله  يمكن 

قولً �شائًعا معروفًا ومنت�شًرا اأو اأنّها اأ�شبحت كذلك.

ل ن�شتطيع من الم�شادر التي بين اأيدينا اأن نحكم اإذا 
الأ�شل جزءًا  في  �شالومي كان  مع  ي�شوع  ما كان حوار 
من اإنجيل الم�شريّين، اأو مجموعة اأقوال جمعت مًعا، اأو 

جزءًا من تقليد �شفهي �شائع.

وهو   ،2  :12 اإكليمن�ص   2 في  الوارد  القول  اإّن 
الم�شريّين،  اإنجيل  من  مبا�شر  ا�شت�شهاد  الأرجح  على 
عدًدا  دفع  المنقول،  بالتقليد  وثيقة  عالقة  على  اأقلّه  اأو 
كلمات  اعتبار  اإلى  حّق،  غير  وعن  البّحاثة،  من  كبيًرا 
من  ماأخوذة  الثانية  اإكليمن�ص  ر�شالة  في  كلّها  ي�شوع 
 M.( �شنيكينوبورجر  ا�شتخدم  لقد  الم�شريّين.  اإنجيل 
المو�شع  هذا   ،1834 عام   ،)SchneckenBuRgeR

لدعم نظريته الخاطئة التي تقارب بين اإنجيل الم�شريّين 
وبين الأبيونيّين، وبالتحديد اإنجيل العبرانيّين. ولكن بعد 
الم�شتحيل  اأنّه من  يتّ�شح   )KösteR( درا�شة هـ. كو�شتر
اإثبات اأيّة عالقة بين اإنجيل الم�شريّين وما يرد في ر�شالة 

اإكليمن�ص الثانية، با�شتثناء 2 اإكليمن�ص 2: 12.

تحمل درا�شة هـ. كو�شتر )KösteR( عنوانًا: "اإزائيّة 
التقاليد". اأّما الموا�شع التي در�شها فهي 2 اإكليمن�ص 2: 
 :9 ،5 :8 ،2 :6 ،4-2 :5 ،5 :4 ،2 :4 ،2 :3 ،4

11، 11: 2-4، 11: 7، 12: 1-2، 13: 4. يرجع 
هـ. كو�شتر معظم هذه الأقوال اإلى التقليد وامتداده. قد 
يكون راأي كو�شتر في حاجة اإلى تعديل، ولكن لي�ص هذا 

مجالنا الآن.

الن�شو�ص  بع�ص  لتو�شيح  عديدة  محاولت  وجرت 
وت�شحيحها اإنطالقًا من المعلومات التي زّودتنا بها ر�شالة 
الثانية. ولكّن هذه المحاولت اتّخذت طرقًا  اإكليمن�ص 
هناك  اأّن   Th. Zahn(( تْ�شان  ث.  اعتقد  فقد  خاطئة؛ 
فاإّن  الم�شريّين واإنجيل بطر�ص. وعليه  اإنجيل  بين  عالقة 
اآخر  ا  ن�شًّ بل  الم�شريّين،  اإنجيل  ي�شتخدم  لم  كا�شياثو�ص 
ا.  جدًّ وثيقة  الإنجيلين  بين  والعالقة  بطر�ص،  اإنجيل  هو 
 ،)D. VölteR( فولتر  د.  نف�شه  التجاه  هذا  في  �شاد 
لم  اأنّه  مع  تْ�شان،  افتر�شه  ما  به  م�شلًَّما  اأمًرا  اعتبر  الذي 
الم�شريّين  اإنجيل  بين  الوثيقة  العالقة  اأي  يبرهن �شّحته، 
واإنجيل بطر�ص. ولكّن هذه النظريّة لم تجد اأّي �شًدى، 
لأّن الأجزاء المتبّقية من الإنجيلين ل ت�شمح باإثبات هذه 

النظريّة.

اأو  اأوك�شفورد  برديّات  في  الواردة  الأقوال  تبعيّة  اإّن 
655 لإنجيل الم�شريّين، فقدت كّل اأهّميّة بعد اكت�شاف 
اإنجيل توما القبطّي واإنجيل الم�شريّين، ولكن لم ي�شتطيع 
اأحد اإثبات اأّي من هذه الأراء. كما اأّن النظريّة التي تعتبر 
العبرانيّين كم�شدر  اإنجيل  ا�شتخدم  الم�شريّين  اإنجيل  اأّن 

له، وبذلك ن�شره يظّل بحاجة اإلى اإثبات وبرهنة.

الرّب،  كلمات   )E. Hennecke( هينيكّى  اأ.  اإعتبر 
اإنجيل  من  ماأخوذة  قبطّي  ر�شالة  با�شم  والمعروفة 
الم�شريّين. ولكّن هذا الراأي يظّل نظريّة اأّدلة اأو اإثباتات.

في   ،)A. JacoBy( ياكوبى  اأ.  اأّن  بالذكر  وجدير 
تبعيّة  اإثبات  اأراد  القبطّي،  �شترا�شبورج  لمخطوط  طبعته 
راأي  وهو  الم�شريّين،  لإنجيل  ي�شوع  عماد  من  تقرير 
المخطوط  اأثبت �ص. �شميدت )Schmidt )C. بطالنه. 
مجهول  الآن  حتّى  منحول  بعنوان  ياكوبي  ن�شره  الذي 
عن عماد ي�شوع واإ�شهامه في تاريخ تعليم الإثنى ع�شر؛ 
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عن  دافع  قد   )A. BaumastaRk( باوم�شترك  اأ.  وكان 
عالقته باإنجيل الم�شريّين. ل يمكن اإثبات هذا الراأي اإلّ 
في حال امتالكنا معلومات كثيرة عن اإنجيل الم�شريّين. 
اأّن  حين  في  المعلومات،  هذه  امتالك  باوم�شترك  يوؤّكد 
اإنّه من الم�شتحيل  الواقع يثبت غير ذلك. ولذلك نقول 

قبول هذه النظريّة الخياليّة.

خاتمة

خال�شة الأمر، با�شتثناء مقاطع ر�شالة اإكليمن�ص 
الثانية، ل يمكن التاأكيد اأّن ال�شت�شهادات الأخرى 

المزعومة ترجع اإلى ن�ّص اإنجيل الم�شريّين. 
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مقّدمة

ينتمي اإنجيل الإبيونيّين اإلى مجموعة اأناجيل اليهو-
م�شيحيّة التالية: اإنجيل العبرانيّين واإنجيل النا�سريّين واإنجيل 
االإبيونيّين اأو اإنجيل الر�سل االثني ع�سر1، واإنجيل الم�سريّين، 
واإنجيل بطر�س. لم يبَق لنا من هذه الأناجيل �شوى ب�شعة 
الكثير  لَعِلمنا  نُتًَفا، ولو بقيت  نَُقْل  لم  اإن  اأجزاء ومقاطع 
الن�ّص  تكوين  الأولى وعن مراحل  الم�شيحيّة  تاريخ  عن 
النجيلّي؛ فلقد اختفت مجموعة الأناجيل هذه منذ اأمد 
القرن  بداية  بعد  ا�شمحّل  قد  وجودها  اأّن  ويبدو  بعيد، 
هنا  الباقية  المقتطفات  بع�ص  با�شتثناء  تقريبًا،  الخام�ص 
اإذا ما ُجِمَعت،  الأناجيل،  اأّن كّل هذه  اإلى حّد  وهناك، 
يكون  وقد  �شطًرا2،   60 مجموعه  ما  �شوى  ت�شّكل  ل 
الذي  الأمر  اليهو-م�شيحيّة،  الجماعات  اختفاءَ  ال�شبُب 

اأّدى بذات الفعل اإلى اختفاء ن�شو�شهم.

نُِظَر اإلى اإنجيل الإبيونيّين على اأنّه قريب من الأناجيل 
الإزائيّة، لكن مع ميول باتّجاه �شجب اأكل اللحم و�شرب 

الخمر. لم يُنَظر اإليه على اأنّه تكييف حّر لالإنجيل بح�شب 
الأناجيل  من  انطلق  اأ�شلّي،  موؤلٌَّف  اأنّه  على  بل  متّى، 
الإزائيّة بمجملها، وقد يكون اأي�ًشا من الإنجيل بح�شب 
اأيدي  بين  اإبّيفانيو�ص  وجده  الذي  الإنجيل  هو  يوحنّا. 
هناك  "الإبيونيّين".  ا�شم  عليهم  اأطلق  الذين  الهراطقة 
الكليمنتينّي  الأدب  في  ة  خا�شّ هوؤلء  لأفكار  انعكا�ٌص 
اإنجيل  اإلى  وبالإ�شافة  الإبيونّي،  الأدب  ففي  المزيّف؛ 
اأو  المزيّفة،  الكليمنتيّة  المجموعة  اأي�ًشا  هناك  الإبيونّي، 

حلقة اإكليمن�شو�ص3.

القرن  الأّول من  الن�شف  في  الإبيونيّين  اإنجيل  ُكِتب 
الم�سريّين،  اإنجيل  كتب  فيه  الذي  الزمان  في  الثاني، 
�شرقّي  في  المن�شّقة  الم�شيحيّة  الجماعات  وا�شتعملته 
الأردن. يروي خبر عماد ي�شوع واختياره لالثني ع�شر، 
انطالقًا من ن�شو�ص الإزائيّين الثالثة متّى ومرق�ص ولوقا. 
�شار  ي�شوع  اأّن  ويعتبر  البتوليّة،  ي�شوع  ولدة  ينكر  هو 
و�شعائر  الذبائح  عن  ويُعِر�ص  العماد،  قَِبَل  لّما  اهلّل  ابَن 
ل  نباتيًّا  اإن�شانًا  المعمدان  يوحنّا  من  ويجعل  العبادة، 

االأب اأيوب �سهوان
اأ�شتاذ ماّدة الكتاب المقّد�ص

جامعة الروح القد�ص، الك�شليك

اإنجيل الإبيونّيين 
أو اإنجيل الر�سل الإثني ع�سر ا

)1( H. Waitz, “Das Evangelium der zwölf Apostel (Ebioniten-Evangelium)”, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 
13 (1912) 338-348; 14 (1913) 38-64, 117-132; “Neue Untersuchungen über die sogennanten judenchristlichen Evangelien”, 
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 36 (1937) 60-81.

)2( Cf. Simon-Claude Mimouni, Le judéo-christianisme ancien, essais historiques, coll. Patrimoines, Cerf 1998, p. 208 ; C.-B. 
Amphoux, « L’Évangile selon les Hébreux source de l’Évangile de Luc », Apocrypha 6 (1995) 67-77.

)3( H. Waitz, Die Pseudo-Klementinen (TU, NF, 10, 4), Leipzig, 1904.
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ياأكل خروف  البقول، ويترّدد في جعل ي�شوع  اإلّ  ياأكل 
الف�شح و�شولً اإلى رف�ص ذلك. ونالحظ لدى قراءة هذا 
النجيل مياًل اإلى الهرطقة وتاأثيًرا غنو�شيًّا في التعليم عن 

الم�شيح.

1 – َمن هم االإبيونيّون؟
"طوبى  الم�شيح:  قول  من  الإبيونيّين  ا�شم  ي�شتّق 
تُطلَق  لالإبيونيّين".  "طوبى  العبرانيّة:  وبلغتهم  للفقراء"، 
الت�شمية "اإبيونيّون"، اأي "الم�شاكين"، على حركة هام�شيّة 
قام بها م�شيحيّون من اأ�شل يهودّي في فل�شطين، وبالد 
العرب، و�شوريا، بين القرنَين الثاني والخام�ص4. التحقوا 
في  انت�شروا  الأنبياء،  من  عظيًما  نبيًّا  فيه  وراأوا  بالم�شيح 
وا�شتقّروا  وم�شر،  العربيّة  والجزيرة  و�شوريا  فل�شطين 
"ِباّل" )خربة  في  مركزهم  كان  الأردّن5، حيث  عبر  في 
فحل(. اأنكروا األوهيّة ي�شوع، وميالده البتولّي، ويقولون 
اإنّه اأ�شبح م�شيًحا يوم عماده، واأّن بنّوته الإلهيّة ترقى اإلى 
اأّن الم�شيح المبداأ الأزلّي دخل  اأو بالحرّي  ذاك الحين، 
اإلى جانب ما  ا�شت�شهاده،  ي�شوع يوم عماده وفارقه يوم 
على  ر�شالته  وتقوم  وموته،  الرّب  لِْب  �شَ في  يعتقدون 
التعليم والتب�شير دون الفداء والخال�ص. اأ�شف اإلى ذلك 

اأنّهم يرف�شون تعليم القّدي�ص بول�ص الر�شول6.

تترّكز فرو�ص الإبيونيّين على الغت�شال الدائم بالماء 

وي�شّددون  الذبائح؛  تحريم  وعلى  والتطهير،  للو�شوء 
بالفقراء  والعناية  باليتامى،  والهتمام  البّر،  اأعمال  على 
والم�شاكين واأبناء ال�شبيل، ويو�شون باإعالة المحتاجين، 

واإطعام الجياع، واإقراء ال�شيوف والغرباء7.

مركزيًّة  كني�شًة  اأبًدا  الإبيونيّة  الحركات  ت�شّكل  لم 
وم�شتقلّة  متفّرقة  جماعات  بالأحرى  بل  هرميّة،  ذات 
كانت اأكثر تعلًّقا بالطقو�ص منه بالعقائد. لم يبَق اإلّ القليل 
بع�ص  فبا�شتثناء  بالإبيونيّة؛  المتعلّق  الم�شادر  من  القليل 
بـ"الأدب  ى  ي�شمَّ ما  هناك  الإبيونيّين،  اإنجيل  من  مقاطع 
الكليمنتينّي المزيّف" اأو "المجموعة الكليمنتيّة المزيّفة" 
التي ل اتّفاق بين الباحثين حول ن�شبتها اإلى هذا الفريق 
كتابه  في  اإيريناو�ص  ذكرهم  ذاك.  اأو  د  المحدَّ الم�شيحّي 
ت�سل�سو�س9،  �سّد  كتابه  في  واأوريجانو�ص   ، البدع8  �سّد 

واإبّيفانيو�ص في ال�سامل في الهرطقات10.

من المحتمل اأن يكون معظم رهبان قمران قد دخلوا 
في �شيعة الإبيونيّين بعد خراب هيكل اأور�شليم �شنة 70 
ب. م. ، وهاجروا اإلى بالد الحجاز، وانتمى اإليهم بع�ص 

القبائل العربيّة11. 
2 - اإنجيل االإبيونيّين12

اإنجيل االإبيونيّين هو اإنجيل يهو-م�شيحّي مختلف عن 

)4(  من اأجل التعّرف على "الإبيونيّة" وعلى "الإبيونيّين"، تح�شن العودة اإلى المقالت العديدة والتي ت�شاعفت ب�شكل ملفت، وهذا بع�ص منها: 
 G. BaReille, « Ébionites », DTC 4/2 (1911), col. 1987-1995; H. LecleRcq, « Ébionisme », DACL 4/2 (1921), 

col. 1703-1709; G. BaRdy, « Ébionisme et Ébionites », Catholicisme 3 (1952), col. 1230-1233; F. FitzmyeR, 
« Ébionites », DS 4 (1960), col. 32-40; H. J. SchoepS, « Ébionites », DHGE 14 (1960), col 1314-1319.

)5( Épiphane, Boîte à remèdes, XXX.

)6( J. Daniélou, Théologie du judéo-christianisme, Desclée 1958, p. 76.

)7(  رج جورج �شابا، على عتبة الكتاب المقّد�س، من�شورات المكتبة البول�شيّة، لبنان، 1987، �ص 253-239. 
)8( IRénée, Contre les Hérésies, I, 26, 12.

)9( ORigène, Contre Celse, II, 1.

)10( Épiphane de Salamine, Panarion, XXIX-XXX.

)11(  رج اأبو مو�شى الحريري، ق�ّس ونبي: بحث في ن�ساأة االإ�سالم )1979(، �ص 20 و23. 
)12( Cf. M.-É. BoismaRd, « Évangile des Ébionites et problèmes synoptiques (Mc 1, 2-6 et par.) », RB 73 (1966) 

321-352.
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الوحيدة  والمقاطع  النا�سريّين،  اإنجيل  اأو  العبرانيّين  اإنجيل 
الباقية منه هي تلك التي ي�شت�شهد بها اإبّيفانيو�ص في موؤلّفه 

الم�شهور، ال�سامل في الهرطقات13.

االإبيونيّين  اإنجيل  من  الباقية  الأجزاء  �ِص  تََفحُّ قبل 
بالتف�شيل، من ال�شرورّي الأخذ بعين العتبار المع�شالت 

التي يطرحها عنوانه، ولغته، وتاأريُخه ومكان تحريره.

اأ - عنوان اإنجيل االإبيونيّين
الإبيونيّون  ي�شتعمله  الذي  الإبيونيّين  اإنجيل  عنوان 
النّقاد  الذي يطلقه عليه  العنوان  ا، كون  ًدا جدًّ لي�ص موؤكَّ
الإبيونيّين  اأّن  اإيريناو�س  القّدي�ص  يوؤّكد  م�شتَحَدث.  هو 
اأو�سابيو�س  وي�شير  متّى14.  بح�شب  بالإنجيل  يعترفون 
اإليه تحت ا�شم االإنجيل بح�سب العبرانيّين، م�شيًفا اأّن الأمر 

يتعلّق بتكييف الأ�شل العبرّي لالإنجيل بح�شب متّى15.

ي�شتعملون  الإبيونيّين  اأّن  فيو�شح  اإبّيفانيو�س  اأّما 
"م�شّوهة  ن�شخة  اإلى  ا�شتناًدا  متّى،  بح�شب  الإنجيل 

ومبتورة"، ي�شّمونها بح�سب العبرانيّين16.

الر�سل  بح�سب  االإنجيل  اأي�ًشا  االإبيونيّين  اإنجيل  ويُدَعى 
ن�ّص،  من  الخالي  العنوان  ب�شبب  ة  خا�شّ ع�سر،  االثني 
يجب  ذاته،  التجاه  في  اأوريجانو�ص17.  يورده  والذي 
االإنجيل  بـ  يتعلّق  ما  في  اإيرونيمو�ص  مالحظة  ذكر  اأي�ًشا 
مع  تحديده  ينبغي  اإليه،  ا�شتناًدا  الذي،  الر�سل،  بح�سب 

الإنجيل بح�شب متّى18.

بين  عالقة  وجود  اإلى  بالإجماع  الإفادات  ت�شير 
االإنجيل بح�سب متّى وبين اإنجيل االإبيونيّين؛ ال�شم المعطى 

له داخل التفا�شير الإبيونيّة ينبغي اأن يكون االإنجيل بح�سب 
الر�سل االثني ع�سر، اأو االإنجيل بح�سب الر�سل، وفي الخارج 

االإنجيل بح�سب العبرانيّين.

يبدو اأّن اإنجيل االإبيونيّين قد ُحرِّر في اليونانيّة، ولي�ص 
ت�شتند  النّقاد.  معظم  راأي  وهذا  العبريّة،  اأو  الآراميّة  في 
في  فقط  الكالم  على  لعب  اإلى  كهذا  افترا�ٍص  حّجُة 
اليونانيّة، غير ممكن في الآراميّة اأو العبريّة، ن�شادفه في 
 ،avkri,dejو "حلوى"،   ،evgkri,j كلمتَي  بين   ،2 الجزء 
"جراد" )رج مت 3: 4؛ مر 1: 6(. بالرغم من ذلك، 
وفي اإطار ما نعرف عن الإبيونيّين اأي�ًشا، فاإنّه من الممكن 
العتقاد اأّن اللغة الأ�شليّة لهذا الن�ّص قد كانت اإّما الآراميّة 

واإّما العبريّة.

ب - تاأريخ اإنجيل االإبيونيّين
في  االإبيونيّين  اإنجيل  تاأريخ  على  عادًة  النّقاد  يتّفق 
الن�شف الأّول من القرن الثاني. يرتكز هذا التاأريخ على 
اأمَرين: من جهة اأولى، ي�شت�شهد الموؤلَّف الإبيونّي بمتّى 
ومرق�ص ولوقا، مّما يعني تاأليًفا متاأّخًرا عن العام 100؛ 
يفر�ص  الذي  الأمر  يوحنّا،  يجهل  هو  ثانية،  ناحية  من 
عدم الذهاب اأبعد من العام 150. ل ياأخذ تاأريٌخ من هذا 
بح�شب  الإنجيل  ًة  خا�شّ الإزائيّين،  م�شاألة  �شوى  النوع 

متّى في اليونانيّة.

يو�شتينو�ص  و�شعه  الذي  تريفون،  مع  الحوار  في 
يتعلّق  تقليد  هناك  منه19،   88 الف�شل  في  النابل�شّي، 
بمعموديّة ي�شوع و"النار التي التهبت في الأردّن"، يبدو 
االإبيونيّين.  اإنجيل  لـ  الذي  ذاته  الم�شدر  على  يعتمد  اأنّه 

)13( Épiphane de Salamine, Panarion.

)14( IRénée de Lyon, Contre les hérésies III, 11, 7.

)15( EusèBe de CésaRée, Histoire ecclésiastique III, 27, 4.

)16( Épiphane de Salamine, Panarion 30, 13, 2.

)17( ORigène, Homélies sur Luc I, 1.

)18( JéRôme, Contre les Pélagiens 3, 2.

�شل�شلة  الم�شيحيّة،  الن�شو�ص  اأقدم  �شل�شلة  تريفون،  مع  والحوار  الم�سيحيّين،  عن  الدفاع  في:  ي�شوع"،  عماد  في  "الروح  يو�شتينو�ص،   )19(
الن�شو�ص الليتورجيّة، الرقم 7، جامعة الروح القد�ص، الك�شليك، 2007، �ص 288-268.
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اإلى  مبا�شرًة  العتماد  هذا  يرقى  اأن  اأي�ًشا  الممكن  من 
اإنجيل االإبيونيّين. في هذه الحالة، قد ي�شّكل الف�شل 88 
لـاإنجيل  الأخير  الحدَّ  ليو�شتينو�ص  تريفون  مع  الحوار  من 

ا يُعتََقد اأنّه حوالى العام 135. االإبيونيّين، حدًّ

هكذا، اإذا ما قبلنا المعطيات التي اأَبرَزها يو�شتينو�ص، 
يمكن   ،20henne الباحث  عليها  يتكلّم  التي  تلك  ثّم 
تاأريخ اإنجيل االإبيونيّين، وب�شيء من التاأكيد، ما بين العامين 

100 و135 تقريبًا.

ج - مكان تحرير اإنجيل االإبيونيّين

اإنجيل االإبيونيّين  الباقية من  اإلى الأجزاء  ا�شتندنا  اإذا ما 
هذا  تحرير  مكان  تحديد  ال�شعب  من  �شيكون  فقط، 
الإنجيل  هذا  اأّن  الفترا�ص  بالإمكان  اأنّه  اإلّ  الإنجيل. 
�شوريا،  في  تعي�ص  كانت  اإبيونيّة  جماعات  عن  �شادر 
مع  يت�شّمنها  التي  العديدة  الت�شابهات  ب�شبب  بالأخ�ّص 
وعلى  اأي�ًشا،  النور  اأب�شر  الذي  متّى،  بح�شب  الإنجيل 
الأرجح، في المنطقة عينها. من ناحية ثانية، لقد ا�شتعملته 

بالتاأكيد الجماعات الإبيونيّة في فل�شطين وفي العربيّة.

د - االأجزاء الباقية من اإنجيل االإبيونيّين
االإبيونيّين،  اإنجيل  من  �شبعة  اأجزءًا  اإبّيفانيو�ص  لنا  نقل 
الفرن�شيّة22  اإلى  ونُِقلَت  ُهّل21،  الألمانّي  الباحث  ن�شرها 
هذه  ترتيب  والألمانيّة25.  والإنجليزيّة24  والإيطاليّة23 
الأجزاء هو كما وردت لدى اإبّيفانيو�ص؛ الُجزءان 3 و7 
مالحظته  في  الأخير  هذا  لدى  ثانية  مّرة  ُمدرجان  هما 

الواردة في موؤلَّفه، علبة العالجات26.

التي  الأدبيّة  التاأثيرات  اأّن  بفر�شيّة  القبول  ينبغي 
الأناجيل  هو  م�شدرها  االإبيونيّين  اإنجيل  في  ن�شادفها 
الإزائيّة. مع هذا، ل �شيء يحول دون اأن ي�شتطيع اإنجيل 
الإزائيّة،  الأناجيل  كما  تماًما  اإلهامه،  يجد  اأن  االإبيونيّين 
مع  وم�شتََرًكا  للجميع  �شابًقا  يكون  قد  اآخر  م�شدر  في 

الجميع.

واإنجيل  اإبّيفانيو�س،  ة  خا�سّ الكني�سة،  اآباء   -  3
االإبيونيّين27

اإبّيفانيو�ص  وجوده  على  يوؤّكد  الإبيونيّين،  اإنجيل 
الذي قبلوه،  "في الإنجيل  ا، ويقّدمه كما يلي:  خ�شو�شً

)20( P. Henne, « L’Évangile des Ébionites. Une fausse harmonie. Une vraie supercherie », dans : A. KessleR – T. 
Ricklin – G. WuRst (éds.), Peregrina curiositas. Eine Reise durch den Orbis antiquus. Zu Ehren von Dirk van 
Damme, Göttingen 1994, p. 57-75.

)21( K. Holl, Epiphanius, t. I. Ancoratus und Panarion (haer. 1-33), Leipzig 1915 (GCS 25), p. 349-351.

)22( يعود الف�شل الرئي�شّي في نقل الأجزاء الباقية من اإنجيل الإبيونيّين اإلى الفرن�شيّة اإلى د. اأ. ِبْرتْران:
 D. A. BeRtRand, « L’Évangile des Ébionites : une harmonie évangélique antérieure au Diatessaron », NTS 26 

(1980) 548-563, ici 552-558. 

 Voir aussi : François Bovon - Pierre GeoltRain, Écrits apocryphes chrétiens, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris 1997, p. 447-453.

)23( Mario ERBetta, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, I/1. Vangeli, Marietti 1975, p. 132-136.

)24( P. VielhaueR – G. StReckeR, « Jewish-Christian Gospels », dans W. SchneemelcheR, New Testament 
Apocrypha, t. I, Louisville/Kentucky, 1991, p. 166-171.

)25( P. VielhaueR – G. StReckeR, « Judenchristliche Evangelien », dans W. SchneemelcheR, New Testament 
Apocrypha, t. I, Tübingen, 1987, p. 138-142; HoWaRd G., « The Gospel of the Ebionites », Aufstieg und 
Niedergang der römichen Welt, 2, 25, 5, Berlin u. New York, 1988, p. 4034-4053.

)26( Épiphane, Boîte à remèdes, respectivement en XXX 14, 3; XXX 22, 5.

)27( Daniel BeRtRand, "Il vangelo degli Ebioniti", in Mario ERBETTA, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento, I/1. 
Vangeli, Marietti 1975, p. 132-136; Camille Focant, Les évangiles apocryphes, coll. Horizons de la foi, 58, 
Connaître la Bible, Bruxelles 1994, p. 10.
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ا،  بح�شب متّى كما يُقال، ولكنّه في الحقيقة ناق�ص جدًّ
ه، ومبتور، ي�شّمونه الإنجيل العبرانّي"، وهو على  وم�شوَّ
الأرجح اإنجيل الر�سل االثني ع�سر نف�شه، ومن المحاولت 
عها قبل انتهائها ر�شميًّا  د الأناجيل وتنوُّ الأولى ل�شبط تعدُّ
القرن  الأّول من  الن�شف  يونانّي من  ن�ّص  اإنّه  اأربعة.  اإلى 
اأنّه  يعتبر  اإذ  واأوريجانو�ص،  اإيرونيمو�ص  يحّقره  الثاني. 
التي  الإبيونيّة،  ال�شيعة  في  الن�ّص  ن�شاأ  اإلّ.  لي�ص  هرطقة 
كلمة  من  ا�شَمهم  ي�شتمّدون  دين،  متهوِّ غنو�شيّين  ت�شّم 
نير  فر�ص  يريدون  هوؤلء  كان  "فقراء".  تعني  عبريّة 
وينكرون  التق�ّشفّي،  ب�شلوكهم  الوثنيّين  على  ال�شريعة 
األوهيّة ي�شوع. وقد عار�شوا الذبائح، وجعلوا يوحنّا كما 
قريب  الن�ّص  النباتّي.  الغذائّي  بالنظام  يجاهران  الم�شيح 

من اإنجيل العبرانيّين، وي�شتند مثله اإلى متّى وحده"28.

اأخذه  ع�سر،  االثني  الر�سل  اإنجيل  اأو  االإبيونيّين،  اإنجيل 
الأربعة،  الأناجيل  عن  المن�شّقون  فل�شطين  م�شيحيّو 
لهوت  فاأنكروا  الأخيرة،  هذه  ن�شو�ص  حّرفوا  اأن  بعد 
اإبّيفانيو�ُص  يدلي  البتولّي.  الحبل  يذكروا  ولم  الم�شيح، 
�شيعُة  كانت  يهو-م�شيحّي،  اإنجيٍل  حول  ب�شهادته 
اأن  ينبغي  وكان  ت�شتخدمه،  اليهو-م�شيحيّة  الإبيونيّين 
يكون اقتطاًعا من الإنجيل بح�شب متّى؛ هو يحمل زوًرا 
العنوان التالي: اإنجيل العبرانيّين واالإنجيل العبرّي. العنوان 
الذي حمله في الواقع هو غير معروف. في بقيّة الأدب 
لدينا  منه.  اقتبا�ًشا  ول  عليه  �شهادة  نجد  ل  الهرطوقّي 
وا�شت�شهاده  عنه  اإبّيفانيو�ص  اإخبار  بف�شل  عنه  معلومات 

به29.

يَْذُكر اأوريجانو�ص )عظة حول لو 1: 1( واإيرونيمو�ص 
)مقّدمة لتف�سير متّى و�سّد باّلجيو�س 3: 2( "اإنجياًل بح�شب 
الثني ع�شر" )twn dw,deka euvagge,lion( اأو "اإنجياًل 

العبرانيّين  اإنجيَل  النا�شريّون  يعتبره  الر�شل"،  بح�شب 
يوردها  التي  المقتطفات  بع�ص  اأّن  يبدو  اآراميًّا.  المقروء 
اإبّيفانيو�ص من اإنجيل الإبيونيّين تدّل على اأّن هذا الأخير 
قد تّم و�شعه با�شم الر�شل، الأمر الذي اأّدى اإلى التقريب 
حّد  اإلى  ع�سر  االثني  جيل  اإن  وبين  االإبيونيّين  اإنجيل  بين 

اعتبارهما اإنجياًل واحًدا. 

بع�ص  لنا  حفظ  الذي  الكاتب  اإبّيفانيو�ص،  ي�شهد 
الم�شتاّلت من اإنجيل الإبيونيّين، حوالى �شنة 375، بعد 
الوهمّي  ال�شيعة  هذه  موؤ�ّش�ص  اإبيون،  حول  وجيز  تقرير 

وحول كري�شتولوجيّته، بما يلي: 

كما  متّى؛  بح�سب  االإنجيل  يقبلون  اأي�ًشا  "هم 
 ،)Cerinto et Merinto( وِمِرنْتُو  ِقِرنْتُو  وكاأتباع  اأنّهم، 
ي�شتعملونه، م�شتبِعدين الأناجيل الأخرى. في الحقيقة، 
فقط،  متّى  لأّن  العبرانيّين،  بح�سب  )االإنجيل(  يدعونه  هم 
والأحرف  اللغة  ا�شتخدم  الجديد،  العهد  كتبة  بين  من 

العبريّة من اأجل عر�ص الإنجيل والتب�شير به"30. 

لحًقا، يفيد اإبّيفانيو�ص باأّن الإنجيل ذاته يحمل ا�شم 
"العبرّي"، فيقول: 

"في الإنجيل الذي يجري ا�شتعماله عندهم، والذي 
بل  كامل،  تاّم ول  غير  متّى، وهو  بح�سب  االإنجيل  يُدَعى 
ه - يدعونه )االإنجيل( العبرّي –، يُخبَُر..."31.  مزيٌَّف وم�شوَّ
لم يعد عنوان هذا الن�ّص بالتالي االإنجيل بح�سب العبرانيّين، 
بل االإنجيل العبرّي! بالرغم من اأّن الكالم يجري بالتاأكيد 
حول الوحدة ذاِتها، علينا اأن ن�شتنتج فوًرا باأنّه هكذا لم 
يُعَط لنا اأن نعرف ِمْن اإبّيفانيو�ص ول حتّى ال�شم ح�شًرا، 
مقبولة.  هي  النوع  هذا  من  عنوان  �شّحة  فاإّن  هذا  ومع 
متّى  يو�شع  فيها  التي  الأولى  المّرة  ثانية، هي  ناحية  من 

)28( رج االأناجيل المنحولة، ترجمة اإ�شكندر �شديد، دير �شيّدة الن�شر، ن�شبيه، غو�شطا، لبنان 1999، �ص 234-233.
)29( Cf. Wilhelm SchneemelcheR, Neutestamentliche Apokryphen, 5.Auflage. I, Band, Evangelien, Tübingen 

1987, p. 138-142.

)30( Épiphane, Panarion, XXX 3, 7.

)31( Panarion, XXX 13, 2.



بيبليا 2013/57

26 االأب اأيوب �سهوان

في عالقة مع االإنجيل بح�سب العبرانيّين. يُ�شاف من ثَمَّ اأّن 
التن�شيق  على  ليتكلّم  اأي�ًشا  العنوان  هذا  يذكر  اإبّيفانيو�ص 
الكني�شة،  ورف�شته  َطْطيانو�ص  به  قام  الذي  الإنجيلّي 
كيفيّة  في  بالتالي  ا�شتباه  هناك  رون32.  الدياتِ�سَّ به  عنيُت 

ت�شمية الإبيونيّين لإنجيلهم. 

بت�شميته  الجاري  ال�شتعمال  بين  العالقة  تبدو 
ِِّفه  االإنجيل بح�سب العبرانيّين، اأو االإنجيل العبرّي، وبين موؤل
بالذي  اأو  باإبّيفانيو�ص  ا  خا�شًّ تعليليًّا  �شرًحا  المفتََر�ص، 
يجري  اإذ  موفَّق،  غير  ذلك  لكّن  ذلك،  يعتقد  جعله 
في  ولي�ص  اليونانيّة،  في  اأ�شا�ًشا  َر  ُحرِّ ن�صٍّ  مع  التعاطي 
العبريّة ول في الآراميّة. ما هو معقول اأكثر هو اأّن العنوان 
اإلى متّى قد يخ�ّص الإنجيَل الم�شتَعَمَل لدى  الذي ي�شير 
النا�شريّين، والذي يتكلّم عليه اإبّيفانيو�ص قبل الإبيونيّين. 
كان اإنجيلُهم ل يزاُل يُقَراأُ في لغتهم في زمن اإبّيفانيو�ص، 
بكامله،  متّى  اإنجيَل  ت�شّمن  قد  يكون  اأن  المحتمل  ومن 
بينما في حالة الإبيونيّين نحن اأمام ن�ّص مبتور من الف�شلَين 
الأّولَين33؛ الباقي، في ما يتعلّق اأقلّه بما يمكن ا�شتنتاجه، 

هو في الأ�شا�ص تجميٌع اإزائّي34.

يعطيه  الذي  التف�شير  اعتبار  يمكن  حال،  كّل  في 
اإبّيفانيو�ص محاولًة للتن�شيق بين �شهادتَين مختلفتَين؛ فقبل 
اإيريناو�س  كان   ،)185-180( ذلك  من  تقريبًا  قرنين 
بح�سب  االإنجيل  الإبيونيّون  "ي�شتعمل  يلي:  ما  كتب  قد 
جاحد  ويدعونه  الر�شول،  بول�ص  ويرف�شون  فقط،  متّى 
ال�شريعة"35؛ "الإبيونيّون، الذين ي�شتعملون هذا الإنجيل 

يفّكرون  ل  اأنا�ص  هم  متّى،  بح�سب  االإنجيل  اأي  فقط، 
بطريقة �شليمة في ما يتعلّق بالرّب"36.

 ،300 �شنة  حوالى  اأو�سابيو�س،  يعرف  بالمقابل، 
تقبل  كانت  الإبيونيّين،  خالف  وعلى  ًة،  خا�شّ مدر�شًة 
بولدة ي�شوع مع بقاء مريم عذراء، لكنّها كانت تعتر�ص 
على وجود �شابٍق لي�شوع. الن�ّص المقّد�ص، لدى المدر�شة 
اأّما  العبرانيّين؛  بح�سب  االإنجيل  ى  يُ�َشمَّ "ما  كان  عينها، 

)الن�شو�ص( الباقية فلم يكونوا يعيرونها اأهّميّة"37. 

لم  اأنّه  الكفاية  فيه  بما  اإيريناو�س  تعبير  طريقُة  ُِّن  تُبَي
ن�ّص  عن  ا  جدًّ المختلف  الإبيونّي،  الن�صَّ  يعرف  يكن 
اأنّه  بَيَْد  دح�شهم.  على  القدرة  حّد  اإلى  القانونّي،  متّى 
ًرا باأّن الهراطقة  يبدو لحًقا اأنّه يمالأ الفجوة تماًما، مذكِّ
ي�شوع  ولدة  عقيدة  األغوا  قد  كانوا  ب�شددهم  هو  الذي 
اإيريناو�ص ما هو اإلّ �شهادة غير  اإّن ما كتبه  من عذراء38. 
كتبه  ما  مقارنتنا  ولدى  فهمه.  قد  كان  ما  على  مبا�شرة 
اأو�شابيو�ص مع االإنجيل بح�سب العبرانيّين، نجد اأّن جزءَين 
يفتر�شان  وكاأنّهما  يبدوان  الإنجيل  هذا  من  اأكثر  اأو 

وجوًدا �شابًقا لي�شوع.

الفريق  اأّن  ذلك  من   )vielhaueR( ِفيلَْهِور  ي�شتنتج 
لي�شوع،  ال�شابق  الوجود  يعتر�ص على  يكن  لم  الإبيونّي 
دون  العبرانيّين39!  بح�سب  االإنجيل  قراأ  قد  يكن  لم  اأنّه  اأو 
ة لالإنجيل، فلنالحظ  الحاجة اإلى اللجوء اإلى مراجعة خا�شّ
 ،11 اأ�سعيا  في  اإيرونيمو�ص،  العبرانيّين:  اإنجيل  مقاطع  اأّن 
كيريلُّ�ص  من  واآَخر  يوحنّا 2، 12،  في  اأوريجانو�ص،  2؛ 

)32( Panarion, XLV 1.

)33( Panarion, XXX 14, 3.

)34( M.-É. BoismaRd, « Évangile des Ébionites et problèmes synoptiques (Mc 1, 2-6 et par.) », RB 73 (1966) 3210352.

)35( IReneo, Adversus haeresis, I 26, 2.

)36( Adversus haeresis, III 11, 7.

)37( EusèBe, Histoire ecclésiastique, III 27, 1-4; cf. JéRôme, In Matth. 12, 13 = PL 26, 80 A.

)38( Histoire ecclésiastique, III 21, 1; V 1, 3.

)39( VielhaueR, Neutestamentliche Apokryphen, 4e ed. 1968, I 78.
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المزيَّف، ل ت�شتعمل ال�شم "ي�شوع" اإطالقًا، بل تدعوه 
"ي�شوع"  التمييز بين  "المخلّ�ص" و"الم�شيح".  "الرّب"، 
الغنو�شّي.  المحيط  في  نجده  بما  �شبيٌه  هو  و"الم�شيح" 
هو  اأو�شابيو�ص  موؤلَّف  لي�ص  ال�شرح،  كان  مهما  لكن، 
اإيريناو�ص، والذي ي�شتعمله الإبيونيّون  الذي يتكلّم عليه 
ّماكو�ص،  ب�شِ يتعلّق  ما  في  اأو�شابيو�ص  واأي�ًشا  الآَخرون، 
يجد  كان  الذي  القديم،  العهد  وناقُل  الإبيونّي40  العاِلم 
اإلى  اإبّيفانيو�ص  يتنبّه  اإنجيل متّى41. لم  اأ�شا�ًشا لعقيدته في 
الفرق؛ لكن، وب�شرف النظر عن م�شاألة العنوان، الكاتب 
هو على ِعلٍْم اأكثر من ال�شابَقين في ما يتعلّق بالم�شمون 
الفر�شيّة  بالتالي،  المقتطفات؛  بع�ص  منه  يعطي  الذي 

الأب�شط هي اأّن الموؤلََّف كان بين يديه. 

4 – هل اإنجيل االإبيونيين هو نتيجة عمليّة تن�سيق؟
الميزة الأهّم في هذا الإنجيل المنحول هي اأنّه ينتمي 
الإنجيلّي42.  للتن�شيق  اأو  للتجان�ص  الأدبّي  النوع  اإلى 
نحن نعلم اأّن كثرة الأناجيل وتنّوعها قد خلََقا �شعوبات 
م�شاألة  حّل  طرق  اإحدى  الأولى؛  للم�شيحيّة  لهوتيّة 
طور  في  القانون  كان  طالما  اأقلّه  وتناق�شها،  عددها 
من  انطالقًا  مبنّي  وحيد  بن�ّص  ا�شتبدالها  كان  التكّون، 
ال�شاهد  هو  الإبيونيّين"  "اإنجيل  الرئي�شيّة.  عنا�شرها 
الأّول على هذه المحاولت. كّل البدائل الموجودة فيه 
بالن�شبة اإلى متّى، ومرق�ص، اأو لوقا، والتي ل ترتبط بنزعته 
ر في الواقع باأنّها عمل دمٍج لهذه  اليهو-الم�شيحيّة، تُف�شَّ
التي  تلك  هي  خا�ّص  بنوع  جليّة  منهجيّة  اإّن  الم�شادر. 
ال�شوت  يُ�شاَعف  ي�شوع، حيُث  رواية عماد  في  اتُِّبَعت 

ال�شماوّي ب�شكل م�شطنع ثالث مّرات من خالل و�شع 
تماًما  الأخرى،  جانب  اإلى  الواحدة  الإلهيّة  الكلمات 
)الجزء  والأّول  والثالث  الثاني  الأناجيل  في  هي  كما 
اأماكن اأخرى ين�ّشق الموؤلَّف، وبطرق مختلفة،  4(. في 
معطيات متّى ومرق�ص )الجزء 2(، ومتّى ولوقا )الجزء 1 
و5 و7(، اأو اأي�ًشا مرق�ص ولوقا )الجزء 3(؛ هناك ُم�شتَلٌّ 
ا، ل ي�شمح اإلّ بظهور اإنجيل  واحد فقط، وهو ق�شير جدًّ
واحد وهو متّى )الجزء 4(، كما لحظ ذلك اإبّيفانيو�ص. 
َر الترابِط في هذا  هذا الإنجيل الأخير هو الذي اأّمن موؤ�شِّ
التجميع، كما يوؤّكده كون الر�شول متّى هو الذي يدعوه 
ي�شوع بنوع خا�ّص، والذي بدون �شّك هو مكلَّف بذات 
الفعل باأن يكون الناطق با�شمه واأمين �شّر رفاقه )الجزء 1(. 

ر ب�شمير المتكلّم الجمع، اأي با�شمهم  الموؤلَّف ُمحرَّ
اإلى  �شيء  كّل  قبل  يرمي  اأنّه  هذا،  من خالل  مبيّنًا،  مًعا، 
التالميذ  من  بذاك  اأو  بهذا  ة  الخا�شّ ال�شهادات  ا�شتبدال 
هكذا  م�شتعيًدا  ر�شولً"،  ع�شر  الثني  "اإنجيَل  لي�شبح 
عنوانًا يذكره بنوع خا�ّص اأوريجانو�ص43، الذي قد يكون 
المالحظات  هذه   .)1 )الجزء  الأ�شليَّ  عنوانَه  اأ�شا�ًشا 
ينبغي  الذي  الكتاب،  تاأريخ  على  وقع  دون  من  لي�شت 
ابتداأت  فيه  الذي  الزمن  بين  الثاني،  القرن  في  ن�شعه  اأن 
فيه  الذي  ذاك  وبين  م�شّرعة،  ت�شبح  الإزائيّة  الأناجيل 
الأربعة،  الأناجيل  من  َن  المكوَّ موؤلَّفه  َطْطيانو�ص  و�شع 
تّم  اإنجاز  وهو   ،)Diatessaron(  

44 الديات�ّشرون  اأي 
يعطي  بل  ل  يت�شّمن  لأنّه  بكثير  اأف�شل  بطريقة  تحقيقه 

امتياًزا لإنجيل من نموذج اآخر، هو يوحنّا. 

ّماكو�شيّين"، ح�شبما يوؤّكد القّدي�ص اأمبرو�شيو�ص في تف�شيره للر�شالة اإلى الغالطيّين، المقّدمة: )40(  كان الإبيونيّون يُدعون اأحيانًا بـ"ال�شِ
 AmBRoise, Comment. Gal., Prol.; PL, 17, 337.

)41( EusèBe, Histoire ecclésiastique, VI 17.

)42( Daniel BeRtRand, « Évangile aux Ébionites », François Bovon et Pierre GeoltRain, Écrits apocryphes 
chrétiens, Bibliothèque de la Pléiade ; Gallimard 1997, p. 449-457.

)43( ORigène, Homélies sur Luc, 1, 2.

)44( Daniel A. BeRtRand, « L’Évangile des Ébionites : une harmonie évangélique antérieure au Diatessaron », NTS 
26 (1980) 548-563.
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اإّن ترتيب الأجزاء الإنجيل الإبيونّي هو الترتيب الذي 
ها  ن�شّ اعتماد  المف�شّل  من  اإبّيفانيو�ص.  عند  تظهر  فيه 

الوارد عند هذا الأخير. 

مّرة  جزئيًّا  واردان  هما  وال�شابع  الثالث  الجزءين  اإّن 
مع  ذاته45  الكتاب  في  هذا  الهرطقات  عالِم  عند  ثانية 

بدائل خفيفة اأُِخَذت بعين العتبار46. 

5 - م�سمون اإنجيل االإبيونيّين
ويعتبره  بيبليًّا،  كتابًا  اإنجيلهم  الإبيونيّون  يعتبر 
اإبّيفانيو�ص �شيغًة م�شّوهًة لإنجيل متّى، ويُوِرُد منه مقاطع 
عّدة )الأجزاء 1-7(، من دون اأن يُعطَي عنوانه الحقيقّي. 
الإزائّي،  النموذج  من  الموؤَلَّف  هذا  كان  تاأكيد،  بكّل 
الأولى،  الثالثة  الأناجيل  من  م�شتعارة  تعابير  من  نًا  مكوَّ
الأخيرة،  هذه  لم�شمون  تماًما  م�شابًها  م�شمونًا  ا�شتعاد 
وبقي منه بع�ص اأجزاء ن�شو�ص تدور حول ظهور يوحنّا 
المعمدان ور�شالته، ودعوة الثني ع�شر، وعماد ي�شوع، 
اأي�ًشا قولن للم�شيح حول عائلته  والف�شح الأخير، كما 

وحول الذبائح47. 

يوحنّا  تّم جمعها، على  التي  ال�شبعة،  الأجزاء  تتكلّم 
معموديّة  وعلى  الر�شل،  اختيار  وعلى  المعمدان، 
 ،50-46  :12 مت  لن�ّص  �شياغًة  تقّدم  هي  ي�شوع48؛ 
وهو تعليم مواز لـ مت 5: 17، ل �شيّما ما يتعلّق بالف�شح. 
كانت رواية الع�شاء الأخير والآلم حا�شرة. اإّن الترتيب 

م الم�شتاّلت ل يخلو من ال�شعوبة.  الذي َوفَْقُه تَُقدَّ

بو�شول  الإنجيل  بدايَة  بالتاأكيد  يت�شّمن   1 الرقم 
المعمدان، كما يوؤّكد اإبّيفانيو�ص بو�شوح. 

الرقم 2، بالمقابل، يمكن اأن يُق�َشم اإلى اثنين؛ في هذه 
الحال، اختيار الثني ع�شر، المتوافق مع خّط الروايات 
القانونيّة، يمكن نقله اإلى ما بعد معموديّة ي�شوع، الذي 
الن�ّص،  �شياق  اأّن  يبدو  الجزء 4.  في  الإخبار عنه  يجري 
مة  بالمقابل، والرباط بين الرقم 2 والرقم 3، و�شيغة المقدِّ
التي ي�شتعملها اإبّيفانيو�ص للجزء 4: "بعد اأن نقلُت اأ�شياء 

ُر كلُّها الترتيَب المتَّبَع49. اأخرى كثيرة"، تُبَرِّ

6 - لغة اإنجيل االإبيونيّين 
لغة اإنجيل االإبيونيّين الأ�شا�شيّة هي بالطبع اليونانيّة، كما 
يبيّن ذلك اللّعب على الكالم )الجزء 2(50. كان باإمكان 
 ،evgkri,j كلمة  مع  "جندب"،   ،avkri,j كلمِة  �شجع 
بالموؤلِّف  يُوؤّدي  اأن  فقط   )3 )الرقم  "كعكة"/"قالب" 
اإلى اأن يذّكر بالمّن، كما هو مو�شوف في خر 16: 31 
 evgkri,j evx( )evgkri,j evn me,leti(، وفي عد 11: 8 

 .)evlai,ou

7 - نمط اإنجيل االإبيونيّين االأدبّي
اإزائّي.  اإنجيٍل  نمط  هو  الإنجيل  لهذا  الأدبّي  النمط 
ب�شكل عاّم يمكن القول باأّن العالقات مع متّى ل تتخّطى 
له مواٍز فقط  الرقم 5  العالقات مع مرق�ص ولوقا.  كثيًرا 
مع مت 5: 17ي، بينما المعطيات الزمنيّة والبيوغرافيّة 
في  التي  والأقوال  ي�شوع،  وبعمر  بالمعمدان،  المتعلّقة 
الرقم 7 هي من لوقا. في رواية معموديّة ي�شوع يجري 
ا�شتخدام الإزائيّين الثالثة. ي�شدح �شوت ال�شماء مّرات 
ثالث، بح�شب مر 1: 11؛ لو 3: 22د؛ مت 3: 17. 
نظريّة العتماد على اإنجيل النا�شريّين التي اأطلقها بع�ص 

)45( Épiphane, Boîte à remèdes XXX, 14, 3 et 3X, 22, 5.

)46( Daniel BeRtRand, op.cit., p. 449s.

)47( Daniel BeRtRand, op.cit., p. 449s. 
)48( Camille Focant, Les évangiles apocryphes, coll. Horizons de la foi, 58, Connaître la Bible, Bruxelles 1994, 10-11.

)49( Cf. W. Michaelis, Die apokryphen Schriften zum NT, 31962, p. 128s.

)50( Daniel BeRtRand, op.cit., p. 449s. 
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هناك  تكن  لم  و�ُشوب�ص52،  وايْتْ�ص51،  مثل  الباحثين، 
ل  دامغة.  بحجٍج  معلٍَّل  عليها  برهاٍن  لإعطاء  اإمكانيّة 
يحول التاأثير الإزائّي دون تحرير الكاتب الماّدة التي بين 
يديه بطريقة متحّررة؛ وحّريّة من هذا النوع هي وا�شحة، 
في  العقائديّة.  الناحية  من  واإْن  الأدبيّة،  الناحية  من  اإْن 
الحالة الأولى المميَّز هو الجزء المتعلّق باختيار الر�شل: 
هو ي�شوع بالذات َمن يُخِبر، والخبُر ُمدَرٌج في اإطار خبٍر 
اآَخر للر�شل ب�شيغة المتكلّم: "اختارنا". نحن ل نعلم اإذا 
كانت �شيغة المتكلّم للر�شل اأم لي�شوع قد توا�شلت اأي�ًشا 
الر�شوليّة، مع ذلك،  ال�شهادة  الن�ّص. كان على  باقي  في 
نا�شَره،  متّى  يكون  قد  الذي  الموؤلَّف،  �شلطَة  ت�شمن  اأن 
ة في اآِخر الجدول.  متّى الذي تُبَرُز دعوتُه بطريقة خا�شّ
قد يكون هنا اأ�شل اأبّوة الموؤلَّف التي يذكرها اإيريناو�ص، 

ثّم اإبّيفانيو�ص.

8 - عقيدة اإنجيل االإبيونيّين 
الن�شو�ص  عن  عّدة  مّرات  المنحول  هذا  يبتعد 
لهرطقة  مطابق  عقائدّي  انحراف  ب�شبب  القانونية، 
م�شتعمليه. هكذا يظهر ي�شوع بعمر البلوغ كرجل ب�شيط 
-ل وجود لرواية طفولة-، ثّم يختار ر�شلَه ليوّجههم اإلى 
اإلّ عند عماده،  اإ�شرائيل )الجزء 1(؛ ول ي�شبح م�شيًحا 
عندما تحّل فيه حمامة الروح )الجزء 4(. يمكن ال�شم 
و7(   2 )الجزء   )le tétragramme( الأحرف  الرباعّي 
اأي�ًشا  يكونَا  اأن   )6 )الجزء  الذبائح  �شّد  الذي  والجدُل 

َرين ك�شمات عن اليهو-الم�شيحية53. مف�شَّ

دة  محدَّ ثالثًا  نقاًطا  للن�ّص  العقائديّة  الناحية  تقّدم 
وفي  النا�شريّين،  فريق  عن  الأتباع  تميّز  يكفي،  بما 

الوقت عينه، اأقلّه جزئيًّا، عن م�شيحيّة الكني�شة الكبرى: 
نباتّي،  غذائّي  ميل  غنو�شيّة،  نكهة  ذات  كري�شتولوجيّا 
ي�شوع  بنّوة  لي�شت  الهيكل.  وبالتالي عداوة مع طقو�ص 
 ،2-1 مت  )رج  عذراء  من  ولدته  في  لة  متاأ�شّ الإلهيّة 
الروح  نزول  في  بل  األغوه(،  قد  كانوا  قيل،  كما  الذي، 
القد�ص اأو الم�شيح ودخوله في ي�شوع )الرقم 4(. يتكلّم 
16؛   :3 مت  10؛   :1 )مر  نزول  على  فقط  الإزائيّون 
التبنّي، كما كان ينادي  اإًذا  لو 3: 22(. لي�ص المق�شود 
ِقِرنْتُو وِمِرنْتُو، بل �شكنى كائٍن ب�شريٍّ في الإن�شاِن ي�شوع 
)رج في الرقم 2: "كان رُجٌل ا�شُمه ي�شوع..."(. عندما 
يُقال في الجزء 5 عن الم�شيح باأنّه خليقة، رئي�ص مالئكة، 
اإلى  يلّمح  هذا  كّل  والخالئق،  المالئكة  �شيّد  يُعتَبَر  هو 
هو  الطق�شيّة  الذبائح  اإلغاء  اإّن  ة.  خا�شّ كري�شتولوجيّا 
وتعليمه. هكذا  ي�شوع  ر�شالِة  كمهّمِة  مو�شوف  بالتالي 
ر الرف�ص ب�شكل عاّم، الكامن في الجزء 7، لطقو�ص  يَُف�شَّ
لي�شبح  تبّدل  قد  ال�شابق  يوحنّا  طعام  ولأّن  الهيكل، 

"حلوى بالزيت"، بدلً من "الجراد".

9 - تاريخ اإنجيل االإبيونيّين 
ومعرفته  الإزائيّين  لأناجيل  اإيريناو�ص  ا�شتخداَم  اإّن 
محتََماًل  يجعالن   ،175 �شنة  حوالى  االإبيونيّين،  بـاإنجيل 
اأ�سل الكتاب في الن�سف االأّول من القرن الثاني، وقد يكون 
حيث  الرئي�شّي،  الإبيونيّين  �شيعة  مقّر  الأردّن،  عبر  في 

تمّكن اإبّيفانيو�ص من اأن يعرف الن�ّص ويف�شله. 
10 - ن�ّس54 اإنجيل االإبيونيّين والتعليق عليه55

الإبيونيّين  اإنجيل  ن�ّص  تبّقى من  ما  يلي  ما  في  نُدرج 

)51( H. Waitz, Die Pseudo-Klementinen (TU, NF, 10, 4), Leipzig, 1904 (cité par J. Daniélou, op. cit., p. 8).

)52( H.-J. Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, Tübingen 1949 (cité par J. Daniélou, op. cit., p. 8).

)53( Daniel BeRtRand, op.cit., p. 449s.

)54(  اأجزاء من: اإبّيفانيو�ص، علبة االأدوية، 13/30: 1-7. الترجمة ماأخوذة اأ�شا�ًشا من:
 Epiphanius, Panarion, XXX, 13, 1-7, ed. Holl, GCS 25, Leipzig 1915, 333ss.

)55(  لقد اعتمدنا في الرقم 10 من بحثنا على معطيات موؤلَّف د.برتران:
 Daniel BeRtRand, op.cit., p. 450-457.
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كما حفظه اإبّيفانيو�ص، الذي ي�شيف تعليقاته قبل اأو بعد 
هذا المتبّقي المذكور. ونُتِبُع الن�صَّ بتعليقات عليه بهدف 
من  ة  اأمكن، خا�شّ ما  قدر  وعلى  اأمكن  التو�شيح حيث 
بدءًا  به،  عالقة  على  بيبليّة  ن�شو�ص  مع  المقارنة  خالل 
بالأناجيل الإزائيّة، وعلى راأ�شها الإنجيل بح�شب متّى. 
بحرف  الإبيونيّين  اإنجيل  ن�ّص  اأبرزنا  قد  اأنّنا  اإلى  ن�شير 

اأ�شمك من الباقي.
المقطع االأّول: دعوة االثني ع�سر56

الن�ّس:
باأنّه  يُقال  والذي  عندهم،  الم�شتعمل  الإنجيل  "في 
م�شّوهٌ  بل  كاماًل،  ول  تامًّا  لي�ص  لكنّه  متّى"،  "بح�شب 
ومبتوٌر اإلى حدٍّ كبير، هم يدعونه ")الإنجيل( العبرّي"، 

يُخبَُر ما يلي:

الثالثين  حوالى  عمره  ي�سوع،  ا�سمه  رجل  هناك  "كان 
بيت  ودخل  كفرناحوم،  جاء  اختارنا.  الذي  وهو  �سنةً، 
اأمّر  كنت  بينما  وقال:  فمه  وفتح  بطر�س،  يُلقَّب  الذي  �سمعان 
زبدى،  ابنَي  ويوحنّا  يعقوب  اخترُت  طبريّا57،  بحيرة  قرب 
و�سمعان، واأندراو�س...، وتّدايو�س، و�سمعان الغيور، ويهوذا 
بينما كنَت  اأنا دعوتُك،  يا متّى58،  اأي�ًسا،  االإ�سخريوطّي. واأنت 
إًذا اأن تكونوا اثني ع�سر  جال�ًسا اإلى طاولة الجباية، فتبعتني. اأريد ا

ر�سوالً، لت�سهدوا اأمام اإ�سرائيل59" )13: 2ي(.

التعليق:
لم يكن هذا المقطع بدايَة الإنجيل المنحول، الذي 
يتاألّف من المقطع الثالث، اإنّما هو �شيرة بدايات ي�شوع. 
ة دعوة الثني ع�شر التي تُعَر�ص با�شتفا�شة60 )ينق�ص  ق�شّ

يعقوب  توما،  برتلماو�ص،  فيليبّ�ص،  وهي:  اأ�شماء  اأربعة 
لأنّها  الإزائيّة،  الأناجيل  في  هي  مّما  اأكثر  حلفى(  ابن 
ياأتي على  ُمعلَن للمخلِّ�ص، وال�شرد  اأّول عمل  تخبر عن 
فمه )رج مت 10: 2-4، 6؛ مر 3: 16-19؛ لو 6: 

.61)16-13

ومن  متّى  من  عّدة  اقتبا�شات  عينه  المقطع  في  لدينا 
يوحنّا.  من  اأو  مرق�ص  من  هذا  من  �شيء  ل  لكن  لوقا، 
مقّدمة خطبة ي�شوع، وتقديم متّى على اأنّه ع�ّشار، وفكرة 

الإر�شال اإلى اإ�شرائيل، م�شدرها كلّها من متّى. 

"وكان هناك رجل ا�سمه ي�سوع": بالن�شبة اإلى الالهوت 
عادّي.  ك�شخ�ص  اأّولً  المخلِّ�ص  يظهر  اليهو-م�شيحّي، 
 vEge,neto, tij avnh.r  - الجزء  هذا  بداية  باإمكان 
االإبيونيّين.  اإنجيل  بداية  تكون  اأن   -  ovno,mati vIhsouj

ب�شريّة  اإلى  ت�شير  قد   avnh.r الكلمة  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�شف 
ة  ي�شوع، مقابل األوهيّته، وهذه اإحدى المميّزات الخا�شّ

بالعقيدة الإبيونيّة. 

عامًا": "وكاَن ي�شوُع، ِعنَد بَدِء ِر�شالِته،  الثالثين  "يناهز 
في نَحِو الثَّالثيَن ِمن ُعمِره" ) لو 3: 23(.

اختارنا": قد ي�شير ال�شمير المتّ�شل الجمع "نا"  "الذي 
قد  المنحول  الإنجيل  هذا  اأّن  اإلى  "اختارنا"  الفعل  في 

ُكتب با�شم الر�شل جميعهم. 

"ودَخَل   :5  :8 مت  رج  كفرناحوم":  "واأتى 
َكَفرناحوم"؛ لو 4:  "وَدخلوا  َكَفْرناحوم"؛ مر 1: 21: 
الَجليل،  في  َمدينٌة  وهَي  َكَفرناحوم،  اإِلى  ونَزَل   :31

بْت". فَجَعَل يَُعلُِّمُهم يوَم ال�شَّ

)56( Epiphanius, Panarion, XXX, 13, 2-3.

يدعوها الإزائيّون "بحَر اأو بحيرَة )لو 5: 1( جنّا�شر اأو الجليل". ال�شم "طبريّا" ي�شتخدمه يوحنّا فقط )رج يو�شيفو�ص، الحرب اليهوديّة   )57(
3، 57؛ 4، 45ب(. قد يكون موقُع متّى الخا�صُّ في اأ�شل العنوان الذي اأعطاه اإيريناو�ص وحتّى اإبّيفانيو�ص لـ اإنجيل االأبيونيّين، اأي االإنجيل 

بح�سب متّى.
يهوذا. ا�شم  اأي�ًشا  ينق�ص  المخطوطات  بع�ص  في  بن حلفى.  توما، ويعقوب  برتلماو�ص،  فيليبُّ�ص،  ر�شل:  اأربعة  اإًذا  ينق�ص  الجدول  في   )58(
يتّم هكذا التعبير عن طابع الن�ّص اليهو-م�شيحّي بالطريقة الأو�شح. ويبدو هنا اأّن المق�شود في ر�شالة ي�شوع هم اليهود بالدرجة الأولى.  )59(
.6  :10 2؛   :10 9؛   :9 2-4؛   :10 مت  13؛   :6 1؛   :5 لو  2؛   :5 مت  38؛   :4 لو  5؛   :8 مت  13؛   :6 23؛   :3 لو  رج   )60(

اختيار الر�شل بح�شب الأناجيل الإزائيّة: مت 10: 2-4، 6؛ مر 3: 16-19؛ لو 6: 16-13.  )61(
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الَمجَمع  تَرَك  "ثَُم  لو 4: 38:  �سمعان:  بيت  "ودخل 
وَدَخَل بَيَت �ِشمعان".

يعلّمهم": مت 5: 2: "ف�َشَرَع يَُعلُِّمهم". "وفاه 

الَجمُع  "واْزَدَحَم   :1  :5 لو  البحيرة":  �ساطئ  "على 
بَُحيَْرِة  �شاِطِئ  على  قائٌم  وُهَو  اهلل،  َكِلَمِة  ِل�َشماِع  علَيِه 

ِجنَّا�َشِرت".

الأرجح  على  الر�شول  هذا  كان  متّى":  يا  "واأنت 
ترجماَن رفاقه.

وتبعتني":  فقمَت  الجباية،  مكتب  في  جال�ًسا  "وكنَت 
في َطريِقه َرُجاًل جاِل�ًشا في بَيِت  فَراأَى  ي�شوُع،  "وَم�شى 
الِجبايَِة يُقاُل لَه َمتَّى، فقاَل لَه: اإتبَْعني! فقاَم فَتَِبَعه" )مت 

.)9 :9

اليهو- اأّن  يبدو هنا  اإ�سرائيل":  اأمام �سعب  "حتّى ت�سهد 
م�شيحيّين هم ب�شكل نموذجّي الم�شتفيدون الح�شريّون 
من الأمر المعطى بالقيام بالر�شالة اأكثر من اأّي زمٍن م�شى 

اأمام اإ�شرائيل.
المقطع الثاني: خدمة يوحنّا المعمدان62

الن�ّس:

"واأي�ًشا:

كّل  مع  واعتمدوا  فّري�سيّون  جاءه  يعّمد،  يوحنّا  كان  بينما 
اأور�سليم. كان يوحنّا يلب�س ثوبًا من وبر االإبل، وكان له حزامٌ 
من جلد على َحْقَويْه. طعامه كان ع�سَل البَّر الذي له مذاق المّن، 

كحلوى بالزيت63.

اإلى  الحقيقة  كلمات  يبّدلوا  اأن  �شاوؤوا  هم  هكذا 
كذب، ويُِحلُّوا الحلوى مكان الجراد" )13: 4ي(.

التعليق:
اإبّيفانيو�ص  عند  هي  يوحنّا  خدمة  اإلى  الإ�شارة  هذه 
التكملة للجزء 1. ل ي�شتوحي هذا المقطع �شيئًا من لوقا، 
الأولى هي  الثالث  الكلمات  اأّن  يبدو  اإذ  مرق�ص  من  بل 
من الأ�شلوب الخا�ّص بهذا الأخير، والباقي هو بالأحرى 
من متّى، بدءًا من ذكر الفّري�شيّين الذي ل نجد ذكًرا لهم 
اإًذا هو ي�شتوحي من مر 1:  اإلّ في هذا الإنجيل. هكذا 
4، بالن�شبة اإلى كلماته الأولى، ومن مت 3: 5-7، ثّم 
من مت 3: 4، بالن�شبة اإلى باقي الن�ّص64. بالمقابل، يتبع 
المقطع ت�شميم مرق�ص وفق الترتيب التالي: ظهور يوحنّا 
)مر 1: 4(، نجاح عماده )مر 1: 5(؛ ُخلُقيَّة المعمدان 
)مر 1: 6(؛ اأّما متّى من جهته فيقلب العن�شرين الأخيرين؛ 

بالمقابل،ل ن�صَّ موازيًا له لدى لوقا. 

اإلى  اإ�شتناًدا  بالزيت":  كحلوى  المّن،  مذاق  هو  "مذاقه 
كبزر  اأبي�ص  هو  "المّن"   ،8  :11 وعد   ،31  :16 خر 

الُكزبُرة، وطعمه كقطائف بالع�شل.

)62(  Epiphanius, Panarion, XXX, 13, 4.

يتّم و�شُف يوحنّا ال�شابق، في مر 1: 6 ومت 3: 4، بمفردات تكفي لأن يتمّكن القارئ، كما المعا�شرون، من اأن يعرفوا من خالل   )62(
اللبا�ص اإيليّا الجديد: هكذا كان اآحاز قد تعّرف اإلى النبّي القديم )2 مل 1: 8(. 

ال�شريعة وكرجل  اإًذا كرجل �شمن  يوحنّا  يبدو  اإلى ل 11: 22.  ا�شتناًدا  منها  الغتذاء  يجوز  اأربع  من ح�شرات  واحًدا  الجراد  كان   )63(
ا على اأن يب�ّشر بن�شر كبير، لأنّه كان يتمتّع بنور داخلّي، يرمز اإليه الع�شل البّرّي، وال�شيء نف�ُشه كان قد ح�شل يوًما  ال�شريعة، قادٍر جدًّ

ليوناتان )1 �شم 14: 31-24(.
ن�شير هنا اإلى اختفاء ِذْكِر الجراد الذي كان يوحنّا يغتذي منه، وال�شبب في ذلك هو اأّن الأبيونيّين كانوا يتبعون نظاًما غذائيًّا نباتيًّا؛ لذلك   

بّدلوا في اإنجيلهم كلمة avkri,j، "جندب"، بكلمة evgkri,j، "قالب حلوى بالزيت".
تَخُرُج  "وكانَْت  الَخطايا"؛ مت 3: 7-5:  ِلُغفراِن  تَوبٍَة  ِبَمعموِديَِّة  يُنادي  يَّة،  البَرِّ في  الَمعَمداُن  يوَحنَّا  َظَهَر  يَوَم  ذلَك  "تَمَّ  مر 1: 4:   )64(
ي�شيِّيَن  إِليِه اأُوَر�شليم وَجميُع اليهوديَِّة وناحيُة الأُرُدنِّ ُكلُّها، فيَعتَِمدوَن َعِن يِدِه في نَهِر الأُرُدنِّ ُمعتَِرفيَن ِبَخطاياهم. وراأَى كثيًرا ِمَن الِفرِّ ا
ِب الآتي؟"؛ مت 3: 4 للباقي من الن�ّص:  وقيِّيَن يُقِبلوَن على َمعوديَِّته، فقاَل لَهم: يا اأَولَد الأَفاعي، َمن اأَراكم �َشبيَل الَهَرِب ِمَن الَغ�شَ دُّ ال�شَّ

"وكان على يوحنَّا هذا لبا�ٌص ِمن َوبَِر الإِبل، وَحوَل َو�َشِطه ُزنَّاٌر من ِجلْد. وكان طعاُمه الجراَد والع�شَل البَرِّّي".



بيبليا 2013/57

32 االأب اأيوب �سهوان

عن  اإبّيفانيو�ص  يتوقّف  ل  بالزيت":  حلوى  "قالب 
وا�شع  به  يقوم  الذي  العقائدّي  الت�شحيح  من  ال�شخرية 
الكلمات  ت�شجيع  اأو  تقفية  ل�شالح  الإبيونيّين  اإنجيل 
 avkri,j اأي  الأطعمة،  هذه  اإلى  ت�شير  التي  اليونانيّة 
"قالب حلوى بالزيت"، حتّى   - evgkri,jجندب"، و"-
الّلحم  عن  المتناع  نباتيًّا.  المعمدان  يوحنّا  من  يجعل 
لي�ص غريبًا على من كان يهو-م�شيحيًّا. ل بّد من الإ�شارة 
بْعٍد  اأّن المقطع الذي نحن ب�شدده يذكر تف�شياًل ذا  اإلى 
ياأكل  "الجراد" الذي  يهو-م�شيحّي نموذجّي:  عقائدّي 
اأ�شحى  اإلى مر 1: 6، قد  ا�شتناًدا  منه يوحنّا المعمدان، 
الإبيونيّون  كان  بالتاأكيد  بالزيت".  "حلوى  الن�ّص  في 
وهذه  الحيوانيّة65،  الذبائح  من  موقفهم  ب�شبب  نباتيّين، 

حالة �شائعة في الحركات المعمدانيّة66.
المقطع الثالث: ظهور يوحنّا المعمدان67

الن�ّس:
"اإليك بدايَة اإنجيلهم الذي يتلّقونه: 

يعّمد عماًدا  يوحنّا  اليهوديّة، راح  اأيّام هيرود�س، ملك  في 
للتوبة في نهر االأردّن. كان يُقال باأنّه قد يكون من ن�سل هارون، 

ابن زكريّا واألي�َسبع. وكان الجميع ياأتون اإليه" )13: 6(.

التعليق:
في 14: 3 ي�شرح اإبّيفانو�ص ويكّرر بدقّة اأكبر، فيقول: 
"لكون ال�شاللة لدى متّى مبتورًة، هم يبداأون، كما قلُت، 
على الوجه التالي: في اأيّام هيرود�ص، ملك اليهوديّة، في 
زمن حبريّة قيافا، جاء �شخ�ٌص يُدَعى يوحنّا يعّمد عماًدا 
للتوبة في نهر الأردّن..."؛ رج لو 1: 5-18؛ 3: 2ي؛ 

مر 1: 4ي.

تتوافق بدايُة الإنجيل الإبيونّي اإًذا مع مت 3؛ هو لم 
ولأّن   .)1 )مت  عذراء  من  ي�شوع  ولدة  يت�شّمن  يكن 
اإنجيل  اأو  العبرانّي  االإنجيل  في  بدائل  يذكر  اإيرونيمو�ص 
النا�سريّين، في ما يتعلّق بـ مت 2: 5، 15، 23، فيمكن 

بالتالي اأن نتبيّن وجود تمييز وا�شح بين الوثيقتَين.
المقطع الرابع: اعتماد ي�سوع68

الن�ّس:

"ثّم، بعد اأن اأورَد اأموًرا اأخرى كثيرة، اأكمل: 

يد  على  واعتمد  اأي�ًسا  ي�سوُع  جاء  ال�سعب،  اعتمد  بعدما 
وراأى  ال�سماوات،  انفتحت  الماء،  من  خرج  وعندما  يوحنّا. 
فيه  ويدخل  ينزل  حمامة  �سكل  تحت  القد�س  الروَح   يوحنّا 
)= في ي�سوع(. ثّم كان �سوٌت اآٍت من ال�سماء قائالً: اأنت ابني 
ولدتَك.  اليوم  اأنا  جديد:  ومن  �سررت.  بك  الذي  الحبيب، 
يروي  يوحنّا ذلك،  راأى  عندما  المكان.  عظيٌم  نورٌ  اأ�ساء  فوًرا 
يا رّب؟ ومن جديد �سدح �سوٌت  اأنَت،  مَن  له:  قال  االإنجيل، 
من ال�سماء باتجاهه: هذا هو ابني الحبيب، الذي به ارت�سيت. 
عندها خّر )يوحنّا( اأمامه وراح يقول له: اأتو�ّسل اإليك، يا رّب، 
له: دْعَك من ذلك،  اإليه قائالً  اأنَت! لكّن ي�سوع التفت  عّمدني 

ينبغي اأن نتّم هكذا كلَّ �سيء" )13: 7ي(.

التعليق:

اإبّيفانيو�ص هي  هذه الرواية حول اعتماد ي�شوع عند 
تكملة مبا�شرة للمقطع 3، وهي ت�شتعيد جوهَر المقاطع 
المقابلة في الأناجيل الإزائيّة، مت 3: 13-17؛ مر 1: 
9-11؛ لو 3: 21-22، رابطًة معطياتها عند الحاجة 
ببع�ص الُربُط )"ومن جديد"، ثّم "ومن جديد اأتى �شوت 

من ال�شماء نحوه"(.

)65( Épiphane, Boîte à remèdes, XXX 15, 3; Pseudo-Clément, Homélie XII, 6, 4.

)66(  "المّن" و"الحلوى بالزيت" ي�شيران بالتاأكيد اإلى عد 11: 8: "وكان الَمنُّ كِبْزِر الُكزبُرة، ومنظره منظُر الُمْقل. وكان ال�ّشعُب يتفّرُق فيَلتَِقُطه 
ويطحنُه بالرَّحى اأَو يَُدقُّه في الهاَون ويطبُخه في الِقْدِر وي�شنُعه فطائر، وكان َطْعُمه كطعِم قطائَف بزيت".

)67(  Epiphanius, Panarion, XXX, 13, 6.

اأنظر لو 1: 5؛ 3: 2-3؛ مر 1: 4؛ 1: 5؛ لو 1: 5؛ مر 1: 5.  
)68( Epiphanius, Panarion, XXX, 13, 7-8.
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كاأنّه  ج�سديّة  �سورة  في  القد�س  الروح  عليه  "ونزل   -
لي�شت  "الحمامة"  اأّن  هو  ذكره  الواجب  من  حمامة": 
يجعلها  ما  وهذا  الحدث،  فاعلُة  لكنّها  للمقارنة،  لفظة 
في  تدخل  حتّى  العلى  من  تاأتي  اإْن  ما  اإذ  مو�شوعيًّا، 
مع  وتقاربًا  فيه.  تذوب  مبطَّن  ب�شكٍل  اأي  د،  الُمَعمَّ
الالهوت اليهو-م�شيحّي جرى هذا الحدث في الأردّن 

باتّحاد ي�شوع مع الروح. 

- "اأنت ابني الحبيب واإيّاك ارت�سيت": اأّول �شوت اإلهّي. 

- "اأنا اليوم ولدتك" )لو 3: 22(: ثاني �شوت اإلهّي.

ال�سماء"(:  "ان�سقّت  )اأو  عظيٌم"  نورٌ  المكاَن  "وعّم   -
... في مت 3: 15 )اأنظر...(. هذا النور، الذي يجب 
كثيرين  �شهود  اإلى  بالن�شبة  التي  النار  وبين  بينه  التمييز 
رافقوا هذا الحدث، هو اإ�شارة اإلى الح�شور الإلهّي، كما 

في لو 2: 9؛ مت 17: 2؛ اأع 12: 7؛ 26: 13. 

 :3 مت  �سررت":  به  الذي  الحبيب،  ابني  هو  "هذا   -
14-15: ثالث �شوت اإلهّي. 

- "وقال له يوحنّا": الحوار الذي يتبع، موحى من مت 
يدّل  المقطع،  نهاية  في  الم�شهد،  رف�ص  14-15؛   :3
اأي  بعد عماده،  اإلّ  المخلّ�ص  لم يعرف  ال�شابق  اأّن  على 

عندما اأ�شبح مخلّ�ًشا.

- "ومنعه ي�سوع": نلفت النتباه اإلى تغيير الفاعل الذي 
د، كما ا�شتمّر  د حيال الُمعمِّ يقلب عالقة التبعيّة بين الُمعمَّ

في الم�شدر الكن�شّي.
المقطع الخام�س: عائلة ي�سوع69

الن�ّس:

كاإن�شان،  الم�شيح(  )اأي  يعرفوه  اأن  يرف�شون  "هم 

عندما  المخلّ�ص  بها  تفّوه  التي  الجملة  ب�شبب  بالتاأكيد 
قيل له: ها اأّمَك واإخوتَك هم خارًجا. في الواقع: 

مَن اأمّي ومَن اإخوتي؟ واإذ مّد يده على التالميذ هتف: هوؤالء 
هم اإخوتي، اأمّي واأخواتي، الذين يتّممون م�سيئة اأبي" )14: 5(.

التعليق:

اأن  يطلبون  واقفون  الخارج  في  واإخوتك  اأمّك  اإّن  "ها 
يكلّموك": مت 12: 47.

في  الذي  اأبي  بم�سيئة  العامل  هو  اإخوتي؟  ومن  اأمّي؟  "من 
مع   ،50-48  :12 مت  واأمّي":  واأختي  اأخي  ال�سماوات 
العامل  "هو  العبارة  �شيغة  اإلى  بالن�شبة   21  :8 لو  تاأثير 

بم�سيئة". 
المقطع ال�ساد�س: الذبائح70

الن�ّس:

من  به  ُحِبَل  قد  ي�شوع  اأّن  اأّكدوا  ال�شدد  هذا  "وفي 
زرع ب�شرّي، وُدِعَي ابَن اهلل عبر الختيار، بف�شل الم�شيح 
الذي جاءه من العالء تحت �شكل حمامة. ثّم يقولون باأنّه 
كواحد  ُخِلَق  بل  الآب،  اهلل  من  يولد  لم  الم�شيح(  )اأي 
على  ي�شمو  هو  الأحوال،  كّل  في  المالئكة.  روؤ�شاء  من 
هوؤلء. هم يعتبرونه ك�شيّد المالئكة وكّل خالئِق الكلّّي 
يُدَعى  ما  في  ٌن  مَّ متَ�شَ هو  كما  وعلّم،  اأتى  واأنّه  القدرِة، 

اإنجيلهم: 

اأنا اأتيت الأُبِطَل الذبائح؛ فاإذا لم تكفّوا عن تقديم ذبائح، لن 
يكّف الغ�سب عن البقاء قربكم" )16: 4ي(.

التعليق:
اأو  بالمبنى  تقارب،  هناك  التقدمات":  اأبطل  "جئت 

)69(  Epiphanius, Panarion, XXX, 14, 5.

اأنظر مت 12: 48؛ 12: 49؛ لو 8: 21؛ مت 12: 50.
)70(  Epiphanius, Panarion, XXX, 16, 5.

اأنظر مت 5: 17؛ 9: 13؛ 12: 7.
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بال�شكل، من مت 5: 17؛ 9: 13؛ 12: 7. والجدُل 
اليهو-م�شيحيّة:  �شيٍء من  الذبائح هو عالمة  الذي �شّد 

اأنظر مثاًل درجات يعقوب في اإبّيفانيو�ص...
المقطع ال�سابع: الف�سح71

الن�ّس:

هوؤلء  غيّر  الأ�شيل،  التابع  الو�شط  من  اأُزيَل  "واإذ 
الجملة الوا�شحة المعنى في �شياق الن�ّص، وجعلوا على 

فم التالميذ ما يلي: 

اأين تريد اأن نعّد لك لتاأكل الف�سح؟ من المحتمل اأن يكون 
ي�سوع قد اأجاب على هذا بقوله: اأيمكنكم اأن ت�سّدقوا اأنّني رغبت 
الف�سح؟"72 )22: 4(. لحًما في هذ  اآكل معكم  اأن  في  فعالً 

التعليق:

نعّد لك الف�سح لتاأكله؟": مت 26: 17.  اأن  تريد  "اأين 

قبل  معكم  لحًما،  الف�سح،  هذا  اآكل  اأن  ا�ستهيت  "�سهوةً 
اآالمي": لو 22: 15؛ 

الُم�شافتان  ا�ستهيت"، و"لحًما"،  "�سهوةً  عبارتا  ترمي 
اإلى ال�شّك الهرطوقّي الكبير، اإلى اإبراز ممانعة ي�شوع تجاه 
اأعاله(.  والحا�شية  الثاني  المقطع  )اأنظر  باللحم  التغذية 

خاتمة
اأو  الإبيونيّين،  اإنجيل  نعرف  اأنّنا  لنا  يتبيّن  تقّدم  مّما 
اإنجيل الر�شل الثني ع�شر، بنوع خا�ّص بف�شل اإبّيفانيو�ص 
ن�شخًة  يعتبره  الذي   ،)403-315( �شالمينا  من  الذي 

الذين  الإبيونيّين،  واأّن  متّى،  اإنجيل  عن  ا  جدًّ مخت�شرة 
ي�شتّق ا�شمهم من كلمة "اإبيون" العبريّة التي تعني "الفقير"، 
وهم مجموعة يهو-م�شيحيّة راديكاليّة من حيث تعلُّقها 

بال�شريعة ومن حيث نزعتُها التق�ّشفيّة. 

لأنّه  بقّوة  اإنجيلَهم  واإيرونيمو�ُص  اأوريجانو�ُص  انتقد 
بتبنّيه  الإلهيّة  بنّوتَه  ويربط  البتوليّة،  ي�شوع  ولدَة  ينكر 

عندما عّمده يوحنّا. 

اأكل  �شّد  كما  الذبائح،  �شّد  موقًفا  الإبيونيّون  اتّخذ 
اإلى ي�شوع  النباتيّة هذه  الغذائيّة  نا�شبين مواقفهم  اللحم، 
نقي�ص  وعلى  لذلك،  بالذات.  المعمدان  يوحنّا  واإلى 
ع�شَل  كان  المعمدان  يوحنّا  طعاَم  اأّن  عن  متّى  يقوله  ما 
البَرِّ والجراد )"اأَْكِري�ص" في اليونانيّة(، يقولون باأنّه كان 
يغتذي من ع�شل البَرِّ الذي كان له مذاق الحلوى بالزيت 

)"اإْجْكِري�ص" في اليونانيّة(. 

اإنجيل  اإلى  الأقرب  هو  متّى  اإنجيل  النهاية،  في 
هل  يُطَرح:  الذي  الهاّم  ال�شوؤال  كان  هنا  من  االإبيونيّين؛ 
ا�شتعمل هذان الإنجيالن م�شدًرا م�شترًكا، اأم اأّن الإبيونّي 
الإنجيل  وا�شع  اأّن  تقريبًا  الوا�شح  من  متّى؟  من  يتحّدر 
ًة على  الإبيونّي اأعاد �شياغة ن�ّص الأناجيل الإزائيّة، خا�شّ
اأّن مرق�ص  ما يبدو الإنجيل بح�شب متّى. مع ذلك، بما 
اأن نت�شّور،  اأي�ًشا، من الممكن  ولوقا يبدوان م�شتعَملَين 
اأقلّه كفر�شيّة، اأّن وا�شع الإنجيل الإبيونّي قد ا�شتقى من 
متّى ومرق�ص ولوقا، واأدرج عقيدة �شيعته القائلة بب�شريّة 

ي�شوع.

 )71(  Epiphanius, Panarion, XXX, 22, 4.

اأنظر مت 26: 17؛ لو 22: 15.
اأو "لحًما في هذا الف�شح؟" )kre,aj touto to. Pa,sca؛ رج اأع 20: 16، مفعول به زمنّي(. في ما يتعلّق بـ"التابع الأ�شيل" الذي تُِلَف   )72(
في الرواية الإنجيليّة، فهو يقوم على كون كلمات ي�شوع )لو 22: 15( لي�شت جوابًا على ت�شاوؤل التالميذ )مت 26: 17(. نحن اإًذا، في 
ما يتعلّق بالقيمة التاأويليّة، اأمام الميل الغذائّي النباتّي ذاته الوارد ذكره في الجزءين 3 و5، ميل ينبغي ربطه بنهج العي�ص الذي يتبعه الأبيونيّون 

)"اأبيونيم" = فقراء، و�شعاء(، الذين يحتقرهم الفّري�شيّون. 
بالرغم من �شّح المواّد التي و�شلت اإلينا، ي�شهد الجزء 5 على ح�شور خطبة الجبل في اإنجيل االأبيونيّين. لم يكن ممكنًا األّ تكون تلك الخطبة،   

حيث اأُعلنت الطوبى للفقراء كما للفقر، حا�شرًة لدى هوؤلء الزاهدين الأبيونيّين. 
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المون�سنيور بول�س الفغالي
باحث في الكتاب المقدّ�ص

طفولّيات ي�سوع

مة المقِدّ
الأحداث  من  ق�شيرة  هو مجموعة  ي�سوع  خبر طفولة 
م فيها ي�شوع من عمر خم�ص �شنين حتَّى اثنتي ع�شرة  يُقدَّ
وينعم  المعجزات  يُجري  م�شاغب،  َولد  اأنَّه  على  �شنة، 

بمعارف عقليَّة رفيعة.

منذ ن�شرة فبري�شيو�ص1 �شنة 1703، نُ�شر هذا المنحول 
هذه  ت�شتند  توما.  بح�سب  الطفولة  ا�شم:  على  تقريبًا  دوًما 
الت�شمية اإلى تماٍه خاطئ مع اإنجيل بح�سب توما، اأ�شار اإليه 
يُّون. اأّما ف 1 الذي ين�شب خبر طفولة  مراًرا كتَّاب َكنَ�شِ
ر،  متاأِخّ تف�شير  اإلى  فيعود  الإ�شرائيلّي"  "توما  اإلى  ي�سوع 
في  ُوجد  غنو�شّي  كتِيّب  هو  توما  بح�سب  االإنجيل  �شاعة 
ادي، ول عالقة له اإطالقًا بالن�ّص الذي ندر�ص.  نجع حمَّ
لنا اأن نعطي الموؤلَّف  واإذ اأردنا اأن نتجنَّب كلَّ لُب�ص، ف�شَّ
تقريبّي،  ب�شكل  نترجم  اأن  وجب  واإن  تقليديًّا،  عنوانًا 
"الأمور المتعِلّقة  paidika  يعني حرفيًّا:  لأنَّ اليونانّي 

بالطفولة"، فقلنا: "طفوليَّات ي�شوع".

حين �شرح يوحنّا الذهبّي الفم اإنجيل يوحنّا، بين �شنة 
368 و�شنة 398، في اأنطاكية، اأعلن ل�شامعيه اأنَّ ي�شوع 

لم يُجِر عجائب قبل معموديَّته، لأنَّ هذه العالمات التي 
"طفوليَّات   ،  paidikia … tou Xristou  ، تُدعى 
ابين"2. من  الم�شيح" هي كذب وا�شتنباطات بع�ص الكذَّ
ل تلميح )وا�شح( اإلى  ال�شهل اأن نرى في هذه الأقوال اأوَّ
كان  الن�صَّ  هذا  اأنَّ  ويبقى  عنوانه.  واإلى  المنحول  هذا 

معروفًا قبل الن�شف الثاني من القرن الرابع.

فالن�صُّ نف�شه والتقليد المخطوطّي يعودان اإلى تاريخ 
مًعا،  والحرف  الروح  تجعل  عتيقة  �شمات  ا:  جدًّ قديم 
التقليد  اأّما  الجديد...  العهد  �شلطة  على  ت�شّدد  وبالتالي 
اإلى  بالن�شبة  الخام�ص  -القرن  �شهود  ل  اأوَّ المخطوطّي، 
الالتينّي، والقرن ال�شاد�ص بالن�شبة اإلى ال�شريانّي- فيظهر 
ولكن  الثالث.  القرن  اإلى  بنا  يعود  مت�شعِّب  نْقل  اآثار 
اأكثر  د  اأن نحِدّ ي�شتحيل، في الو�شع الحالّي لمعلوماتنا، 
من ذلك تاريخ التاأليف، كما ي�شعب علينا تحديد المكان 
الذي فيه كتبت "الطفوليَّات". هناك اإ�شارات تدفعنا اإلى 
لبنانّي  �شورّي  في محيط  لً  اأوَّ انت�شر  الكتِيّب  باأنَّ  القول 
قبر�ص(،  )اأ�شقف  اإبّيفان  من  تلميح  فهناك  فل�شطينّي؛ 
ي�شوع حين  اأجراها  اإلى معجزات  فل�شطين،  واأ�شله من 
المخطوطات  وجود  وكثرة  يلعب3.  وهو  طفاًل  كان 

)1( J. A. FaBRicius, Codex apocryphus Novi Testamenti (1703).

)2( Jean ChRysostome, « Homélie 17 sur Jean », Patrologia Graeca, 59, col. 110.

)3( Épiphane, Panarion, II, 20, 2
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القديمة: �شريانيَّة، حب�شيَّة، جيورجيَّة، لتينيَّة. وما اأورده 
الذهبّي الفم، "فالعبور اإلى ال�شرق" لهذا المنحول الذي 

اأثَّر في العالم البوذّي.

وا�شح  غير  والن�صُّ  بة،  الالم�شذَّ اليونانيَّة  هي  واللغة 
واإعادة  النظر  اإعادة  ع  �شجَّ الو�شوح  وغياب  دائًما. 
بدائيَّة؛  الن�ِصّ  بنية  المخطوطات.  الكتابة، كما نرى في 
فاإ�شارات مبعثرة عن عمر ي�شوع )2: 1؛ 11: 1؛ 13: 
الكتيّب  مفا�شل  ل  ت�شِكّ و�شل  وعبارات  1؛ 19: 1(، 

الذي اأراد اأن ينتظم بح�شب ت�شل�شل كرونولوجّي.

الكاتب  روى  مثاًل،  الن�ّص؛  في  تكرارات  هناك 
المدر�شة )6- في  معِلّم  ي�شوع مع  ات م�شهد  مرَّ ثالث 

دة،  متعِدّ تعليميَّة  اِتّجاهات  نجد  كما   .)15-14 8؛ 
 alpha رنا بالغنو�شيَّة. مثاًل، و�شف حرف وبع�شها يذِكّ
في ف 6، ربطها اإيِريِنه بتعليم مرق�ص الغنو�شّي. ونتعرَّف 
اإلى اآثار اأخرى للغنو�شيَّة: ينف�شل ي�شوع عن ذاك الذي 
�شوف يُ�شلَب، بحيث اإنَّ الآلم هي ظاهرة لحقيقيَّة )6: 
2ب(. ثمَّ دور يو�شف هو ما يلفت النتباه: يُدعى والد 
تُقاَوم:  ل  الولد  على  و�شلطته  تو�شيح.  اأِيّ  دون  ي�شوع 
اإلى  ي�شير  مثل هذا  النجارة.  مهنة  يعِلّمه  يعاقبه،  يوِبّخه، 
ابن  ي�شوع  يعتبر  اإبيونّي  بمحيط  "الطفوليَّات"  ارتباط 
ث ف 16 عن اأخ لي�شوع في  يو�شف بالج�شد. ثمَّ يتحدَّ
 :1 )غل  يعقوب  التقليدّي:  ال�شم  اأعطاه  معنى حرفّي، 
19(. واأخيًرا اأُخذ ف 19 حرفيًّا من لو 2: 41-52؛ 
الجديد  العهد  ي�شتعمل  ل  الكتِيّب  لأنَّ  يده�شنا،  فهذا 

ب�شكل مبا�شر، بل ب�شكل غير مبا�شر وبالتلميح. هذا يعني 
دة.4 اأنَّه ا�شتقى من م�شادر متعِدّ

الرابع  القرنَين  بين  ونُقل  اليونانيَّة  في  الن�ّص  ن  ُدِوّ
وال�شابع اإلى ال�شريانيَّة5 ثمَّ اإلى الحب�شيَّة6 والجيورجيَّة7، 
ة اأولى اإلى الالتينيَّة8. ل تحمل جميع هذه الترجمات  ومرَّ
القْدر عينه؛ فبالرغم من ِقَدِمها، ترتبط ال�شريانيَّة والالتينيَّة 
الن�صُّ  �شياغته.  واأعيدت  �شبق  ثانوّي  يونانّي  بموديل 
الذي  الأرمنّي  عبر  ال�شريانّي  اإلى  يعود  قد  الجيورجّي 
الحب�شيَّة  الترجمة  �شوى مقاطع.  منه  نمتلك  �شاع، ول 
ف  من  ب�شكل  فاحتفظت  ال�شهود،  �شائر  عن  اختلفت 
هذا،  مقابل  العجيبة.  بالأمور  تاأثًُّرا  واأقّل  اأب�شط   13
اكت�شافها  ي�شهل  تدوينيَّة  اختالفات  مع   12 ف  �شمَّت 

فتدلُّ على عادات محِلّيَّة.9

التي  ال�شريانيَّة  عن  منقولة  فهي  العربيَّة  الن�شخة  اأّما 
َّة،  ال�سرياني في  مريم  حياة  اآخر:  منحول  م�شدر  اأي�ًشا  هي 
اأ�شل مخطوطات عربيَّة ومنها:  في  بدورها هي  وهذه 
�شنة  فل�شطين  في  نُ�شرت  التي  َّة،  العربي في  ي�سوع  حياة 
الو�شيط، كان  الع�شر  1973EAC, I, p. 211 . خالل 
 .10  ،1 ف  اأقحم  اأولى  ة  مرَّ الكتِيّب.  هذا  في  ع  تو�شُّ
المعروف.  اليونانّي  التقليد  اأ�شل  في  هو  الن�ّص  وهذا 
ت ف 17-18 مع اختالفات  واأتت �شياغة اأخرى فد�شَّ
المخطوطات  خرجت  هنا  من  يَّة.  اأهِمّ اأقّل  اأخرى 
ذلك،  بعد  الكن�شيَّة10.  ال�شالفيَّة  اإلى  والترجمة  اليونانيَّة 
مة طويلة  اأتت الترجمة الالتينيَّة الثانية11 فدلَّت على مقِدّ

)4( Sever J. Voicu, « Histoire de l’enfance de Jésus », in Écrits apocryphes chrétiens (EAC), I, (Gallimard, 1997), p. 191-193.

)5( W. WRight, Contribution to the Apocryphal Literature of the New Testament, Londres, 1865, p. 6-11, 55-58.

)6( S. GRéBaut, Les miracles de Jésus : texte éthiopien (« Patrologia Orientalis » 12, 4), Paris, 1917, p. 625 (75)- 641 (91)

)7( G. GaRitte, « Le Fragment géorgien de l’Évangile de Thomas », Revue d’histoire ecclésiastique, 51 (1956) 513-520. 

)8(  G. PhilipaRt, « Fragments palimpsestes latins du Vindobonensis 563 (Ve siècle?)…. », Analecta Bollandiana, 90 (1972) 
406-408.

قد يكون هذا الن�ّص اأ�شا�ص ن�شخة اإيرلنديَّة اأ�شحت ق�شيدًة حوالي القرن الثامن. ن�شرها J. CaRney �شنة 1964.   
)9(  مثاًل ُدعَي ي�شوع دوًما "الربُّ ي�شوع" ومريم "�شتنا )�شِيّدتنا( مريم" في تنا�شق مع الت�شميات الحب�شيَّة المعتادة.

)10( A. De Santos OteRo, Das kirchenslavische Evangelium des Thomas (« Patristische Texte und Studien », 6), Berlin, 1967.

)11( K. von TischendoRf, Evangelia apocrypha… Leipzig, 1876, p. 140-163.
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نجدها على الأقّل في مخطوط يونانّي.12

 .204-196 .EAC, I, p عاد الن�صُّ الذي نقلناه اإلى
ببع�ص  وننهي  تقريبًا.  كِلّها  عندنا  فمن  الحوا�شي  اأّما 

ة بهذا الموؤلَّف. الم�شادر الخا�شَّ

طفوليّات ي�سوع
كتاب توما االإ�سرائيلّي، الفيل�سوف

حول االأمور التي عملها الربُّ في طفولته31
اإليكم  ه  اأتوجَّ الإ�شرائيليَّة،  الأمَّة  ابن  توما،  اأنا   1
واأخذتم  الم�شيحِيّين  �شاللت  تركتم  الذين  جميع  يا 
رِبّنا  طفولة14  معجزات  لتعرفوا  الم�شيحّي،  بالإيمان 
ي�شوع الم�شيح، وما فعله بعد اأن ُولد في اأر�شنا. وها هي 

البداية.

�شنوات.  ابن خم�ص15  ي�شوع  الطفل  كان   )1(  2

�شغيرة  اأقنية  في  فيجمع  النهر،  حافَّة  على  يلعب  وكان 
وا�شحة  �شافية  اأ�شحت  الحال،  وفي  الجارية.  المياه 
الطين16  بع�ص  �شنع  اأن  وبعد   )2( �شوته.  واأطاعت 
اإنَّما  ا�شتعمله يوم ال�شبت، ف�شنع اثني ع�شر ع�شفوًرا17، 
اآخرون  اأطفال  هناك  وكان  ال�شبت18.  يوم  ذلك  كان 
كثيرون، وكانوا يلعبون معه. )3( واإذ راأى يهودّي كان 
هناك، ما �شنع ي�شوع، واأنَّه كان يلعب يوم ال�شبت، م�شى 
في الحال وقال لأبيه يو�شف: "ها ابنك على حافَّة النهر، 
حيث �شنع بالطين اثني ع�شر ع�شفوًرا، فدنَّ�ص ال�شبت." 
�شنع  ما  راأى  واإذ  المو�شع.  ذاك  اإلى  يو�شف  فاأتى   )4(
ال�شبت، وهو  يوم  "لماذا �شنعَت هذا  ي�شوع، �شاح19: 
للع�شافير:  وقال  بيديه  ي�شوع  ف�شفَّق  نُْعه؟".  �شُ يُمنَع  ما 
الفّري�شّي  فانده�ص  يزقزقون،  وهم  فطاروا  "اإذهبوا"20؛ 

حين راأى هذه المعجزة، وم�شى فاأخبر اأ�شدقاءه21.

يو�شف،  مع  الكاتب  حنَّان22  ابُن  واأتى   )1(  3
واأخذ غ�شن �شف�شاف، فاأجرى الماء الذي كان ي�شوع 

)12(  A. Delatte, Anecdota Atheniensia, J. Liège, 1927, p. 264-271.

)13(  عنوان ثاٍن يعطي ال�شفة للكاتب. هو "فيل�شوف"، و�شوف نرى ارتباطه بالمانويَّة، التي اعتبرت اأنَّ تجاه مبداأ الخير هناك مبداأ ال�شّر.
)14(  ل تروي الأناجيل القانونيَّة �شيئًا عّما فعله ي�شوع في طفولته. كلُّ ما قيل عن الحياة في النا�شرة اأنَّه "كان خا�شًعا لهما" )لو 2: 51(. والعبارة 
الوحيدة التي تلفَّظ بها قبل انطالقه في ر�شالته، هي التي قالها خالل وجوده في الهيكل وهو ابن اثنتي ع�شرة �شنة: "لماذا تطلبانني؟ اأما تعلمان 
ته "كاأٍب  اأنَّه ينبغي لي اأن اأكون في ما هو لأبي؟" )اآ49(. والمعنى الروحّي قبل اأن يكون ج�شديًّا، ويخ�صُّ يو�شف وحده، الذي فهم اأنَّ مهمَّ

" انتهت؛ في�شوع �شار "�شابًّا" في المفهوم اليهودّي، وها هو يرتبط باأبيه ال�شماوّي. متبنٍّ
)15(   في الن�ّص "خم�ص �شنوات" eptaethj. ولكنَّ هناك من قراأ "�شبع �شنوات" pentaethj. هناك �شبب يرتبط بماني الذي ارتبطت ال�شنة 

ال�شابعة عنده باأحداث خارقة. ثمَّ هذا ما نقراأ في اإنجيل الطفولة العربّي، ن�شره Mario PRoveRa بعنوان:
Il vangelo arabo dell’ infanzia secondo il ms Laurenziano orientale (n. 387).
ة" اأو لنقل تراب الأر�ص. هذا ما يحيلنا اإلى خلق الإن�شان ح�شب تك 2: 7. راجع اأ�شئلة برتلماو�ص 2: 11 حيث نقراأ كالم   )16( حرفيًّا: "المادَّ

.275 ،1 ،EAC ."مريم التي اأجابت الر�شل: "ح�شب �شورتكم خلق اهلل ع�شافير الدورّي ال�شغير واأر�شلهم اإلى اأربع زوايا الأر�ص
 )17( ب�شبب �شيعة التبنَّويَّة adoptanisme اعتبر البع�ص اأنَّ ي�شوع كان اإن�شانًا، وتبنَّاه الآب عند عماده في الأردّن. اأّما عدد من الأناجيل المنحولة 

فاأرادت اأن تُظهر األوهيَّة وي�شوع وهو بعُد طفاًل.
ر هنا وفي عدد من الأناجيل المنحولة. هنا ال�شراع حول ال�شبت: ماذا يحقُّ لالإن�شان اأن يفعل يوم ال�شبت.  )18( ما عا�شه ي�شوع في حياته العلنيَّة ي�شوَّ
رج يو 5: 7: هل يحقُّ للمخلَّع اأن يحمل فرا�شه يوم ال�شبت؟ مر 3: 1ي: هل يحقُّ للطبيب ال�شماوّي اأن ي�شفي يوم ال�شبت، وللرجل اأن 

يمدَّ يده؟
)19( في هذا الإنجيل وغيره، ن�شاهد يو�شف كيف يعامل ي�شوع، فيعتبره طائ�ًشا وي�شتحقُّ التوبيخ والتاأديب وال�شرب. هذا ما ل يمكن قبوله!

ح الن�ّص: "اأم�شوا، طيروا باِتّجاه النا�ص الذين هم هناك".  )20( اختلف الن�صُّ الحب�شّي فبدا وكاأنَّه ي�شِحّ
)21( رج مت 12: 1-2 وما يوازي من ن�شو�ص.

)22( هي اإ�شارة اإلى حنَّان ودوره في حياة ي�شوع، ول�شيَّما في محاكمته. رج لو 3: 2؛ يو 18: 13، 24؛ اأع 4: 6. ُذكر حنَّان في اإنجيل يعقوب 
التمهيدّي 15: 2: اأتى اإلى بيت يو�شف فراأى مريم حبلى...



بيبليا 2013/57

40 المون�سنيور بول�س الفغالي

جمعه وجفَّف الأقنية. )2( واإذ راأى ي�شوع23 ما ح�شل 
مثل  جافًّا  وثمرك  جذور،  بدون  ن�شلك  "ليكن  له:  قال 

غ�شن اقتلعته الريح". وفي الحال، يب�ص هذا الولد24.

اأبيه،  مع  ما�شيًا  ي�شوع  كان  اأخرى،  ة  مرَّ  )1(  4
"لن  ي�شوع:  له  فقال  راك�ًشا  كان  ولٌد  بكتفه  فارتطم 
توا�شل طريقك." وفي الحال، �شقط الولد ميتًا. والذين 
راأوا ما ح�شل، هتفوا قائلين: "من اأين هو هذا الولد؟ فكلُّ 
ما يقوله يَتمُّ في الحال". )2( واأتى والَدا الولد الميت اإلى 
القرية  في  معنا  ت�شكن  اأن  ت�شتطيع  "ل  له:  وقال  يو�شف 
برفقة هذا الولد، اأو، على الأقّل، عِلّْمه اأن يبارك، ل اأن 

يلعن"25.

)1( فاقترب يو�شف من ولده ووبَّخه وقال له:   5
"لماذا، يا ابني، تفعل هذه الأمور؟ فهوؤلء النا�ص يتاألَّمون 

اأبي  اأقوال  تكن  لم  "لو  ي�شوع:  فاأجاب  ويبغ�شوننا". 
حكيمة26 لما كان بمقدوره اأن يعِلّم اأولده"27. واأ�شاف: 
"اإنَّهم واإن وجدوا اللعنة، فهم ينالون في الحال عقابهم". 
يو�شف  فغ�شب   )2( عميانًا.  �شاروا  انزعجوا  والذين 
ة28. قال له ي�شوع: "يكفيك اأن تطلبني  و�شدَّ له اأذنه بقوَّ

ا اأنت فلم تت�شرَّف بطريقة حكيمة"30. وتجدني29. اأمَّ

اأبيه  مع  يتكلَّم  ا31  زكَّ ا�شمه  معِلّم  و�شمعه   )1(  6
يتعلَّم  لكي  ابنك  تعطيني  "اأما  ليو�شف:  ا  زكَّ فقال   ،)2(
اأن يحبَّ رفاقه ويكرم كبار ال�شِنّ بحيث ي�شحي �شديق 

الأولد ويعِلّمهم بدوره؟".

)2اأ(32 فاأجاب يو�شف وقال له: "من هو ذلك الذي 
ي�شعه اأن ياأخذه هذا الولد ويعِلّمه؟33 ل تتخيَّل اأنَّك اأمام 

�شليب �شغير".

)23( ن�شير اإلى اختالفات في مخطوط اآخر. في اآ 2: "حين راأى ي�شوع ذلك، انزعج وقال له: "يا رجاًل جائًرا وكافًرا وبليًدا، ما الذي اأ�شاء اإليك 
هذا الماء؟".

)24(  يُ�شاف هنا: "ثمَّ م�شى ي�شوع اإلى منزل يو�شف. ووالَدا الولد الذي يب�َص اأخذاه بين اأذرعهما، اآ�شفين للم�شاب الذي �شربه في عمر مبكر، 
وحماله اإلى يو�شف، ورفَعا عليه ال�شوت باندفاع لأنَّ له ابنًا يفعل مثل هذه الأمور".

اأي  يوحنّا،  لوقا،  متَّى، مرق�ص،  الأربعة،  الأناجيل  بين  اأن يكون  ي�شتحقُّ  الخبر  مثل هذا  "اإنجيل" يروي  اأولدنا". هل  يقتل  "لأنَّه  اأ�شيف:    )25(
الأناجيل القانونيَّة التي هي "قانون" اأي قاعدة الإيمان والأخالق؟

ل الن�ّص: "اأعرف اأنَّ الكلمات التي تلفَّظَت بها لي�شت من عندك، بل اأوحَي لك بها. اإنَّما �شاأ�شمُت من اأجلك...". اأّما نحن فاأخذنا  )26(  هنا يتحوَّ
بالن�ّص ال�شريانّي.

ل؛ فهو "الأرمل" الذي اختير لمريم بين اأرامل عديدين. اإنجيل  ث عن اأولد كانوا ليو�شف من زواج اأوَّ اأنَّ الأناجيل المنحولة تتحدَّ ر  )27(  نتذكَّ
يعقوب 9: 1ي. ثمَّ هذا يتعار�ص مع الأناجيل الإزائيَّة؛ فيو�شف �شاّب خطب مريم ال�شبيَّة. هي كانت البتولة وهو كان البتول، بحيث لم يعرفها 

)مت 1: 25(.
ار 17: "وفي الحال، اأم�شكُت اأذنَه  )28(  نالحظ اأي�ًشا ت�شرُّف يو�شف وما فيه من "رعونة" في هذا الخبر. اأهكذا كان يو�شف؟ راجع خبر يو�سف النجَّ

وقلُت له: "كْن فطنًا يا ابني".
)29(  اإ�شارة اإلى ما قاله ي�شوع لمريم ويو�شف في ال�شنة الثانية ع�شرة من عمره. رج لو 2: 49.

)30(  وهكذا بدا ي�شوع وكاأنَّه يعطي در�ًشا لوالده. اأهكذا يكون "طائًعا لوالديه"؟
ا هذا �شوف يعِلّم ي�شوع؟ في ف 6-8، نقراأ ما ي�شبه هذا في ف 14-15. ُعرف خبر ي�شوع في  ار )لو 19: 1(. اأتُرى زكَّ ا الع�شَّ ر زكَّ )31(  نتذكَّ
المدر�شة، في وقت مبكر. راجع اإيريِنه، الرّد على الهرطقات 20/1: 1: "وحين كان الربُّ ولًدا ويتعلَّم الحروف )الأبجديَّة( قال له المعِلّم، 
اأمره المعِلّم، بعد ذلك اأن يقول: "ِبيتَّا" bêta )حرب الباء في اليونانيَّة(،  "األفا". ولكن حين  اليونانيَّة فقال:  كما كانت العادة: قْل "األفا" في 
قال له الرّب: "قْل لي اأنت ما هي األفا وعندئٍذ اأقول لك ما هي ِبيتَّا". وفي ر�شالة الر�شل 4: 15: "هذا ما فعل ربُّنا ي�شوع الم�شيح حين اأر�شله 

.EAC, I, p. 367 ."يو�شف ومريم ليتعلَّم القراءة. قال له المعِلّم: قل األفا." عندئٍذ اأجابه: "قل لي ما هي بيتَّا
)32(  ما نقراأ في 6: 2اأ-2و غير موجود في اليونانّي، فمالأ الفجوة:

K. von TischendoRf, Evangelia apocrypha, adhibitis plurimus codicibus graecis et latinis… Ed. altera, Leipzig, 1876.

)33(  ي�شوع هو المعِلّم منذ �شغره، حتَّى قبل الثانية ع�شرة من عمره. �شوف نقراأ في 2ج: "ما �شمعنا يوًما مثل هذه الأقوال". ثمَّ "ما راأينا مثل هذا"، 
رج مت 7: 28-29: "فلّما اأكمل ي�شوع هذه الأقوال، بُهتَت الجموع من تعليمه، لأنَّه كان يعِلّمهم كَمن له �شلطان، ل مثل الكتبة." رج مر 
ب اليهود قائلين: "كيف يعرف الكتب وهو لم يتعلَّم". ولّما اأر�شلوا ال�شرطة لتقب�ص على ي�شوع،  1: 22. في يو 7: 14: "وكان يعِلّم". فتعجَّ

عادوا ولم يفعلوا �شيئًا، ف�شاألوهم: "كيف لم تقب�شوا عليه؟" فاأجابوا: ما تكلَّم اإن�شاٌن مثل هذا الإن�شان" )يو 7: 46(.
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غريبًا  نف�شي  "اأعتبُر  وقال:  الولد  فاأجاب  )2ب( 
واإن كنُت في  اأنتم،  ما  فاأنا غير  المعِلّم،  اأيُّها  قلَت،  ا  عمَّ
و�شطكم؛ فاأنا ل اأعترف باأِيّ كرامة اآتية من اللحم )والدم، 
اأي الب�شر في �شعفهم(؛ فاأنت واإن عرفت ال�شريعة، فاأنت 
مقيم في ال�شريعة؛ فقبل اأن تولَد كنُت اأنا موجوًدا34. واإذ 
يتعلَّمه  لم  تعليًما  مِنّي  ف�شتنال  اأبي  مثل  اأنَّك  تتخيَّل  اأنَت 
�شوف  عنه  ثَت  تحدَّ الذي  وال�شليب35  علَّمه.  ول  اأحٌد 
ا  اأمتنع عمَّ اأُرفَع36،  يحمله ذاك الذي يليق به؛ فاإِنّي حين 
ُولدتم،  تعرفون كيف  فاأنتم ل  ن�شلك37؛  به مع  اأت�شارك 
اأّما اأنا وحدي فاأعرف38، بال�شبط، متى ُولدتم واإلى متى 

تلبثون هنا".

"راأينا  منده�َشين:  وقال  ي�شيحان  فاأخذا  )2ج( 
لدى  ل  الأقوال،  هذه  مثل  يوًما  �شمعنا  ما  عظائم39. 
هذا  ُولد  اأين  فمن  والكتبة،  الفّري�شِيّين  لدى  ول  الكهنة 
الولد؟40 فهو ابن خم�ص �شنوات ونراه يتكلَّم هكذا. ما 

راأينا يوًما مثل هذا".

بان41؟ لماذا  )2د( فاأجابهما اأي�ًشا وقال: "لماذا تتعجَّ
ل توؤمنان بالأحرى حين اأقول لكم متى ُولدتما؟ ولكنَّني 

اأعرف اأي�ًشا اأموًرا اأخرى". وحين �شمَعا ذلك �شمتَا وما 
معكما  "لعبُت  لهما:  وقال  فاقترب  يجيبَا،  اأن  ا�شتطاَعا 
وفهم  قليل  علم  ذو  واأنتما  قليل  �شيء  من  فانده�شتما 

قليل".

إيَّاه:  ا "اأعطني  اأبيه:  ليو�شف  زّكا  المعِلّم  فقال  )2هـ( 
وهو  المدر�شة  اإلى  واقتاده  يليق".  كما  اأعِلّمه  اأن  ينبغي 
ا  المعِلّم زكَّ له  ر  ي�شوُع �شمَت. فكرَّ واإذ دخل  يالطفه. 
اأن  فرف�ص  اأّما هو  األفا،  بـ  بادئًا  مرَّات عديدة،  الأبجديَّة 

يجيب ولبث �شامتًا.

المعِلّم عليه و�شربه على راأ�شه. فقال  )2و( فغ�شب 
ال�شربة  ينال  ي�شربه  فمن  ال�شندان  �شربوا  "اإن  الولد:  له 
نحا�ص  مثل  تتكلَّم  اإنَّك  لك  اأقول  اأن  واأ�شتطيع  الأقوى. 
يرّن ومثل جر�ص يطّن"42. فهو ل ي�شتطيع اأن يتكلَّم، ول 

علَم له ول حكمة".

)3( عندئٍذ تال ي�شوع كلَّ الأحرف الأبجديَّة من األفا 
كيف  األفا،  يعرفون  ل  "الذين  اأ�شاف:  ثمَّ  اأومغا43.  اإلى 
اأنف�شكم  اأنتم  لً  اأوَّ اإبداأوا  مراوؤون44.  يا  ِبيتَّا؟  يعلمون 
ِبيتَّا".  بـ  يتعلَّق  ما  في  قكم  ن�شِدّ ثمَّ  األفا  هي  ما  فعِلّموا 

)34(  رج يو 8: 58: "قبل اأن يكون اإبراهيم اأنا كائن"، اأنا موجود، اأنا هو.
)35(  اإ�شارة اإلى ال�شليب منذ طفولة ي�شوع، فال ي�شتحقُّ �شواه اأن يحمله.

)36(  رج يو 12: 32: "واأنا اإذا ما ارتفعت..."، يبدو الن�صُّ وكاأنَّه يمِيّز بين ي�شوع الذي يتكلَّم وبين ي�شوع الذي يُ�شلب. رج اأعمال يوحنّا 101: 
." EAC, I، 1007. هو فكر غنو�شّي. بُت اأيَّ عذاب من الذي ن�شبوه اإليَّ "ما تعذَّ

)37(  رج يو 8: 14: "اأنتم من اأ�شفل واأنا من فوق. اأنتم من هذا العالم، واأنا ل�شُت من هذا العالم". نالحظ التاأثير الذي يتركه يوحنّا في هذا الن�ّص، 
مّما يجعلنا في اإطار غنو�شّي، على م�شتوى معرفة باطنيَّة.

)38(  رج يو 8: 14: "اأنا اأعرُف من اأين اأتيت واإلى اأين اأذهب، واأّما اأنتم فال تعرفون...".
ث لو 7: 16 عن "نبّي عظيم" وهو الذي اأقام ابن اأرملة نائين. )39(  تحدَّ

ذاك كان موقف اأهل النا�شرة حين اأتى ي�شوع اإلى "موطنه" )لو 4: 23(. وبعد الخطبة حول خبز الحياة. رج يو 6: 42.  )40(
)41(  الإعجاب موقف النا�ص اأمام معجزات ي�شوع )مت 9: 7(...

رج 1 كو 13: 2-1.  )42(
ل ترجمة  w هو اآخر حروف الأبجديَّة في اليونانيَّة، لو كنَّا في اللغات ال�شامية، لكانت التاء هي الأخيرة: ت، ܬ، t. لهذا عرفت ال�شريانيَّة واأوَّ  )43(

لتينيَّة "تاو". كانت تلك محاولة لي�شبح هذا الن�صُّ اليونانّي معقولً في اإطار يهودّي. رج:
 A. HeBBelynck, « Les mystères des lettres grecques d’après un manuscript copte-arabe de la Bibliothèque 

bodléenne d’Oxford », Le Muséon, 1 (1900) 5-36, 105-136, 269-350; 2 (1901) 5-33; 369-414. Voir surtout 1 
(1900) 113-131 où est étudiée la letter delta D.

ي�شِيّين خالل ر�شالته: مت 23: 26-25. هكذا تكلَّم ي�شوع مع الكتبة والفِرّ  )44(
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الحرف  �شكل  حول  اأ�شئلة45  يطرح  ي�شوع  بداأ  عندئٍذ 
كثيرة،  مثلَّثات  يمتلك  لماذا  وي�شاأل:  وا�شمه،  ل  الأوَّ
مفتول؟  اأ�شفل،  اإلى  ومائٍل  ومنحٍن  م�شتطيل  هو  ولماذا 

لماذا يمتلك زوايا كثيرة ولماذا هو م�شتقيم؟.

كثرة  من  وانده�ص  زّكا  المعِلّم  ب  تعجَّ  )1(  7
ذاك  عاٍل:  ب�شوٍت  ي�شيح  واأخذ  والحروف46،  الأ�شماء 
ما جلبُت على نف�شي. )2( اأرجوكم، اأخرجوه من هنا. 
معّد  هو  الحقيقة،  في  الأر�ص.  على  يُوَجد  اأن  ينبغي  ل 
قبل  ُولد  اأنَّه  اأظنُّ  النار.  يُحرق  اأن  ل�شليب كبير. وي�شعه 
طوفان نوح؛ فاأيُّ ح�شا حمله؟ واأيُّ بطن ولده؟47 ومن 
ل اإلى مواجهته. فاأنا منده�ص،  هي الأمُّ التي ربَّته؟ ل اأتو�شَّ
اأتع�شني! ظننُت  فما  نف�شي،  الغ�صَّ على  وبعلمي جلبُت 
اأنَّي اأجد تلميًذا ولكنَّي وجدُت معِلًّما. )3( ل راحة لي، 
لغته.  ونقاوة  فمه  بالغة  واأتاأمَّل  الفهم،  عينيه  في  فاأرى 

)4( فهل هو الربُّ اأم مالك؟ ل اأدري".

"ليُثمر  وقال:  ي�شوع  �شحك  حينئٍذ   )1(  8

اأولئك الذين ل ثمرة لهم، وليَر العميان ثمرة الحياة من 
ا�شتعادوا  لُعنوا  الذين  جميع  وللحال،   )2( الدينونة". 

اأ بعُد اإن�شان اأن يُ�شخطه. النظر، وما تجرَّ

ذات يوم48، كان ي�شوع يلعب على ال�شطح مع   9
هربوا.  الأولد  راآه  حين  ومات.  ولد  ف�شقط  الأولد، 
الولد  والدا  لي�شوع  فقال   )2( وحده.  فلبث  ي�شوع  اأّما 
ي�شوع:  لهما  الميت؟" فقال  اأوقعَت  اأنَت  "هل  الميت: 
ي�شوع، نزل لدى  دان  يهِدّ "اأنا ما دفعتُه". )3( واإذ كانا 
الذي وقع ميتًا، وقال له: "زينون! )ذاك كان ا�شمه( هل 
اأنا اأوقعتك؟" فنه�ص حالً وقال له: "ل، يا رّب"49. فلّما 

َدا اهلل50. راأى هذا والدا الولد، ُده�َشا ومجَّ

�شنوات،  �شبع  ابَن  ي�شوع  كان  ولّما51   )1(  11
اأر�شلته مريم ي�شتقي ماء. في و�شط الجمهور، نال الإبريق 
�شربة فانك�شر. )2( فمدَّ ي�شوع الرداء الذي كان مرتديه 
ومالأه ماء وحمله اإلى اأِمّه، فانده�شت مريم من كِلّ هذا. 

وكانت تحفظ في قلبها52 كلَّ ما تَرى53.

)45(  في الثانية ع�شرة من عمره، كان ي�شمع المعِلّمين وي�شاألهم )لو 2: 46(. وفي الحياة العلنيَّة. مثاًل، حول داود وابن داود )مت 22: 46-41(. 
والنتيجة: "لم ي�شتطع اأحٌد اأن يجيبه".

)46(   هو اأحكم من �شليمان. رج مت 12: 42. هي حياة ي�شوع العلنيَّة تُجَعل في طفولة ي�شوع؛ فهو "اإله" منذ البداية. ولهذا يكون م�شتحياًل اأن 
يُ�شلَب.

.84 .EAC، I، p .1 :3 47(  رج لو 11: 27 )طوبى للبطن الذي حملك(؛ اإنجيل يعقوب(
ار، 17: "اأقمَت ذاك الذي  ا: ا�شتعاد هذا الحدَث خبر يو�شف النجَّ دت ال�شريانيَّة والترجمة الالتينيَّة "يوم ال�شبت"، في اختالفة قديمة جدًّ )48(  حدَّ
افتروا عليه ب�شاأنك وقالوا: اأنت هو الذي قتلته". وكان فرٌح عظيم في بيت ذاك الذي كان ميتًا". EAC, II، p. 43-44؛ في�شوع يقيم الميت 

ر هنا ما فعل بول�ص لّما كان في تروا�ص، �شقط ولٌد من العلّيّة ميتًا، فاأقامه )اأع 20: 12-7(. في طفولته. نتذكَّ
)49(  هذا الولد هو الرّب. فعُل اإيمان ي�شبه بع�ص ما قاله توما بعد القيامة: "رِبّي واإلهي" )يو 20: 28( اأو بالأحرى ما قالت مرتا لي�شوع: "يا رّب، 

لو كنَت هنا لما مات اأخي" )يو 11: 21(.
اأُقحم في ما بعد. وها نحن نجعله هنا: "كان �شابٌّ يقطع حطبًا في  اأنَّه  )50(  هنا ياأتي الف�شل العا�شر في ن�شخة ت�شندورف )حا�شية 20(. اعتُبر 
ة طريًقا و�شط الجمهور،  الجوار، فَقطع اأي�ًشا اأخم�ص رجله ومات بعد اأن نزَف دُمه، فاجتمع النا�ص مذعورين، فاأ�شرع ي�شوع وفتح له بالقوَّ
بت وقالت: "ل �شكَّ في اأنَّه خلَّ�ص  واأخذ الرجل المجروحة و�شفاها في الحال. وقال: "اإذهب واقطع حطبًا". حين راأت الجموع هذا تعجَّ

نفو�ًشا كثيرة من الموت و�شوف يُخِلّ�ص منها كلَّ اأيَّام حياته".
)51(  يجد هذا الفعل ما يوازيه تقريبًا )وقد يكون الم�شدر( في منحول قبطّي ُدعَي "منحول اإرميا". قال: "حين م�شى الأولد مًعا باِتّجاه النهر، مالأوا 
اأباريقهم ماء، فانك�شر اإبريق عزرا ]...[ وحين انتهى عزرا من الكالم نزل اإلى �شفَّة الماء ومالأ رداءه ماء وكاأنَّه اإبريق، وحمله على كتفه وم�شى 

مع الأولد". رج:
 K. H. Kuhn, “A Coptic Jeremiah Apocryphon”, Le Muséon, 83 (1970) 310.

)52(  رج موقف مريم في لو 2: 19، 51.
)53(  اإنَّ ف 12 هو ملحق قديم ا�شتلهم العهد الجديد، اأدرجه معظم ال�شهود في ج�شم هذا المنحول. ولكنَّ المنحول القبطّي نقله اإلى نهاية الن�ّص. 
ة زرع ي�شوع مدَّ حنطة. )2( فح�شد مئة مّد، فاأعطاها للفقراء". رج مت 13: 3-8؛ تك 26: 12 والبركة لإ�شحق. نقراأ  )1( "ذات مرَّ
ا حلَّ وقت الزرع، م�شى ي�شوع مع اأبيه ليزرع قمًحا في الأر�ص. وهذا الحبُّ وحده اأنتج مئة مّد قمح؛ فجمع كلَّ  في مخطوط اآخر: "ولـمَّ
م�شاكين القرية ووزَّع القمح عليهم وحمل يو�شف ما تبقَّى )كذا في تكثير الأرغفة(. وكان ي�شوع ابن ثماني �شنين حين اأجرى هذه العجيبة".
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اأّما  �شنوات.  ثماني  عمر  اإلى  ي�شوع  وبلغ   31
�شوى  �شيئًا  يعمل  كان  وما  اًرا54،  نجَّ فكان  يو�شف 
بقطعة  فالَّح  اأتاه  محاريث.  وق�شبات  ومحاريث  اأنيار 
خ�شب لكي ين�شرها، فقال ي�شوع لأبيه: "عِلّمني يا اأبي 
الخ�شب  فرقَّق  لين�شر،  القيا�شات  واأخذ   )2( اأن�شر".  اأن 
"هل تريد  له:  اأباه ما عمل. وقال  وربَّعه، واأرى يو�شف 

الآن اأن اأعمل هكذا؟"55

له  اأراد  ما  ذكّي،  اأنَّه  يو�شف  راأى  حين   )1(  41
"قْل  المعِلّم:  له  فقال  معِلّم.  لدى  فاأخذه  اأّميًّا،  يلبث  اأن 
األفا". ثمَّ اأ�شاف: "قُْل ِبيتَّا." )2( فقال له ي�شوع: "قْل لي 
لً ما هي األفا فاأقول لكم ما هي بيتّا". فغ�شب المعِلّم  اأوَّ
و�شربه. وفي الحال �شقط ميتًا. ورجع ي�شوع اإلى اأبويه. 
واإذ دعا يو�شف اأمَّه، اأمرها باأن ل تتركه يخرج من البيت 

لئالَّ يموت الذين ي�شربونه56.

ليو�شف:  وقال  اآخر  معِلّم  اأي�ًشا  واأتى   )1(  51
إيَّاه فاأعِلّمه". واأخذ ي�شوع، )2( فدخل ي�شوع  ا "اأعطني 
فمه  فتح  ولكنَّه  مكتوبًا.  كان  ما  قراأ  وما  المدر�شة  اإلى 
و�شقط  ارتعب  المعِلّم  اإنَّ  بحيث  الروح57  في  وتكلَّم 
هذا  في  كثيرون  اأنا�ص  واجتمع  اإليه58.  ل  وتو�شَّ ا،  اأر�شً
علم  واإذ   )3( ُده�شوا.  هذا  راأوا  الذين  وكلُّ  المو�شع، 
يو�شف بالأمر، اأ�شرع، لأنَّه ظنَّ اأنَّ المعِلّم �شوف يموت. 
فقال المعِلّم ليو�شف: "هذا الذي اأعطيتني لي�ص بتلميذ، 

لكن معِلّم". فاأخذ يو�شف الولد وعاد اإلى البيت.

ثمَّ اأر�شل يو�شُف يعقوب59 ابنه ليجمع الحطب.   61
ت  ع�شَّ الحطب  يجمعان  كانا  واإذ  معه،  ي�شوع  وم�شى 
حيٌَّة يد يعقوب فاأُغمَي عليه؛ فو�شل ي�شوع واكتفى باأن 
ف�شفاه.  )يعقوب(  الحيَّة عق�شت  وينفخ حيث  يده  يمدَّ 

اأّما الحيَّة فماتت60.

ر اأنَّ الأتقياء في العالم اليهودّي امتهنوا مهنة يدويَّة لكي يعتا�شوا منها اإذا دعت الحاجة. هناك من كان  رج مت 13: 55؛ مر 6: 3. نتذكَّ  )54(
اًرا" في قرية  انًا. اأّما بول�ص )�شاول( فعمل في �شناعة الخيام مع اأكيال وبر�شكلّه )اأع 18: 3(. اإذا قراأنا مت 2: 19ي، اأنظنُّ اأنَّ "نجَّ اًدا اأو فرَّ حدَّ
ار! من �شعب  اًرا، ومثله ي�شوع، فما كان هذا �شوى احتقار. نجَّ �شغيرة يعرف بموت الملك ويقِيّم ابنه اأرخيالو�ص؟ فاإذا كان يو�شف ُدعَي نجَّ

الأر�ص! ويريد اأن يعِلّم!
)55(  هذا المنحول قريب من الحوار مع تريفون )88: 8( ليو�شتين، الفيل�شوف النابل�شّي: "كان )ي�شوع( ي�شنع اأدوات النجارة: محاريث، واأنيار". 
ُوجد ف 13 �شكلين مختلفين؛ فالذي اأوردناه نُقل من الحب�شيَّة. و�شائر الن�شخات اأ�شافت اأموًرا عجائبيَّة )يعتبرها البع�ص ثانويَّة، ل ال�شرق(: 
اًرا ل ي�شنع �شوى محاريث واأنيار؛ فطلب منه اأحدهم اأن ي�شنع له �شريًرا من �شّت اأذرع،  )1( كان ي�شوع ابن ثماني �شنين. وكان يو�شف نجَّ
ها واأطالها حتَّى  ولكن لم تملك اإحدى الخ�شبتين القيا�ص ال�شالح، بل كانت اأق�شر من الأخرى، )2( فقا�ص ي�شوع الخ�شبة واأم�شكها و�شدَّ

جعلها م�شاوية لالأخرى. وقال ليو�شف اأبيه: "اإ�شنع منه ما تريد".
)56(  ف 14-15. رج ف 8-6.

)57 رج لو 10: 21: "وتهلَّل بالروح". ثمَّ بداية الر�شالة في النا�شرة مع قراءة اأ�ص 61: 1-2. رج لو 4: 18ي.
ل الوالد. )58(  هي األفاظ لو 9: 37ي. كيف �شقط الولد، وكيف تو�شَّ

ث الأناجيل عن اإخوة ي�شوع الأربعة: يعقوب، يو�شي، �شمعان، يهوذا" )مت 13:  )59(  في غل 1: 19 نعرف اأّن يعقوب هو اأخو الرّب. وتتحدَّ
55(. وفي مر 15: 61، تُذكر "مريم اأمُّ يو�شي" الآتية برفقة مريم المجدليَّة؛ فهي غير مريم العذراء. وفي مر 16: 1 تُذكر "مريم اأمُّ يعقوب" 
برفقة �شالومة )والدة يعقوب ويوحنّا ابني زبدى(، واأخيًرا، مريم المجدليَّة؛ فاإذا قابلنا هذا الن�صَّ مع يو 19: 25 حيث التوازي بين اأِمّه )اأّم 
ي�شوع( واأخت اأِمّه )�شالومة(، من جهة، وبين مريم كالوبا ومريم المجدليَّة، من جهة اأخرى، نفهم اأنَّ اإخوة ي�شوع هم اأبناء مريم وكالوبا. 

وما لفت النظر هنا الكالم عن يعقوب "ابن يو�شف" وهذا ما ل نجده في الأناجيل القانونيَّة.
اأ�شرتُه  ت ال�شبّي فمات، فطلبَتْك  ار )ف 17(: قال يو�شف: "اأتذكر اليوم الذي فيه القرناء )نوع من الحيَّات( ع�شَّ )60(  نقراأ في خبر يو�سف النجَّ

لت�شِلّمك اإلى هيرود�ص، فاأدركته رحمتُك".
ا مد�شو�ًشا )لي�ص في محلّه(. ونقراأ 17 )1( بعد هذا، مات طفل لدى الجيران،  اأّما ف 17-18 اللذان ن�شرهما ت�شندورف فيُ�شّكالن ن�شًّ  
ا علم ي�شوع بذلك اأ�شرع طوًعا. وحين وجد البن ميتًا، لم�ص �شدره وقال له: "يا ولد، اأقول لك باأَلّ تموت، بل باأن تحيا  فبكته اأمُّه كثيًرا. فلمَّ
وتبقى مع اأِمّك". وفي الحال، نظر و�شحك. فقال )ي�شوع( للمراأة: "خذيه )كما قال اإيليَّا لأرملة �شرفت �شيدا، 1 مل 17: 23( واأر�شعيه 
بت وقالت: "في الحقيقة، هذا الولد هو اهلل اأو مالك، لأنَّ جميع اأقواله تتّم". 18  واذكريني". )2( حين راأت الجموُع الحا�شرة هذا، تعجَّ
ًدا هناك ميتًا،  )1( بعد وقت من الزمن، كانوا يعملون في بناء بيت مع كثير من الفو�شى؛ فنه�ص ي�شوع وم�شى اإلى هناك. واإذ راأى رجاًل ممدَّ
بت وقالت:  اأخذه بيده وقال: "اأيُّها الرجل، اأقول لك: قم! واعمل عملك". وفي الحال نه�ص و�شجد )كما هلل( له: واإذ راأت الجموع هذا، تعجَّ

"هذا الولد اآٍت من ال�شماء، لأنَّه خلَّ�ص من الموت نفو�ًشا عديدة و�شوف يخِلّ�ص غيرها خالل حياته كِلّها".
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�شنة،  ع�شرة  اثنتي  ابن  ي�شوع  كان  وحين   )1(  91
الف�شح  اأجل عيد  اأور�شليم من  اإلى  م�شى يو�شف ومريم 
واإذ  بيتهما.  اإلى  عاَدا  بالف�شح  احتفاَل  ولّما  اعتاَدا.  كما 
اأور�شليم وما كانَا يعرفان  ر ي�شوع في  تاأخَّ كانَا عائدين، 
ذلك، بل اعتقَدا اأنَّه مع المجموعة. )2( وبعد م�شيرة يوم، 
طلبه يو�شف ومريم لدى الأهل والأقارب. واإذ لم يجداه 
اأيَّام، وجداه في  اأور�شليم يطلبانه. وبعد ثالثة  اإلى  رجَعا 
الهيكل جال�ًشا و�شط المعِلّمين الذين ي�شمعهم وي�شاألهم، 
فانده�ص جميع الذين �شمعوه لأنَّه كان ينِبّه الكهنة وي�شرح 
لهم اأمثال الأنبياء والرموز الخفيَّة وال�شعوبات الموجودة 

في ال�شريعة. )3( فقالت له اأمُّه: "يا ابني، لماذا فعلَت بنا 
وقال:  نطلبك؟" فاأجابهما  ونحن  تاألَّمنا  فاإنَّنا  هذا،  مثل 
اأهتمَّ  اأن  عليَّ  ينبغي  اأنَّه  تعلمان  اأَما  طلبتماني؟  "ولماذا 
اأنِت  اأبي؟" فقال الكتبة والفّري�شيُّون لمريم: "هل  باأمور 
اأمُّ هذا الولد؟ فها اأنت مباركة في ح�شاك، لأنَّنا ما راأينا 
مثل هذا وحكمة". )5( ونه�ص  �شمعنا مجًدا  يوًما ول 
اأمُّه  لوالديه. وحفظت  اأمَّه. وكان خا�شًعا  ي�شوع، وتبع 
كلَّ هذه الأقوال. وكان ي�شوع ينمو في القامة والحكمة 

والنعمة في نظر اهلل والنا�ص61.

)61(   هذا الف�شل ي�شتعيد لو 2: 41-52 في �شكل قريب من الن�ِصّ الغربّي، وبالتالي مختلف عن الن�شخة البيزنطيَّة العاديَّة.
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مقّدمة
وهو  جمليئيل،  اإنجيل  من  الكاملة  الن�شخة  ت�شف 
حتّى  اأو  الخام�ص،  اأو  الرابع1،  القرن  اإلى  يعود  منحول 
وتمّجد  ي�شوع،  قيامة  تلت  التي  الأحداَث  ال�شاد�ص، 
يُعنيَان  اللَذين  زوجته،  �شخ�شيّة  كما  بيالط�ص  �شخ�شيّة 
بالحفاظ على الكفن الذي لَُف به ج�شد ي�شوع في القبر.

1 – عنوان االإنجيل
وَلُدوز   )Baumstark( باوْم�ْشتَْرِك  الباحثان  اأطلق 
عظٍة  على  جمليئيل"،  "اإنجيل  الت�شمية   )Ladeuze(
يت�شّمن جزءٌ منها "رثاءَ مريم" اأو "مراثي مريم"، فاختاروا 
اأدبيّة  ي�شّم مو�شوعات واأنواًعا  لن�ّص  هذا الأخير عنوانًا 
وال�شتجواب،  والمرا�شلة،  وال�شرد،  كالرثاء،  متنّوعة، 
بالتمام.  دقيقة  غير  الت�شمية  هذه  فاإّن  لذلك  وغيرها، 
منظور  من  المكتوب  ال�شرد  بين  مريم"  "رثاء  يجمع 

جمليئيل وبين كلمات الواعظ. 

ال�شياق  هذا  في  لحظه  ما  اإلى  العودة  هنا  يمكن 
 )van den OUDENRIJN(  الباحث فان ِدْن اأوِدنِْرين

في  نجده  الذي  مريم"،  "رثاءَ  "العنوان  اأّن  وهو  األ   ،
الثاني  للن�شف  مالئم  غير  هو  الإثيوبيّة،  المخطوطات 
من  الثاني  الجزء  ففي  ب�شددها؛  نحن  التي  العظة  من 
فقط  واحد  في  الإطالق.  على  مريم  ذكُر  يَِرُد  ل  ال�شرد 
من المخطوطات، وهو على ما يرى النّقاد، مو�شوع في 
في  ف�شاًل؛  ع�شر  اأحد  اإلى  الكتيُِّب  يُق�َشُم  ر،  متاأخِّ وقت 
اأنّنا  اأن نعتبر  اأين ينبغي  الخم�شة الأولى منها غير وا�شح 
اأمام ال�شرد الأ�شلّي لجمليئيل، واأين نحن اأمام اإ�شافات 

تعود اإلى الواعظ"2.

2 – الموؤلِّف 
اأ�شقف  �شرياقو�ص،  اأو  لِهْرياقُو�ص  عظة  انت�شرت 
البهنا�شا، تحمل عنوانًا في الترجمة الإثيوبيّة: الََها مَْريَْم، 
ا�شمه  َم�ْشَحنَُة  ت  تمَّ الذي  الموؤلَِّف،  اإّن  مريم.  مرثاة  اأي 
�شار  حتّى  الجنا�ص،  ب�شبب  حديثين،  كتّاب  ِقبَل  من 
اأدبيّة  موؤلّفات  بف�شل  م�شهور كذلك  "كيرياكو�ص"، هو 
م�شتهّل  في  عا�ص  قد  يكون  اأن  المحتمل  من  اأخرى. 
الع�شر الو�شيط، في زمٍن كانت فيه اللغة القبطيّة، ما زالت 

ا.  مزدهرة جدًّ

االأب اأيوب �سهوان
اأ�شتاذ ماّدة الكتاب المقّد�ص

جامعة الروح القد�ص - الك�شليك

اإنجيل جمليئيل

)1( Cf. Marcus A. van den OUDENRIJN, Gamaliel: Äthiopische Texte zur Pilatusliteratur, Spicilegium Friburgense 4, Frei-
burg (1959). Voir A. GUILLOMONT, Revue de l'histoire des religions, 164/2 (1963) 242-244.

)2( Cf. M.-A. van den OUDENRIJN, New Testament Apocrypha, vol. 1, p. 558-559.
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3 - تاريخ االإنجيل
يبدو اأّن الن�ّص، كما هو في حالته الحا�شرة، يرقى اإلى 
اأنّه من غير الم�شتَبَعد  ال�شاد�ص، علًما  اأو  القرن الخام�ص 

اأن يكون قد جرى ا�شتعمال عنا�شر اأقدم من ال�شرد.

4 – لغة االإنجيل
ر اأ�شاًل في  ل دليَل يجعلنا نفتر�ص باأّن الموؤلَّف قد نُ�شِ
اليونانيّة. عالوًة على ذلك، وكما هو معروف، ل يتكلّم 
الموؤلِّف  عن  البحث  يجب  عليه.  اليونانيّون  الكتّاب 
اأّن  بالتالي  الموؤّكد  الم�شريّين. من  الأقباط  بين  الحقيقّي 
َع اأ�شا�ًشا في اللغة القبطيّة، ولكن مع بع�ص  الن�ّص قد ُو�شِ

ا�شتخدام لعنا�شر م�شدرها يونانّي )اأدب بيالط�ص(.

5 – اأ�سلوب االإنجيل
ع بحّريّة  الكاتب ويو�شِّ يكّرر  َوفَْقها  التي  الطريقة  اإّن 
اأخباًرا ودوافَع م�شُدرها – مبا�شرًة اأو عن طريق ال�شماع، 
القانونيُّ  الأدُب   – ذلك  في  الجزم  ال�شهل  من  لي�ص 
ي�شتجيب  الفولكلور  من  اأو  منحول  يوحنّا(،  ة  )خا�شّ
للدرجة المتوا�شعة من ثقافته ولالهتمام الب�شيط لقّرائه، 
اأو مزارعين. بالتالي ل ت�شبّب مختلُف  مواطنين عاديّين 
تذّكر  العجب.  من  الكثير  العتباطيّات  اأو  التناق�شات 
الموؤلِّف  يريد  للطفولة.  المتاأّخرة  بالأناجيل  ال�شيغة 
مقبولً  بنّاءً،  اأمًرا  مًعا  اآٍن  في  ًما  مقدِّ يُْمِتع،  اأن  ًة  خا�شّ
ومرغوبًا، مع اأخباٍر هي اأحيانًا جديدة اأو تقريبًا جديدة. 
نعرف هكذا اأّن ال�شاّب الذي فرَّ عاريًا في ب�شتان الزيتون 
هو يعقوب، اأخو الرّب )1: 38(، واأّن بين الن�شاء، عند 
ال�شليب، كانت اأي�ًشا حنّة، امراأة كوزا )2: 27(. ال�شم 
الم�شتعار لرابّي كبير، هو يتغّطى به، ل يمنعه من اأن يُظِهَر 

ا.  روًحا ل�شاميًّا حادًّ

6 – هدف االإنجيل
َعت باللغة القبطيّة  من الوا�شح اأّن هذه الوثيقة قد ُو�شِ

تجاه  عداء  على  كان  اأرثوذك�شّي،  م�شيحّي  يد  على 
اليهود. وكانت رغبته الرئي�شيّة التاأكيد على حقيقة قيامة 
وتقديم  جهة،  من  جديدة،  اأنّها  يزعم  ببراهين  ي�شوع 
بيالط�ص ب�شورة اإيجابيّة تناق�ص ال�شورة ال�شلبيّة المعتادة 
ًة واأّن الكني�شة القبطيّة تعتبره قّدي�ًشا وتوؤّدي له  عنه، خا�شّ
الإكرام على هذا الأ�شا�ص، من جهة ثانية. اليهود، الذين 
المذنبون  هم  هيرود�ص،  رئي�شهم  مع  يوحنّا،  ي�شفهم 
تظهر  ي�شوع.  �شلب  م�شاألة  في  الحقيقيّون  الوحيدون 
ا، اأي�ًشا اأكثر  �شورة بيالط�ص في �شوء موؤات ومالئم جدًّ

مّما في اإنجيل بطر�س. 

الرئي�شيّة  الن�شو�ص  اإنجيل جمليئيل كواحد من  يبدو 
المتعلّقة بالقيامة، التي يبدو الدفاع عنها بحجج جديدة 
تُن�َشى  األّ  بالتالي  يجب  للموؤلَّف.  الرئي�شّي  المثال  هو 
الرقيقة وال�شادقة، كما مواطنوه تجاه  ح�شا�شيّة الكاتب 
واإن�شانّي  وفاعل  نا�شط  ب�شكل  ت�شارك  هي  الحزينة.  االأُمّ 
ال�شليب، وبعد  ينازع على  ي�شوع، عندما كان  اآلم  في 
ظهور  اأّولً  هي  وتتلّقى  المجدليّة،  محّل  حالًّة  القيامة، 
عنها،  يُْك�َشُف  التي  المريميّة  التقوى  ت�شّكل  ل  البن. 
اإلى  اأي�ًشا  ن�شير  اأف�ش�ص )431(.  بعد مجمع  �شعوبة  اأيّة 
اأّن هناك �شيئًا من العتماد على اأعمال بيالط�س، ويمكننا 
القرن  الحالّي  للن�ّص  محتََمل  كتاريخ  ن�شير  اأن  هكذا 
التي  القديمة،  الدَوافع  تنق�ص  األّ  يجب  لكن  ال�شاد�ص. 

لَت في ال�شياق الجديد. اأُدِرَجت و�ُشكِّ
7 – تق�سيم ن�ّس "رثاء مريم" ومو�سوعاته3

العنوان، مرثاة مريم، يتوافق تماًما مع م�شمون الجزء 
بالتاأكيد حتّى 6: 19 منها؛ فبدءًا من  العظة،  الأّول من 

هذه النقطة ل تعود العذراء تُذَكر بال�شم. 

مخطوط  من  ف�شول  اإلى  التق�شيم  اأُعِطَي  لقد 
اأُوِدنِْرين  حّققه  فقد  اآيات  اإلى  الن�ّص  تق�شيم  اأّما  متاأِخر؛ 
اأن  اإلى  كذلك  الباحث  هذا  ي�شعى   .)Oudenrijn(

 )3(  Mario ERBETTA, “Il vangelo di Gamaliele”, in in op. cit., p. 346-362.
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يف�شل، على قدر الإمكان، ماّدة العظة عن ماّدة جمليئيل 
 ،44-36  :1 ين�شب:  هو  الأخير  هذا  اإلى  المنحول؛ 
49-51، 56-59؛ 2: 21-13، 34-27، 39-

41، 52 – 3: 25،  40 – 4: 4. بدءًا من 5: 2 ينقطع 
 :11 الخاتمة   .4  :8 مثاًل،  العظة،  عن  جمليئيل  �َشْرد 
12-50 هي تو�شيع حديث، وتنتهي ب�شكل مفاجىء. 
تفا�شيل الخاتمة ل تتزامن دائًما مع ما ي�شبق )رج 11: 
و3:   36  :11 19-21؛  و3:   31  :19 يو   =  17

44ي؛ 11: 49 و2: 17(. 

والمالب�ص  للحاكم  الإثيوبيّة  الم�شطلحات  اأي�ًشا 
الجنائزيّة تُبِرُز اختالفًا عن م�شطلحات الرواية ال�شابقة. 
في ما يتعلّق اأخيًرا بالر�شالتَين المدرجتَين فيها، اأي، على 
-15 )اآ  هيرود�س  اإلى  بيالط�س  من  الوّدّي  التقرير  التوالي، 

التو�شيع  اأ�شل   ،)34-31 )اآ  االأخير  هذا  وجواب   ،)23
في  التي  تلك  عن  بو�شوح  تتمايزان  فاإنّهما  التالي، 

ال�شريانيّة اأو في اليونانيّة.

المنطقّي  هو  التالي  التق�شيم  يكون  قد  العموم  على 
اأكثر ما يكون:

4(H) 1: 1-16: تمهيد للعظة

(H) 1: 17-35: رثاء العذراء االأّول
1: 36-44: مريم تبحث عن الر�سل

(H) 1: 45-55: رثاء العذراء الثاني
5(G) 1: 56-59: يوحنّا ياأخذ مكان بطر�س

(H) 1: 60 -2: 12: العذراء تذهب اإلى الجلجلة
 2: 13-21: االأمّ عند ال�سليب (G؟(

(H) 2: 22-26: مزيد من رثاء العذراء

(G) 2: 27-34: موا�سلة �سرد جمليئيل
(H) 2: 35-38: كلمات مريم االأخيرة للفراق

(G) 2: 39-41: زلزال وظلمة لدى موت ي�سوع
(H) 2: 42-51: تجّدد رثاء العذراء

(G) 2: 52 – 3: 25: موا�سلة �سرد جمليئيل
3: 26-40: مراٍث جديدة لمريم؛ اإدراج من قبل 

(H) الواعظ
(G) 3: 40 – 4: 4: موا�سلة �سرد جمليئيل

الفارغ؛  القبر  قرب  مريم  مراثي   :1  :5 –  5  :4
 (H) تو�سيعات وعظيّة

ما  نادًرا  جمليئيل،  �سرد  لدينا   11  :11 اإلى   2  :5 من 
�شبيل  على  الواعظ،  يُدخلُها  بالغيّة  نوبات  بع�ص  تقطعه 

المثال 8: 4 

6: 21 – 7: 9: بيالط�س يوؤمن بقيامة ي�سوع

وقفوا  الذين  الجنود  ي�ستجوب  بيالط�س   :21-10  :7
يحر�سون القبر، ويك�سف القناع عن اأكاذيبهم

7: 22 – 8: 14: �سفاء القائد من خالل مالم�سة المالب�س 
التي ُدِفن بها ي�سوع

8: 15 – 11: 5: انت�سال رجل ميت من قبر ي�سوع

11: 6-11: تف�سير من قبل جمليئيل ال�ساهد العيان

بين  ر�سائل  تبادل  النهائّي،  المقطع   :50-12  :11
لحقة  موا�شلة  الأرجح  على  هو  وهيرود�س،  بيالط�س 

لرواية جمليئيل، التي تنقطع في 11: 50.

ي�شير الحرف H (Homélie)  اإلى "العظة".  )4(
ي�شير الحرف G (Gamaliel)  اإلى "جمليئيل".  )5(
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8 - تَناُقُل االإنجيل وتعريبُه6
توا�شل نَ�ْشُخ الن�ّص الأ�شلّي اأقلّه حتّى القرن العا�شر؛ 
ِهْرياقُو�ص  عظة  نُِقلَت  العربيّة،  اللغة  تفّوقت  وعندما 
المذكورة مّرات عّدة اإلى العربيّة؛ واحدة من هذه الن�َشخ 
اأ�شا�ص  في  للن�ّص هي  المراجعات  هذه  من  بالأحرى  اأو 
�َشاَلَما  اأبّا  المتروبّوليت  حّققها  التي  الأثيوبيّة  الن�شخة 

حوالى �شنة 1350 تقريبًا.

9 - ن�سر االإنجيل
مختلفة  موؤلّفات  اإلى  تنتمي  قبطيّة،  اأجزاء،  ن�شر  تّم 
القرن  م�شتهّل  في  متنّوعة،  مخطوطات  وم�شدرها 
 .)Revillout( وِرِفيلُّو )Lacau( الع�شرين على يد لكو
باوْم�ْشتَْرِك  م�شتقّل  ب�شكل  بع�شها  من  ا�شتفاد 
)Baumstark( وَلُدوز )Ladeuze( من اأجل الح�شول 
اإنجيل  ا�شم  يدهما  على  اأُعِطَي  ِلَما  تخطيطّي  ر�شم  على 
للعظة  مختلفة  عربيّة  مراجعات  هناك  تزال  ل  جمليئيل. 
المذكورة، من�شورة جزئيًّا في كتب عبادات لدى اأقباط 
 )Mingana( م�شر. هناك مراجعة اأخرى عّرف بها ِمنْغانا
بخّط  )عربّي  كر�شوِنيَّين  بمخطوَطين  ا�شتعان  الذي 
منذ  معروفتين  الإثيوبّي  الن�ّص  من  قطعتين  كانا  �شريانّي( 
اأُوِدنِْرين  وبعناية   ،1959 �شنة  فقط  لكن   ،1892 �شنة 
األمانيّة  ترجمة  مع  كاملة  طبعة  ظهرت   ،)Oudenrijn(

للن�ّص.

10 - َمن كان جمليئيل؟ 
ال�شخ�شيات  من  العديد  اإلى  بالن�شبة  الحال  هو  كما 
الكثير عن  يُعَرف  الأهّميّة، ل  واأي�شا من حيث  البيبليّة، 
يء،  َهنَّ�شِ ِهلِّل  �شقيق  ابن  كان  اأنّه  �شوى  جمليئيل  حياة 
واحًدا  �شاغ  الذي  فّري�شيّة،  رابّينيّة  مدر�شة  موؤ�ش�ص 
تعمل  )"ل  ع�شر  وثالث  ال�شتمائة  التوراة  تو�شيات  من 
لقريبك ما ل تريد اأن يُعَمَل لك"(. در�ص جمليئيل اأي�ًشا، 

مثل �شلفه، "�شريعَة الآباء". واإذ كان مو�شوع تقدير لدى 
اأهّميّة من  اأقل  اأي�ًشا مدر�شة،  اأ�ّش�ص هو  العبرّي،  ال�شعب 
مدر�شة ِهلِّل، وكان معلًّما ل�شاول، الذي �شي�شبح بول�ص 

الر�شول م�شتقباًل.

ل جمليئيل ل�شالح  يخبر �شفر اأعمال الر�شل عن تدخُّ
َرا  بطر�ص ويوحنّا، اللَذين كانَا يكرزان بالإنجيل، واأُح�شِ
من ِقبَل ال�شّدوقيّين اأمام ال�شنهدرين الذي كان جمليئيل 

تحديًدا ع�شًوا فيه.

نُدِرج هنا ما ورد في اأع 5: 34-40 حول جمليئيل:

وكاَن  جمليئيل،  ا�شُمه  ي�شيٌّ  فرِّ المجل�ِص  في  "فقاَم 
فاأََمَر  كلِّه،  عِب  ال�شَّ عنَد  ُحرمٌة  وله  ريعة،  ال�شَّ ُمعلِّمي  ِمن 
بَني  "يا  لهم:  قاَل  ثُمَّ  قلياًل،  وقتًا  الرِّجاِل  باإِخراِج هوؤلِء 
النَّا�ص؛  بهوؤلِء  تَفعلوه  اأَن  تو�ِشكوَن  وما  إِيَّاكم  ا اإِ�شرائيل، 
اأَنَّه َرُجٌل عظيم،  َّام، وادَّعى  فَقد قاَم ثوَد�ُص قَبَل هذِه الأَي
الَّذيَن  جميُع  َد  وتَبَدَّ فُقِتَل  َرُجل،  اأَربعمائِة  نحُو  ف�شايََعه 
يهوذا  قاَم  ذلك  وبَعَد  اأَثَر.  لهم  يَبَْق  ولَم  له،  انقادوا 
َّاَم الإِح�شاء، فا�شتَدَرَج قوًما اإِلى اتِّباِعه، فَهلََك  الجليليُّ اأَي
لكم  واأَقوُل  لَه.  انقادوا  الَّذيَن  تََت جميُع  وتَ�شَّ اأَي�ًشا،  هو 
الرِّجال،  هوؤُلِء  عن  ُكفُّوا  الآن:  يَجري  ما  َدِد  �شَ في 
العمُل  ِو  اأَ ُد  المق�شَ هذا  يَُكْن  فاإِن  و�شاأنَهم،  واتُركوهم 
يَُكْن ِمن عنِد اهلل، ل  �شيَنتَِق�ص، واإِن  فاإِنَّه  النَّا�ص  ِمن عنِد 
اأَن تَِجدوا  تَْق�شوا عليهم. ويُخ�شى عليكم  اأَن  ت�شتطيعوا 
�ُشَل  الرُّ وَدَعوا  براأِيه،  فاأََخذوا  اهلل".  تُحاِربوَن  اأَنُف�َشكم 
ّي ونََهوُهم عِن الكالِم على ا�شِم ي�شوع،  َربوهم بالِع�شِ ف�شَ

ثُمَّ اأَخلَوا �شبيلَهم...".

لماذا اتّخذ جمليئيل هذا الموقف بعد �شلب ي�شوع؟ 
ال�شنهدرين، بهذا الموقف  لماذا خاطر، وهو ع�شٍو في 
اأتباع  من  نف�شه  الوقت  في  يكن  لم  لو  والمثير  م  المتقدِّ

)6( Mario ERBETTA, “Il vangelo di Gamaliele”, in Gli Apocrifi del Nuovo Testament, I/2, Marietti 1981, ristampa 
1992, p. 344-345: “Trasmissione”.
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من  تاأكيد  ياأتينا  ربّما  محبّذيها؟  من  اأو  الجديدة  الديانة 
الإنجيل بح�شب يوحنّا، الوحيد الذي يذكر نيقوديمو�ص 
جنبًا اإلى جنب مع يو�شف الرامي، الذي �شاهم في اإنزال 
لتح�شيره  الحنوط  وجلب  ال�شلب،  بعد  ي�شوع  ج�شد 
للدفن. وفًقا للتقليد، ومن اأجل هذه اللفتة، اأُِخَذت اأمالك 
فقط  يدافع  لم  اأي�ًشا  الحالة  هذه  في  كلّها.  نيقوديمو�ص 

جمليئيل عنه اأمام ال�شنهدرين، بل ا�شت�شافه في منزله. 

11 – جمليئيل �ساهد عيان

ا�شتناًدا اإلى ما يكتبه جمليئيل، ياُلَحظ تدّخلُه المبا�شر 
في الجزء الثاني، اأي بعد قتل ي�شوع. هو يوؤّكد بو�شوح: 

"اأنا كنت هناك وعاينُت". 

ماذا يبغي جمليئيل اأن يجعلنا نفهم؟ ربّما، حقيقة اأنّه 
الآباء،  بديانة  يوؤمن  ي�شوع وموته كان  الحكم على  قبل 
وفوًرا عند قتل ي�شوع اأدرك اأّن هذه الديانة كانت "كاذبة" 

اأو خاطئة "يديرها" كهنة كذبة، وغير عادلين وقَتَلَة.

ل  اليهود،  روؤ�شاء  نفاق  وحول  الأمر،  هذا  حول 
تورد الأناجيل الأربعة �شيئًا �شوى اإ�شارة وجيزة في فقرة 

حوالى النهاية، في ن�ص متّى، الذي يقول:

الحر�ِص  رجاِل  بع�ُص  جاءَ  ذاهبتان  هما  "وبينما 
َحَدث.  ما  بُكلِّ  الكهنِة  عظماءَ  واأَخبَروا  المدينة،  اإِلى 
يوخ، وبعَدما ت�شاوروا اأَعَطوا الجنوَد  فاجتمعوا هم وال�شُّ
لياًل  جاوؤوا  تالميَذه  اإِنَّ  قولوا  لهم:  وقالوا  كثيًرا،  مالً 
الحاِكم،  لى  إِ ا الخبُر  بَلََغ  واإِذا  نائمون.  ونحُن  ف�َشرقوه 
يناه وَدفَْعنا الأَذى عنُكم. فَاأَخذوا الماَل وفَعلوا كما  اأَر�شَ
اليوم"  اإِلى  اليهوِد  بيَن  الرِّوايَُة  هذه  فانت�شرت  لَقَّنوهم، 

)مت 28: 15-11(. 
12 - جمليئيل والموؤلِّف7

المنحول  الإنجيل  اأبّوة  ترقى  اإليه  الذي  الكاتب 
ويعّزز  يطّور  اأن  في  يرغب  كان  اإذ  ب�شدده،  نحن  الذي 
بمن  النوع،  هذا  من  اآَخرون  موؤلِّفون  يفعل  كما  اأي�ًشا، 
المقّد�ص،  الن�ّص  المتروكة من  المعطيات  الوّعاظ،  فيهم 
اأن  عن  بالتاأكيد  يتاأّخر  لم  والقيامة،  بالآلم  والمتعلّقة 
بطر�ص،  اأ�شماء  اأي�ًشا  كما  جمليئيل،  ا�شم  اأّن  يدرك 
يقّدم  اأن  باإمكانه  كان  مثاًل،  ونيقوديم�ص،  وبيالط�ص، 
درجًة عاليًة من ال�شمانة لروايته. وهكذا، ما هو م�شرود 
هو مو�شوع على فم ال�شخ�ص المذكور اأعاله )8: 16؛ 
11: 6، 8(. المق�شود بدون �شّك هو جمليئيل القديم؛ 
في  ال�شنهدريم  رئي�َص  ال�شاّب،  اأخيه، جمليئيل  ابن  كان 
يَبْنَه بعد خراب الهيكل. ال�شخ�ص الم�شهور، الذي كان 
ينتمي اإلى الجيل الأّول من التنّائيم، هو مذكور اأكثر من 
مّرة، اإْن في الِم�ْسنَه، واإن في اأعمال الر�سل. في اأع 22: 3 
نقراأ اأّن بول�ص تعلّم ال�شريعة عند قدَميه َوفَْق التاأويل الأكثر 
اأرثوذك�شيّة. الموقف المت�شامح الذي دعمه اأمام العقيدة 
اليهوديّة  ال�شلطات  تُفاِقَم  باألّ  الجديدة ح�شل على قرار 
الو�شع �شّد الر�شل المعتقلين باأمر من عظيم الأحبار )اأع 
المقبول  ال�شريعة،  "عاِلم  باإمكان  كان   .)39-34  :5
الالحق  التقليد  في  هكذا  يبدو  اأن  باأ�شره"،  ال�شعب  من 
ُوجَدت  الأخيرة،  الوثيقة  هذه  اإلى  ا�شتناًدا  كم�شيحّي8. 
على  ال�شّديق،  نيقوديم�ص  البن، وعظام  عظام  عظاُمه، 
القرية  في   ،415 �شنة  اإ�شطفانو�ص،  عظام  مع  الأرجح، 
بين  الجمع  اإّن  "َكَفْرَجَماَل".  نف�شه  ال�شم  تحمل  التي 
اأقلّه  نا،  ن�شّ في  له  ي�شهد  ما  له  وجمليئيل  نيقوديم�ص 
يظهر  فيه  الذي  ِمنْغانا،  ن�ّص  العربّي،  الن�ّص  اإلى  ا�شتناًدا 
الأّول كمعاون. في الن�شخة الإثيوبيّة يرد بدلً من ذلك 
اأو  اأبيبا�ص  مع  �شّك  دون  يتطابق  الذي  اأنيفو�ص،  ِذْكر 

9 Ep. Luciani. اأبيبو�ص بح�شب

13 - قيامة ي�سوع في اإنجيل جمليئيل
اأ - �سفاء عين القائد بلفائف ي�سوع القائم من الموت

)7( Mario ERBETTA, “Il vangelo di Gamaliele”, in op. cit., p. 345-346: “Gameliele e l’autore”.

)8( Rec. Clem. 1. 65-67; Ep. Luciani.
)9( Mario ERBETTA, “Il vangelo di Gamaliele”, in in op. cit., p. 345-366.
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الحاكم  ارتداد  ح�شل  جمليئيل،  اإنجيل  اإلى  ا�شتناًدا 
"لّما  الواقع،  في  الم�شيح.  قيامة  عند  بيالط�ص  الرومانّي 
و�شّمها،  اللفائف  اأخذ  الم�شيح،  قبر  بيالط�ُص  دخل 
اإلى  التفت  ثّم  بالدموع.  عيناه  فا�شت  فرحه،  ول�شّدة 
في  عينيه  اإحدى  فقد  قد  كان  الذي  قّواده  من  واحد 
�شتعيد  اللفائف  هذه  اأّن  من  متاأّكد  اأنا  وفّكر:  الحرب 
الب�شر اإلى عينه. واإذ قّرب منه اللفائف قال له: األ ت�شّم، 
يا اأخي، رائحة هذه اللفائف؟ ل تنبعث منها رائحة جثّة، 
تناول   .]...[ العذبة  بالعطور  م�شبع  ملكّي  اأرجوان  بل 
القائُد هذه اللفائف وراح ي�شّمها قائاًل: اأنا متاأّكد من اأّن 
الج�شم الذي لففِته قد قام من بين الأموات! وفي اللحظة 
التي م�ّشها وجُهه، �ُشِفيَت عينُه، وراأت النور البهج كما 
كان قباًل. كان هذا كما لو اأّن ي�شوع قد و�شع يده عليه، 

مثلما فعل للمولود اأعمى".

ب - بيالط�س �ساهد لقيامة ي�سوع
ف�شل  هناك  المنحولة  الأناجيل  من  العديد  في 
عددهم  يت�شاعف  الذين  القيامة،  ل�شهود  �ص  مخ�شّ
بالمقارنة مع ما في الأناجيل القانونيّة، والذين ي�شبحون 
بيالط�ص  يخبر  كيف  اإليك  رائعة.  لتجلّياٍت  م�شاهِديَن 

نف�شه عن تجربته ا�شتناًدا اإلى اإنجيل جمليئيل: 

"راأيت ي�شوع اإلى جانبي! تجاوز بهاوؤه بهاءَ ال�شم�ص، 
والمدينة كلّها كانت م�شتنيرًة به، با�شتثناء مجمع اليهود! 
اأنَت تبكي، على ما يبدو، لأنّك  يا بيالط�ص،  وقال لي: 
جلدَت ي�شوع! ل تخف! اأنا هو ي�شوع الذي مات على 
ال�شليب، والذي قام من بين الأموات. هذا النور الذي 
بالفرح!  باأ�شره  العالم  تغمر  التي  قيامتي  مجد  هو  تراه 
تزال  التي ل  اللفائف  تجد  �شوف  قبري:  اإلى  اإًذا  اأ�شرع 
فوقها،  نف�شك  اإرِم  يحر�شونها؛  الذين  والمالئكة  هناك، 
معجزات  قبري  عند  فترى  قيامتي،  بطَل  ْر  �شِ وقبّلها، 
والموتى  يب�شرون،  والعميان  يم�شون،  العرج  عظيمة: 
ًرا ببهاء  يا بيالط�ص، لكي تكون منوَّ يقومون. كن قويًّا، 
قيامتي التي �شينكرها اليهود ". وفي الواقع، عندما و�شل 
المفاجاأة تلو الأخرى،  الم�شيح، عاين  اإلى قبر  بيالط�ص 

والتقى حتّى بالل�ص الذي اأُقيَم من الموت.

هناك اإًذا، في الكتب المنحولة، م�شيٌح "اآخر" قام من 
الموت، والتقى جمهوًرا من النا�ص، بالمقارنة مع رواية 

الأناجيل القانونيّة، التي هي اأكثر اقت�شابًا واإيجاًزا.

ج - لقاء مريم بابنها القائم من الموت 
وجه  على  حيويّة  مملوء  منحول  اآخر  تقليد  هناك 
تقول  ل  ي�شوع.  اأُّم  بمريم  يتعلّق  تقليد  هو  الخ�شو�ص، 
الأناجيل القانونيّة �شيئًا عن لقائها مع القائم من الموت. 
 ،)27-25  :19 )يو  الجلجلة  م�شهد  بعد  الواقع،  في 
ننتقل اإلى كتاب اأعمال الر�شل، الذي، ا�شتناًدا اإليه، كان 
مع  ال�شالة"  على  مواظبين  واحد  "بقلب  ي�شوع  تالميذ 
الذي  ]اأور�شليم[  بيت  من  العلوّي  الطابق  "في  مريم 
اإ�شافة  دون   ،)14-13  :1 فيه")اأع  يعي�شون  كانوا 
باأّمه. تعّو�ص  الموت  القائم من  الرّب  لقاء  اأّي �شيء عن 

المنحولت بوفرة عن هذا النق�ص.

من  القوى  الخائرة  مريم،  اإنجيل جمليئيل.  اإلى  لنُعْد   
�شّدة الحزن، تبقى في البيت، ويوحنّا هو الذي يخبرها 
قبر  عن  بعيدًة  تبقى  اأن  تقبل  ل  ولكنّها  ابنها.  دفن  عن 
ي�شوع، لذاقالت ليوحنّا والدموع ملء العينين: "حتّى ولو 
كان قبر ابني مجيًدا كما �شفينة نوح، لن اأ�شعر باأيّة �شلوى 
اإذا لم اأ�شتطع اأن اأراه لأبكي هناك. اأجاب يوحنا: " كيف 
يمكننا اأن نذهب اإلى هناك؟ اأمام القبر يوجد اأربعة جنود 
من جي�ص الحاكم الذين يحر�شون ]...[. ولكّن العذراء 
القبر؛  اإلى  ذهبت  باكًرا،  الحد  ويوم  يردعها؛  تدْعه  لم 
واإذ و�شلت م�شرعًة، تطلّعْت حولها، فراأت الحجر الذي 
كان قد ُدحِرج عن القبر، فهتفت: هذه المعجزة ح�شلت 
اإلى الأمام، لكنّها لم تَر جثمان ابنها في  لبني! انحنت 
القبر. وعندما اأ�شرقت ال�شم�ص، في حين كان قلب مريم 
طيوٍب  عطُر  يجتاحه  القبر  باأّن  �شعرت  وحزن،  غمٍّ  في 
جاء من الخارج، يبدو اأنّه عطُر �شجرِة الحياة! ا�شتدارت 
العذراء، حول علّيقٍة من البخور وبالقرب منها راأت اهللَ 
ال�شماوّي".  الأرجوان  من  بهيٍّ  بثوب  متّ�شًحا  واقًفا، 
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ولكّن مريم لم تعرف ابنها في هذه ال�شخ�شيّة المجيدة. 
عندها بداأ حوار مماثل للحوار الذي بين مريم المجدليّة 
والم�شيح القائم من الموت بح�شب اإنجيل يوحنّا )20: 
ح اللغز اأخيًرا: "ل ت�شطربي، يا مريم!  11-18( ، فتو�شّ
ابنك".  باأنّني  قناعة  على  وكوني  جيًّدا،  وجهي  اأنظري 
لتعبَده  له  "قيامة �شعيدة"، �شاجدًة  له  فرّدت مريم متمنّيًة 

وتقبّل قدميه.

14 - االإنجيل في اال�ستعمال الليتورجّي 
فيها  التي  الإثيوبيّة  المخطوطات  من  الأكبر  العدد 
البريطانّي  المتحف  - وحده  ب�شددها  نحن  التي  العظة 
يمتلك �شتّة منها ترقى اإلى القرن الثامن ع�شر - يبيّن كم 
كانت مقبولة لدى موؤمنّي الكني�شة الحب�شيّة. كان الن�ّص، 
خالل  ليتورجيّة  كقراءة  يُ�ْشتَْخَدم  مقاطع،  اإلى  م  المق�شَّ
يتعلّق  تحديًدا  التاأليف  كون  المقّد�ص،  الآلم  اأ�شبوع 

بوقائع يوم الجمعة المقّد�شة والأيّام التي تلي. 

15 – نماذج من اإنجيل جمليئيل 
اإنجيل  من  الم�شتلَّة  المقاطع  بع�س  يلي  ما  في  نُدِرج 

جمليئيل في جزءين متميّزين10:

- الجزء االأول: 7: 11 – 8: 14
�سهادة كاذبة من الحّرا�س

هناك  الثالثة،  ال�شهود  من  بدلً  الآن،   .]11  :7[
كانوا  اإذا  القبر؛  يحر�شون  كانوا  الذين  الأربعة  الجنود 
اأنّه قام من بين الأموات، فاإّن كلمتهم تكون  قد �شهدوا 
�شحيحة، ولكن اإذا لم ي�شهدوا لذلك، ل تكون لنا عالقة 

بالأحالم".

]12[ ثّم دعا بيالط�ص الجنود الأربعة و�شاألهم: "ماذا 
حدث اليوم في القبر؟". واإذ اأدركوا اأّن كالًّ منهم يتحّمل 
م�شوؤوليّة الهرب، قّدموا �شهادة كاذبة: )ي�شوع( لم يقم، 

بل �ُشَرق جثمانه.

كّل  وباإدخال  بينهم  بالف�شل  بيالط�ص  اأمر   ]13[  
واحد في مكان مختلف.

لي  "قل  له:  وقال  الأّول،  باإح�شار  اأمر  ثّم   ]14[
له:  فقال  ي�شوع؟".  ج�شد  �شرق  الذي  َمن  الحقيقة: 

"بطر�ص ويوحنّا �شرقَا ج�شده".

]15[ واأمر بعد ذلك باإبعاده؛ وجيء بالثاني فقال له: 
"اأنا مقتنع باأنّك وحدك فقط تعرف اأن تقول لي الحقيقة. 
اإ�شرح لي جيًّدا: اأّي ر�شول �شرق ج�شد ي�شوع من القبر ؟".

جميعهم  ع�شر  الثنا  التالميذ  "جاء  فاأجابه:   ]16[
�شويًّا، و�شرقوه خل�شًة".

]17[ واأمر بعد ذلك باأن يبعدوه، ثّم دعا الثالث وقال 
ال�شهادتَين  من  اأف�شل  هي  �شهادتك  اإلّي،  "بالن�شبة  له: 

الأخريَين؛ َمن �شرق من القبر ج�شد ي�شوع؟".

ونيقوديمو�ص؛  يو�شف  بذلك  "قام  فاأجابه:   ]18[
فلقد جاءَا لياًل مع جميع خدمهم، ومن دون بذل الكثير 

من الجهد خطفوه، وزاحوا اأي�شا الحجر".

]19[ ودعا الرابع، وقال له: "اأنت ذو درجة اأعلى من 
التي لالآَخرين؛ في الواقع، هم اأطاعوا اأوامرك، وخ�شعوا 
لقيادتك، اأعلمني بالتالي: كيف ح�شل اأن اختُطف ج�شد 

ي�شوع بينما كنتم اأنتم تحر�شون؟".

الذي  َمن  �شيّد،  يا  نعرف،  ل  "نحن  فاأجابه:   ]20[
اأخذه، لأنّنا كنّا نائمين، وعندما ا�شتيقظنا وجدناه في بئر 

الب�شتان، وظننّا اأنّهم فعلوا ذلك خوفًا من العبرانيّين".

قال  القبر.  عند  العبريّة  وال�سلطات  بيالط�س   ]21[
اأّن  الآن  اأف�شل  "اأهذا  وللقائد11:  للعبرانيّين  بيالط�ص 
تقاريرهم ل تتطابق، و�شهادتهم هي كاذبة؟". واإذ امتالأ 
غ�شبًا، اأمر بو�شع الجنود في ال�شجن حتّى يكون هو قد 

لقد نقلنا هذين الجزءَين فقط اإلى العربيّة بهدف اإعطاء فكرة عن اأ�شلوب اإنجيل جمليئيل وعّما يت�شّمنه، على اأمل اأن نعّربه كلَّه م�شتقباًَل.    )10(
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ذهب اإلى القبر.

العبرانيّين،  قادة  مع  نه�ص  تاأخير،  دون  ومن   ]22[
اإلى  وذهبوا  الكهنة،  وروؤ�شاء  ال�شهام،  ورامي  والقائد، 

القبر، فوجدوا الأكفان، ولكن دون الجثمان.

�سفاء قائد المائة
تكرهون حياتكم!  "اأنتم  بيالط�ص:  لهم  قال   ]23[  
اأي�ًشا  الأكفان  لكانت  اختطف،  قد  الجثمان  كان  لو 

اأُِخَذت".

]24[ فاأجابوا: "بالتاأكيد، هذه الأكفان لي�شت له، بل 
لآَخر".

له  قالها  قد  كان  التي  الكلمة  بيالط�ص  تذّكر   ]25[  
ربُّنا، األ وهي اأنّه في قبره �شتحدث معجزات عظيمة.

]26[ واإذ دخل على الفور اإلى القبر، اأخذ بيالط�ص 
الأكفان، و�شّمها، وبفرح عظيم، انهمرت دموعه التي 

تكفي لأن تغمر ي�شوع.

القائد، الذي كان قد بقي عند  اإلى  التفت  ]27[ ثم 
قد كان  لأنّه  العين  اأُحاِديَّ  كان  والذي  القبر،   مدخل 

ُجِرح في الحرب من فترة طويلة.

]28[ فّكر بيالط�ص في نف�شه: اأنا متاأّكد من اأّن هذه 
الأكفان �شتعيد النور اإلى عينه.

]29[ قّرب الأكفان منه وقال له: "هل ت�شّم يا اأخي، 
رائحة الأكفان؟ هذه لي�شت رائحة جثّة، بل هي م�شبعة 

برائحة اأرجوان ملكّي ذي عطور عذبة".

تعلم جيًّدا،  "اأنت  له:  قالوا  العبرانيّين   ]30[ ولكّن 
يا بيالط�ص، اأّن يو�شف قد ا�شتخدم طيوبًا وبخوًرا، واأنّه 

ن�شحه بالمّر وال�شبر. هذا هو �شبب العطر".

قد  كانت  لو  "حتّى  بيالط�ص:  اأجاب   ]31[  

يُ�شِدر  رة، لأّي �شبب  ا�شتُخِدمت مع الأكفان مواّد معِطّ
ت  ُر�شَّ قد  وكاأنّه  الحّد،  هذا  اإلى  عذبة  رائحة  القبر  هذا 

عليه الطيوب والعطور؟".

هو عطر  بيالط�ص،  يا  العطر،  "هذا  فاأجابوه:   ]32[
الب�شتان نفخته الريح في داخله".

 ]33[ اأجاب بيالط�ص: "اإحتر�شوا من اأنّكم بمفردكم 
تعّدون لأنف�شكم طريق الخراب الذي عليه �َشتَِتيُهوَن اإلى 

الأبد دون اأّي مغفرة".

]34[ فاأجابوه: "لي�ص من العدل، ول يحّل لك عبور 
ولكّن  اإليك،  بحاجة  والمدينة  حاكم،  اأنت  القبر!  هذا 
وقادة  الكهنة  روؤ�شاء  القبر.  هذا  اإلى  يمتّد  ل  �شلطانك 

ال�شعب يفهمون هذا اأكثر منك.

مع  تتجادل  اأن  ينا�شبك  ول  لك  يحّل  ل   ]35[
العبرانيّين من اأجل رجل ميت".

ترى،  "اأنت  للقائد:  بيالط�ص  قال   ]36[ عند ذلك 
اأيّها الأخ، كم هي كبيرة كراهية العبرانيّين لي�شوع! لقد 
العالم  اأّن  كيف  انظر  ولكن  اإيّاه،  ب�شلبنا  اإرادتهم  تبعنا 
اأن  يوّدون  �شّرهم ومع�شيتهم. هم  ب�شبب  باأ�شره يخرب 
يُوُدوا بنا اإلى الخراب من خالل حجر العثار نف�شه، قائاًل 
هكذا،  مت�شبِّبًا  الأموات"،  بين  من  يقم  لم  "هو  مثلهم: 
اإلى  �شويًّا  كلُّنا  ذلك  بعد  فن�شير  بغ�شبه،  قريب،  وعّما 

الخراب".

بيالط�ص  كان  بينما  القبر.  عند  معجزات   ]1  :8[
يده في  بالأكفان  يم�شك  كان  القائد،  مع  هكذا   يتكلّم 

ويقبّلها قائاًل: 

على  ملفوفًا  كان  الذي  الج�شد  باأّن  مقتنع  "اأنا   ]2[
يدكم قد قام من بين الأموات".

نف�شه؛  بيالط�ص  اإيمان  اإلى  اأي�ًشا  القائد  ان�شّم   ]3[

القائد في مت 27: 54 )مر 15: 39(، الذي يلعب دوًرا رئي�شيًّا في ال�شرد، ل يحمل هنا ا�شًما َعلًَما.   )11(
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اأخذ الأكفان وراح يقبّلها. وفي اللحظة التي فيها لم�شها 
وجُهه، �ُشِفيَت عينه، وراأى النوَر البَِهَج كما كان من قبل. 
لقد حدث كما ولو اأّن ي�شوع و�شع عليه يَده، مثلما كان 

قد ح�شل للرجل المولود اأعمى.

الذين  النا�ص  لجميع  الم�شهد  هذا  اأروع  ما  اآه   ]4[
قد  كانوا  جميعها!  المدن  من  القبر  اإلى  وافوا  قد  كانوا 
راأوا  لذلك  الف�شح،  عيد  اأجل  من  اأور�شليم  اإلى  قَِدموا 
)ي�شوع( يوم �شلبه على خ�شبة ال�شليب؛ وعندما علموا 
من  القائم  ي�شوع  ليرى  القبر  اإلى  ذهب  قد  بيالط�ص  اأّن 
الموت، لحقوا به، وهم يفّكرون: �شيقوم و�شيظهر علنًا 

كما لعازر.

�شهد  غفير:  جمٌع  ي�شوع  قبر  اإلى  توافد  ولهذا   ]5[
قد  عينه  كانت  الذي  القائد  وراأى  عظيمة،  معجزات 

�ُشِفيت، فُدِه�شوا.

�شهدَت  "لقد  للقائد:  بيالط�ص  قال  عندئذ   ]6[
معجزات ي�شوع عند قبره، عالوًة على المعجزات التي 

ح�شلت عندما مات على �شجرة ال�شليب".

]7[ وبفرح عظيم مّزق القائد مالب�شه ليُظِهر للجميع 
النعمة العظيمة التي ُوِهبَت له.

ي�شوع  قّوة  تجلّت  لقد  ترون،  "كما  وقال:   ]8[
اإنّه ابن اهلل! اأنا كنت  ا".  الم�شيح تحديًدا لأنّه هو اهلل حقًّ
قد اآمنُت، ولكّن اإيماني بقيامته من بين الأموات قد كبَُر.

]9[ والآن، لن اأخدم اأبًدا ملًكا اأر�شيًّا بعد الآن، بل 
اإلهي ي�شوع الم�شيح فقط". "واإذ رمى �شيفه وبّزته، قبّل 
القما�ص الذي كان يم�شكه بيده ملفوفًا، م�شتديًرا اإلى هنا 

وهناك.

]10[ واإذ اأُ�شيب بيالط�ص بالده�ص، راح ي�شبّح اهلل. 
لك ولي�شت  اأجنبّي  "اأنت  للقائد:  قالوا  العبرانيّين   لكّن 
بم�شاعدة  ي�شوع  اأنجزها  التي  الأعمال  عن  فكرة  اأّي 

بعلزبوب، �شواء اأثناء حياته اأو عند مماته".

ما،  م�شعوٌذ  يموت  "عندما  قالوا:  اآَخرون   ]11[  
ال�شّريرة معجزات جديدة في مثواه لجرِّ  تعمل الأرواح 
�شحرة  اأعمال  هي  الأعمال  هذه  الخطاأ.  اإلى  الكثيرين 

وم�شعوذين".

]12[ ولكّن بيالط�ص رّد عليهم قائاًل: "لم اأ�شمع قّط 
 اأن �شحرة وم�شعوذين يعملون مثل هذه المعجزات. اأنتم

ولكّن  ربّنا،  حياة  تجاه  مخدوعون  الأحوال  كّل  في 
غ�شبه وعقابه �شيلحقان بكم".

وهبوا  قد  كانوا  الواقع،  في  اأنف�شهم،  هم   ]13[
اإلى  علينا  وموته  "دمه  قائلين:  الإدانة،  اإلى  اأرواحهم 

الأبد".

 ]14[ قال بيالط�ص للقائد: "ما وجدتَه، اأيّها الأخ، 
خداع  ب�شبب  بخّفة  عنه  تتخلَّ  ل  الحقيقيّة،  الحياة  هو 

اليهود وكراهيتهم".

- الجزء الثاني: 8: 15 – 9: 8

الجثّة التي في البئر وي�سوع. قيامة ميت

]15[. توّجه بيالط�ص اإلى العبرانيّين، وقال: "اأين هو 
الميت الذي، بح�شب قولكم، هو ي�شوع؟".

بئر  اإلى  والقائَد  بيالط�َص  العبرانيّون  �شبق   ]16[
ا، واأنا، جمليئيل، تبعتهم  الب�شتان، التي كانت عميقة جدًّ

مع النا�ص.

]17[ واإذ نظرت اإلى قاع البئر، راأيُت ج�شًدا ملفوفًا 
بكفن،

]18[ ف�شاح العبرانيّون: "اأترى، يا بيالط�ص، م�شعوَذ 
النا�شرة الذي تحزن عليه والذي توؤّكد على اأنه قام؟ ها 

هو في البئر".

يو�شف  ودعا  باإخراجه.  بيالط�ص  اأمر   ]19[
ونيقوديمو�ص، و�شاأل: "هل لفائف الكتّان هذه هي التي 

بها لففتما الميت؟ هل هي هذه؟".
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]20[ فاأجابَا: "اإن لفائف الكتّان هذه التي بين يديك 
هي تلك التي لربّنا ي�شوع، في حين اأّن الج�شم هو ج�شم 

لب مع ي�شوع". الل�ّص الذي �شُ

يو�شف  �شّد  العبرانيّين  جمهور  وتجّمع   ]21[
بيالط�ص  وا�شتبك  الحقيقة،  قاَل  عندما  ونيقوديمو�ص، 

وجنوده معهم.

ي�شيحون  كانوا  كيف  بيالط�ص  راأى  فلّما   ]22[
وي�شخبون، اأوماأ بيده كي يتوقّفوا عن ذلك؛

له  قاله  كالم  على  يعتمد  كان  هو  الواقع،  في   ]23[
ي�شوع، اأي اأّن الموتى �شيُبَعثون من القبر.

]24[ لذلك دعا قادة العبرانيّين وقال لهم: "نحن ل 
نعتقد اإطالقًا اأّن هذا هو النا�شرّي". اأجابوا: "نحن نوؤمن 

بذلك".

يُعَمُل  كما  قبره  في  الج�شَم  "لنَدْع  فاأجاب:   ]25[
لجميع الموتى".

الل�ّس في قبر ي�سوع

لهما:  وقال  ونيقوديمو�َص  يو�شَف  دعا  ثّم   ]1  :9[
"لُّفاُه بلفائف الكتّان هذه كما من قبل".

]2[ كان العبرانيّون ي�شخبون، قائلين: "نحن ل نثق 
ل بيو�شف ول بنيقوديمو�ص، لأنّهما ان�شّما اإلى ي�شوع". 

اأجاب بيالط�ص: "فَالأُعتَبََر اأنا جديًرا بذلك!".

بها  ولّفوا  ي�شوع  كتّان  لفائف  اأخذوا  عندها   ]3[
الجنائزّي،  الن�شيد  وجنوده  بيالط�ص  اأن�شد  الميت. 

وو�شعوه في قبر ي�شوع؛

]4[ ثّم اأعطى الأمر بو�شع الحجر عند مدخل القبر 
ِنَع لي�شوع. كما كان قد �شُ

بيالط�ص  القبر، �شلّى  توّجه �شوب مدخل  واإذ   ]5[
والحياة  القيامة  ي�شوع،  الرّب  "اأيّها  مب�شوطتان:  ويداه 
قمَت  اأنّك  اأوؤمن  الموتى،  جميع  على  الحياة  وموّزع 
من الموت واأنّك ظهرَت لي. ل تَُدنِّي، يا رّب، لأنّي اأنا 

فعلُت ذلك خوفًا من العبرانيّين. لن اأنكر اأبًدا قيامتك.

كلمتك  ح�شب  بقيامتك  اأوؤمن  بالمقابل  اأنا   ]6[
العديد من  مقيًما  التي عملتَها في حياتك  وبالمعجزات 

الموتى.

و�شعُت  لأنّني  منّي  تغ�شب  ل  رّب  يا  والآن   ]7[
ج�شًدا اآخر في المكان حيث كان قد ُدفن ج�شُدك.

اأولئك  واأُخِجَل  اأُِذّل  لكي  هكذا  ت�شّرفُت  لقد   ]8[
المخادعين الذين ل يوؤمنون بقيامتك: لهم اللوم والعار 
اإلى الأبد؛ لك، مقابل ذلك، بفم عبدك بيالط�ص، الإكرام 

والمجد والقدرة في الأبديّة واإلى الدهر. اآمين".

خاتمة

بل  كافية،  اأو  �شاملًة  درا�شًة  المحاولُة  ت�شّكل هذه  ل 
اإتمامها  على  �شنعمل  لذا  مكتملة،  وغير  جزئيًّة  تبقى 
الذي  جمليئيل  اإنجيل  ن�صِّ  نْقِل  بتحقيق  بدءًا  م�شتقباًَل، 
نحن ب�شدده نقاًل كاماًل، لنقوم بعد ذلك بدرا�شة معّمقة 

ومو�ّشعة على قدر ما ينبغي.
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الأناجيل المنحولة والإيقونوغرافيا
حوار بين الن�ّص وال�سورة

تباين وتماهي

تولَد الأيقونة من حقيقيّة ال�شورة لتاأخذ مركًزا فريًدا 
الن�شو�ص وذلك  الإن�شانيّة من خالل  الحركة  َم�شار  في 
منه  ن�شاأت  الذي  الالهوتّي  م�شمونها  تما�شك  بف�شل 
الروحّي  والت�شابه  المرئّي  د  بالتج�شُّ فعليًّا  والمتّ�شل 
المبداأين  هذين  بو�شاطة  الإن�شان.  الم�شيح  وجه  مع 
فقط،  للم�شيح  تج�شيًدا  ال�شورة  تعد  لم  الجوهريّين، 
والأ�شكال  الأفكار  في  د  التج�شُّ ي�شرح رموز  ما  كّل  بل 
الحدث  لهذا  الإن�شان  وتقبُّل  والموا�شيع،  والأ�شخا�ص 
والتفاعل معه. األي�شت "الأيقونة هي �شّر تاأنّ�ص اهلل وتاألّه 

الإن�شان"؟1

مغزى  يُعطي  المرئّي،  د  التج�شُّ اأي  ل،  الأوَّ المبداأ 
تكريم  فعل  لأنَّ   ،)eikôn( ل�شورة  اليونانيّة  للفكرة 
د  ال�شورة يمثِّل جوهر الإيمان الخال�شّي الكائن في تج�شُّ
د  التج�شُّ بحقيقة  اإعالٌن  الأيقونة  وتكريم  بيننا.  الم�شيح 
اأقليمن�ص  ح�شب  الإن�شان  يُك�شب  الم�شيح،  وتاأن�شن 
الإ�شكندرّي )† 220( �شورَة اهلل طالما الإن�شاُن متّحٌد 

ومتعاون مع اهلل.

�شة. ونقل  المقدَّ بال�شورة  اليهوديّة  الديانُة  ت�شمح  لم 
النبّي عندما طلب منه هذا  اإلى مو�شى  الربُّ هذ الحظر 

الأخير اأن يريه مجَده وكان يق�شد وجهه، فاأجابه الّرب: 
الرَّب  اأنا  با�شمي  واأُنادي  اأمامك  جاللي  كلَّ  "�شاأعر�ُص 
َمن  واأرحم  اأتحنّن،  من  على  واأتحنَّن  �شمعك،  على 
اأرحم."[ ...] "اأَّما وجهي فال تقدر اأن تراه، لأنَّ الذي 

يراني لن يعي�ص" )خر 33: 23-18(. 

اأَنَّه  من  اأكثر  حرم  يعتبر  ل  لمو�شى  الرَّب  قاله  ما 
ا�شتحالة روؤية الرَّب وجًها لوجه من دون اأن ي�شبِّب هذا 
: "اأنا  د موَت ال�شخ�ِص الذي �شاهده. وقال الربُّ التج�شُّ
ف�شتر   [...] ويعقوب  وا�شحق  اإبراهيم  اإله  اآبائك.  اإله 

مو�شى وجهه خوفًا من اأن ينظر اإلى اهلل" )خر 6: 3(.

الم�شهد يختلف في النَّظرة اإلى ال�شورة المقّد�َشة في 
الم�شيحيّة حيث تتمثَّل فيها المبادىء التي كان الإن�شاُن 
يمار�ُشها. ال�شورُة - الأيقونة كناية عن اإعادة ر�شم اللوحة 
الإن�شان  �شاهدها  التي   )Re-présentation( الدراميّة 
ي�شوع  �شيّدنا  د  تج�شُّ فترة  خالل  الواقع  اأر�ص  على 
الم�شيح، اأي اأنَّ هذه الم�شهديّة ل يمكن اأن تتمحور اإلّ 
�ص  حول التجلّي الإلهّي )Théophanique( ، اإنّها "ملخَّ
ك�شف  الذي  البن  تنازل  في  الناجز  الإلهّي  التدبير  �شّر 
من  اإيّانا  معتًقا  الآب،  لدن  من  الروح  ووهبنا  الآب  لنا 

د. بول زغيب
عميد كّلّية الفنون الجميلة

جامعة الروح القد�ص - ك�شليك

)1(   القّدي�ص يوحنّا الدم�شقّي، الدفاع عن االأيقونات المقّد�سة، كو�شبا، 1997، �ص 5.
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الذي  ال�شليب،  ب�شبكة  اإيّانا  ومجتذبًا  الموت  عبوديّة 
�ُشرَّ هو "الكلمة" اأن يُعلَّق عليه بالتج�ّشد لأجل ا�شتنارتنا 
بمعرفته واتّحادنا بوحدته"2. هذا ما اأعلنه القّدي�ص يوحنّا 
كنّا  "لو  قائاًل:  الأيقونات  �شرعيّة  اأّكد  عندما  الدم�شقّي 
�شنَعنا �شورة اهلل غير المنظور، لكنّا ارتكبنا خطاأً بدون 
اأدنى �شّك، اإذ من المحال اأن يُ�شّور من ل ج�شم له ول 
ور  �شكل، ومن ل يُرى ول يُحّد. واأي�ًشا، لو كنّا �شنعنا �شُ
لكنّا  النحو،  اآلهة وعبدناهم على هذا  اأنّهم  ظانّين  اأنا�ٍص 
كّفاًرا بدون اأدنى �شّك. ولكنّنا ل ن�شنع �شيئًا من ذلك؛ 
ج�شده  في  الأر�ص  على  وتراءى  تج�ّشد  الذي  فالإله 
واتّخذ  المو�شوف،  غير  ب�شالِحه  النّا�ص  بين  وعا�ص 
طبيعة الج�شد وكثافته و�شكله ولونه، هو الذي ن�شنع له 

�شورة"3.

من  "ما  ب�شارته:  مقّدمة  نهاية  في  يوحنّا  مار  كتَب 
اأحد راأى اهلل. الإله الأوحد ]الم�شيح[  الذي في ح�شن 
الآب هو الذي اأخبر عنه" )يو 1: 18(.  من هنا فاإّن اهلل 
مراأى  على  اختراقه  يمكن  ل  �شّر  في  ودائًما  اأ�شا�ًشا  هو 
من الإن�شان؛ فمن مو�شى النبّي و"الخروج"، اإلى يوحنّا 
الر�شول، توؤّكد الكتابات على عدم اإمكانيّة الو�شول اإلى 
اهلل من خالل روؤية الإن�شان الذاتيّة. ولكن من الإمكان 
روؤية اهلل عن طريق �شورته المثاليّة اأّي �شورة البن المرئيّة 
هلل غير المرئّي، وهذه الأ�شكال المرئيّة هي نماذج دنيويّة 

تعطي مفهوًما اأب�شط للمفاهيم غير الملمو�شة.

اإًذا في البدء كانت الكلمة، فتج�ّشدت كلمة اهلل وحّل 
اأّن الآب نف�شه  بيننا وراأينا مجده )رج يو 1: 14(، اأي 
بين  واأقام   )14  :9 يو  )رج  البن  ب�شخ�ص  للب�شر  ظهر 
يوؤمن  ل  بي  اآمن  "من  قال:  �شوته،  ي�شوع  فرفع  الب�شر: 
الذي  راأى  راآني  ومن  اأر�شلني،  بالذي  يوؤمن  بل  اأنا،  بي 
اأر�شلني" )يو 12: 44-45(. ويكمل يوحنّا مقّدمته في 

الع�شاء ال�شّرّي، فقال توما لي�شوع: "يا رّب نحن ل نعرف 
اأجابه  الطريق؟".  نعرف  فكيف  ذاهب،  اأنت  اأين  اإلى 
اأحٌد  يجيء  والحياة، ل  والحّق  الطريق  هو  "اأنا  ي�شوع: 
اأي�ًشا؟  اأبي  لعرفتم  لو كنتم عرفتموني  بي.  اإلّ  اإلى الآب 
"يا  فيليبُّ�ص:  له  اأنتم تعرفونه وراأيتموه". فقال  ومن الآن 
"اأنا معكم كّل  ي�شوع:  فاأجابه  الآب وكفانا".  اأِرنا  رّب 
راأى  راآني  فيليبُّ�ص؟ من  يا  بعد  الوقت، وما عرفتني  هذا 
 .)9-6  :14 )يو  الآب؟"  اأِرنا  تقول  فكيف  الآب، 
�شورُة  "هو  كولو�شي:  اإلى  بر�شالته  بول�ص  مار  ويكمل 
 .)15 :1 )كو  كلّها"  الخالئق  وبكر  يُرى  ل  الذي  اهلل 
وي�شيف مار بول�ص في ر�شالته اإلى العبرانيين: "ولكنّه في 
وبه  �شيٍء  لكلِّ  وارثًا  الذي جعله  بابنه  كلَّمنا  الأيام  هذه 
وَرُة جوهره، يحفُظ  بَهاءُ مجِد اهلل و�شُ ُهَو  العالم.  خلق 

ِة كِلَمِته" )عب 1: 3-2(. الكوَن بقَوّ

اهلل  ي�شّور  اأن  الإن�شان  ي�شتطيع  الإطار،  هذا  �شمن 
ي�شوع  �شيّدنا  لي�ص فقط على �شورته ومثاله في �شخ�ص 
محيط  هو  ما  كّل  اأي�ًشا  ي�شّور  اأن  ي�شتطيع  بل  الم�شيح، 
بالعهد والتج�ّشد اللَذين ي�شّكالن وحدة متما�شكة. "في 
الحقيقة القديمة لم يكن ت�شوير اهلل ممكنًا لأنّه لم يكن 
اتّخذ ج�شًدا، اأّما الآن، فبعدما ظهر اهلل بالج�شد وعاي�ص 
والذي  اأراه،  اأن  يمكنني  الذي  اهلل  اأ�شّور  فاإنّي  الب�شر، 
الماّدة  احترام  عن  اأنقطع  ولن  اأجلي،  من  ماّدة  اأ�شبح 
يوحنا  القّدي�ص  يقول  كما  خال�شي"4،  بها  اكتمل  التي 

الدم�شقّي.

ومن هنا، فاإّن احترام الماّدة-الج�شد من قبل الإن�شان 
يخ�شع لمعايير اإعادة ت�شكيل الماّدة �شمن قوانين تحّدد 
نعثُر  روحيّة  لروؤية  نقل  واأداة  وا�شطة  هو  الذي  ال�شكل 
ذلك،  على  بناءً  ة.  خا�شّ ت�شكيليّة  لغة  في  تعابيرها  على 
فاإّن الفّن المقّد�ص كان في بدايته قائًما على علم الأ�شكال 

)2(   القّدي�ص يوحنّا الدم�شقّي، الدفاع عن االأيقونات المقّد�سة، كو�شبا، 1997، �ص 5.
)3(   المرجع نف�شه، �ص 19.

)4(  القّدي�ص يوحنّا الدم�شقّي، الدفاع عن االأيقونات المقّد�سة، كو�شبا، 1997، �ص 31.
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الأ�شكال5.  في  لة  متاأ�شّ رمزيّة  على  اأخرى  وبكلمات 
المجال  هذا  وفي  الرمز.  اإلى  الدللة  من  الفّن  فينطلق 
مو�شوع  تتناول  التي  الن�شو�ص  من  و�شل  ما  اأقدم  فاإّن 
من  ن�صٌّ  الكني�شة  اآباءُ  وو�شعها  الم�شيحيّة  الرموز 
اإلى اختيار  اأبناء كني�شته  فيه  اأقليمن�ص الإ�شكندرّي يدعو 
رموز لأختامهم تتوافق مع اإيمانهم، كاليمامة وال�شمكة 

والمركب والمر�شاة. 

اإلى  الترابيّة  الج�شد  �شورة  تتحّول  الرمز  وبو�شاطة 
ال�شورة ال�شماويّة، اأي من الفّن الدينّي اإلى الفّن المقّد�ص، 
الفّن  "حركة  �شمن  الأخير  هذا  دمُج  ي�شحُّ  ل  ولذلك 
د اأنَّه ي�شتقي موا�شيعه من حقيقة روحيّة،  المقّد�ص" لمجرَّ
اأن  اأي�ًشا  ال�شكليّة  اللغة  على  الحالة،  هذه  في  يجب،  اإذ 
في  الم�شيحيّة  دفَع  المفهوم  هذا  مماثلة.  حقيقًة  َد  توؤكِّ
الثالث  الق�شطنطينيّة  مجمع  في  اأي  ال�شابع،  القرن 
اإلغاء الرموز وت�شوير الأ�شياء على  )680-681( ، اإلى 
لتتاأّكد  ح�ّشيًّا  العالم  الم�شيح  دخول  وت�شوير  حقيقتها، 

ده. حقيقة تج�شُّ

المتّبعة  القواعد  هي  ما  هو:  المطروح  ال�شوؤال 
ًة  خا�شّ المقّد�ص؟  الفّن  في  ال�شورة  تكوين  مجال  في 
الو�شيلة  هي  الكتابة  كانت  الإن�شانيّة  بدايات  في  واأنّه 
الأّول.  المبداأ  وتو�شيف  الأفراد  بين  للتوا�شل  المتاحة 
تكون  اأن  ت�شترط  المقّد�شة  ال�شورة  ابتكار  عمليّة  واأّن 
اإليها  الموحى   )Révélation( "الحقائق"  مع  متطابقة 
على  )المنحولة(.  القانونيّة  وغير  القانونيّة  الكتب  في 
الفّن  قواعد  عن  البحث  يكون  اأن  يجب  النََّمط  هذا 
المقدّ�ص في الكتابات المقدّ�شة كُي تطرح عمليّة التناغم 
ما  وهذا   .)Cohérence iconique( الإيقونوغرافّي 

الذي ل  " عندما ترى  الدم�شقّي:  القّدي�ص يوحنّا  حّدده 
َج�شَد، ول حدود ول َكّم ول �ِشّن ول قيا�َص ول مقدار 
ة والذي له هيئة اإلهيّة، اآخًذا  له ب�شبب �ُشُموِّ طبيعته الخا�شّ
نِّ وال�َشجيّة، عندئٍذ  هيئة عبٍد وُمخ�شًعا َج�َشده للَكمِّ وال�شِ
مها للتاأّمل لأنّه  تحفر ]هيئته[ على لوحتك الخ�شبيّة وتقدِّ
الأيقونات  موا�شيع  اأي�ًشا  ويحّدد  يُرى".  باأن  ارت�شى 
بتوٍل  من  المو�شوف، وميالده  غير  نزوله  "اأحفر  قائاًل: 
ومعموديّته في الأردن، وتجلّيه على جبل ثابور، واآلمه 
التاألّم وعجائبه، ورموز طبيعته الإلهيّة  َدتْنا بعدم  التي زوَّ
في  الج�شديّة.  مقدرته  بوا�شطة  تحّققت  التي  ومقدرته 
والقيامة  والقبر  الخال�شّي  وال�شليب  الإلهيّة  المقدرة 
بالكلمات  ]هذه[  كّل  اأحفر  ال�ّشماوات.  اإلى  وال�شعود 

وبالألوان، في الكتب وعلى الألواح"6.

الم�شيح  �شورة  مع  الروحّي  الت�شابه  الثاني،  المبداأ 
لخلق  القد�ص  الروح  فعل  على  يرتكز  فهو  الإن�شان. 
اأن  الإن�شان  على  هنا،  ومن  اهلل.  �شورة  على  الإن�شان 
يقوم بما يلزم ل�شتكمال م�شروع اهلل بالت�شابه الروحّي. 
الإن�شان  كون  الإن�شان،  عند  موجودة  الإمكانيّة  وهذه 
الو�شيلة  هنا هي  وال�شورة  ومثاله.  اهلل  خلق على �شورة 
الأ�شا�شيّة المعطاة لالإن�شان لإكمال هذا الم�شروع7 الذي 
ينهي ال�شراع القائم بين منا�شري الأيقونات ومناه�شيها 
اأثر التئام المجمع الم�شكونّي ال�شابع في نيقية �شنة  على 
ما  وهذا  علنًا"8.  الأيقونات  �شرعيّة  عّزز  الذي   ،787

اأّكده ني�شيفور:
 « L’icône est une ressemblance du 
prototype ou une imitation du prototype et 
son reflet, mais par sa nature elle se distingue 

)5( Philippe SeRs, Icônes et Saintes Images. La représentation de la transcendance, Paris, Les Belles Lettres, p. 42. 

القّدي�ص يوحنّا الدم�شقّي، الدفاع عن االأيقونات المقّد�سة، كو�شبا، 1997، �ص 26.  )6(
)7( Diadoque de Photicée, Œuvres spirituelles, chapitre LXXXIX, Paris, 1955, p. 149.    

القّدي�ص يوحنّا الدم�شقّي، الدفاع عن االأيقونات المقّد�سة، كو�شبا 1997، �ص 70. بالحقيقة اأّن المجمع الم�شكونّي الذي انعقد في نيقية   )8(
ا للمرحلة الأولى من الحرب بين منا�شري الأيقونات ومناه�شيها، وذلك لأّن مرحلة ثانية �شتبداأ من جديد في القرن  �شنة 787 و�شع حدًّ

الالحق.
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de son prototype: l’icône est semblable à son 
prototype grâce à la perfection de l’art imita-
teur, mais elle est distincte du prototype par sa 
nature. Et si elle ne se distinguait en rien du 
prototype, ce ne serait pas une icône, mais le 
prototype lui-même »9.

وكما ي�شهُد مار بول�ص: "هو �شورُة اهلل الذي ل يُرى 
وبكر الخالئق كلّها" )كو 1: 15(.

كونه  مع  نموذجها  ي�شف  ت�شابه  اإًذا  هي  ال�شورة 
ت�شبه  ل  فهي  ما؛  �شيء  في  الأخير  هذا  عن  مختلًفا 
ال�شورة  �شدقيّة  اإّن  الواقع10.  في  الأ�شلّي  مثالها  تماًما 
المقّد�شة  الن�شو�ص  مع  ع�شويًّا  مرتبطة  بالأ�شا�ص  هي 
والن�شو�ص التقليديّة. من هنا فاإّن الأدب المنحول ي�شكل 
الم�شاحة  َوريّة. وهذه  فكريّة و�شُ لغويّة،  تحّول  م�شاحة 
تقوم على البحث العميق لبتكار اأ�شكال تعبيريّة جديدة 
عندئٍذ  الأ�شكال.  هذه  بين  حوار  اإقامة  وعلى  متنّوعة 
ت�شّكل الن�شو�ص المنحولة مع ال�شورة )eikôn( حالتين 
تج�ّشد  فكرة  مع  نف�شه  الوقت  في  ومتماهيتين  متباينتين 

الم�شيح.

اأّن �شفة منحول  متباينتان بالفكرة الأ�شا�شيّة، اأي  اأ- 
كانت عند اأ�شحاب المذاهب الباطنيّة تدّل على الن�شو�ص 
كلمة  الكاملين.  غير  الأع�شاء  عن  ها  اإخفاوؤ يجب  التي 
"منحول" في اللغة اليونانيّة م�شتّقة من فعل "َحَجَب" اأو 
"َكتََم" اأو "اأخفى" اأو "�شتر". بينما ال�شورة وما تحتوي 
واإن  الكت�شاف.  على  وتًَحرِّ�ُص  الفكر  تحّرر  رموز  من 
من  المتاحة  القوى  وجعلت  الروح  نهج  من  خف�شت 

اللجوء اإلى مكان اآخر اأي اإلى ال�شورة. 

يُ�َشلُِّط  المنحول  الأدب  لأّن  متماهيتان،  ب- 

العديد  وعلى  الم�شيح  ي�شوع  واأفعال  اقوال  على  ال�شوء 
هذه  تخ�صُّ  قويّة.  تف�شيرات  م  ويقدِّ ال�شخ�شيّات،  من 
الوثنّي  بالعالم  المتاأثّرة  الم�شيحيّة  الجماعة  التف�شيرات 
على  ترتكز  المنحول  الأدب  هيكليّة  ولأّن  والغنّو�شيّة. 
الذي  الأ�شرار،  كا�شف  الحوار  تنتج  دراماتيكيّة  ف�شول 
للر�شول  الرّب  وهبها  اأ�شرار  الأ�شرار:  يك�شف  بدوره 
ليقول لنا اإّن الم�شيح تج�ّشد من اأجل م�شاعدة الإن�شان.  

القيمة  لت�شبح  هويّتها،  ال�شورة  منَح  تج�ّشُده 
خالل  من  وا�شحة  ولتكون  الأيقونة،  لفّن  الإبداعيّة 
فّن  الواقع. تخلى  ت�شبه  الألوان والأ�شكال والن�شب ول 
لت�شمح  الأبعاد  الثالثيّة  اللوحة  تقنيّات  نقل  الأيقونة عن 
للرموز )عيون كبيرة واآذان �شغيرة ورقيقة، جبهة عري�شة 
لالإ�شارة اإلى النعمة مع �شوء داخلّي يرمز اإلى النور الإلهّي 
الذي ي�شيء الأحرف دون خلق الظالل( بالن�شياب اإلى 
الم�شلّي  فينعم  ال�شالة،  بتراتيل  الغارق  الم�شلّي  نف�ص 

الم الداخلّي. بال�شِّ

الم�شرقّي  الفّن  على  المنحولة  الأناجيل  تاأثير  كان 
هذا  عن  وتك�شُف  الغرب.  في  عنه  يقّل  ل  المقّد�ص، 
اأو  حذفها  يتّم  اأن  المفتر�ص  من  كان  موا�شيُع  التاأثير 
تنقيتها قبل اإعادة دمجها مع المجموعة الأدبيّة المحّفزة 
على انطالقة الفّن المقّد�ص. مثال على ذلك، ولدُة ال�شيّد 
الم�شيح التي لم تح�شل في اإ�شطبل كما تُظهر الر�شوم في 
ب�شحابة  مغّطاة  مغارة  في  ح�شلت  اإنّما  الغربّي،  الفّن 
م�شيئة من داخلها؛ فاإنجيل يعقوب التمهيدّي المنحول، 
الذي و�شف ثالوث المغاور )مغارة اآدم وحّواء في جبل 
الجنّة، مغارة ولدة الم�شيح، ومغارة دفن الم�شيح( وهي 
المغاور الثالث التي دفن فيها اأي�ًشا ج�شد مريم العذراء11، 

واأ�شبح مرجًعا في الفّن البيزنطّي.

)9(     Nicéphore, voir digne, Patrologie grecque, 100, 277A.  

القّدي�ص يوحنّا الدم�شقّي، الدفاع عن االأيقونات المقّد�سة، كو�شبا 1997، �ص 27.  )10(
)11( VEN EsBRoeck. 1995. Aux origines de la Divinité de la Vierge, Études Historiques sur les Traditions 

Orientales, Great Britain, p. 280.
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المثل االأّول: "رقاد مريم العذراء"

ت�شكيليًّة  ترجمًة  العذراء"  مريم  "رقاد  اأيقونة  تُعتبُر 
والموجود  اإيّاه  العنوان  يحمل  الذي  المنحول  للن�ّص 
البيئة  اإلى  الن�ّص  هذا  يعود  الالهوتّي.  يوحنّا  اإنجيل  في 
في  والموؤّرخ  اأور�شليم،  مدينة  في  الم�شيحيّة  اليهوديّة 

نهاية القرن الثاني م�شيحيّة، وترجم اإلى لغات عّدة.

على  ممّددة  العذراء  مريم  نجد  الأيقونة  هذه  في 
الم�شيح  ال�شيّد  هالة  بها  وتحيط  الو�شط،  في  الفرا�ص، 
مع المالئكة وهو يتلّقى روحها بينما تظهر مريم ب�شكل 
طفل �شغير في المهد. يحيط الر�شل باأّم اهلل: من الي�شار 
بطر�ص يُبّخر الج�شد، واإلى اليمين الر�شول بول�ص ينحني 
باإجالل واحترام، وت�شّكل المالئكة خور�ًشا حول الر�شل 
والم�شيح، وفي اأ�شفل الأيقونة مالك يقطع يدي المنكر 
مريم  فرا�ص  ة  من�شّ احترام  بقلّة  يلم�ص  وهو  جيفونيا�ص 

العذراء. ونقراأ بالن�ّص:
 « […] Et voici, le Christ se présenta, 
assis sur le trône des chérubins. Et, pendant 
que nous étions tous en prière, apparurent une 
multitude innombrable d’anges et le Seigneur, 
arrivé au-dessus des chérubins avec une grande 
puissance. Et voici qu’un éclat de lumière se 
porta sur la Sainte Vierge par la venue de son 
Fils unique. Toutes les puissances célestes se 
prosternèrent et l’adorèrent12 [...] »

 « […] Le Seigneur étendant ses mains 
pures, reçut son âme sainte et irréprochable.

 Et, pendant que sortait cette âme 
irréprochable, le lieu fut rempli d’un parfum 
et d’une lumière indicible13 […] »

وعن حادثة اعتداء جوفينيا�ص:
 « […] Et voici, alors qu’ils portaient, 
qu’un Hébreu du nom de Jéphonias, vigoureux 
de corps, s’élança et se saisit de la bière 
portée par les Apôtres. Et voici qu’un ange 
du Seigneur, par une force invisible, avec une 
épée de feu, lui trancha les deux mains, les 
laissant pendre en l’air auprès de la bière14 
[...] »

اأدبّي  ب�شكل  يوثِّق  اأنّه  المنحول  الن�ّص  هذا  اأهّميّة 
على  معتمًدا  العذراء  مريم  حياة  من  الأخيرة  اللحظات 
العطر  الم�شباح،  النخل،  )ع�شفة  الرموز  من  مجموعة 
والبخور، والغيوم وال�ّشحابة( ، رموز ت�شتدعي التفكيك 
اإلى  النتقال  ثّم  المنحول  الن�ّص  جوهر  لفهم  وال�شرح 

قراءة الأيقونة والر�شوم.

)12( Dorm Marie 38.

)13( Dorm Marie 44-45. 

)14( Dorm Marie 46.
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يعقوب  الراهب  عظات  مخطوط  الثاني:  المثل 
المنت�سب اإلى دير كوكينوبافو�س في بيتيني

15 للراهب يعقوب  ال�شتّة  العظات   يت�شّمن هذا المخطوط 
 )Jacques de kokkinoBaphos de Bythanie(
ويرتكز  العذراء.  ال�شيّدة  حياة  حول  تتمحور  وكلّها 
التمهيدّي،  يعقوب  اإنجيل  ن�ّص  على  يعقوب  الراهب 
وهو ن�ّص منحول ا�شمه الحقيقّي "ولدة مريم" واأُ�شِمَي 
حتّى  يذكرها  لم  اأحداث  عن  يخبر  لأنّه  "التمهيدّي" 
هذا  مّكن  ال�شور  من  كاملة  دورة  لت�شميم  لوقا16. 
ال�شرديّة لطفولة  المراحل  الدار�شين من تحّري  الإنجيل 
العذراء مريم وال�شيّد الم�شيح غير المدّونة في الأناجيل 
الأيقونّي  البعد  ن�شر  في  �شاهم  كما  القانونيّة.  الكن�شيّة 
حول حياة اأّم اهلل من خالل نقل التقاليد بلُغة ح�ّشا�شة من 

ال�شور الرمزيّة.

ونجد في "مخطوط العظات": الب�شارة )ب�شارة مريم 
العذراء( على مرحلتين. 

1- بالقرب من البئر )f 117 v( �شبقت طبيعيًّا باإر�شال 
 Bnf, ms gr.( الثالثة المالك جبرائيل من قبل الأقانيم 
غير  الأ�شل،  في  المو�شوع  وهذا   .)1208, f 153v
لوقا:  اإنجيل  في  ولكن  المنحولة  الأناجيل  في  مطروح 
"وحين كانت األي�شابات في �شهرها ال�شاد�ص، اأر�شل اهلل 
النا�شرة،  اإ�شمها  الجليل  في  بلدة  اإلى  جبرائيل  المالك 
اإلى عذراء ا�شمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت 

داوود اإ�شمه يو�شف" )لو 1: 27-26(.

 Bnf, ms gr.( المالئكة  من  �شرف  حر�ص  بها  يحيط 
وعلى  الأعلى  المجل�ص  ينعقد  حيث   )1208, f 153v
جانبيها �شخ�شان يتوّجه نظرهما نحو و�شط حيث يمكننا 
اأن نميّز الأب الذي يمّد يده نحو المالك جبرائيل بدون 
بالبن  يحّدق  واقف  جبرائيل  والمالك  اإليه.  ينظر  اأن 
المفتوحتين نحو  الذي هو على يمين الآب، فيمّد يديه 
نحو  ينطلق  ثّم  مهّمته، ومن  اأوامر  ليح�شل على  العر�ص 

مخطوط على ورق بقيا�ص 23 �شنتم ارتفاع بطول 5، 16 �شنتم، بثالث اأجزاء، اأنتج في مدينة الق�شطنطينيّة ما بين 1150-1100   )15(
م. يوجد ن�شختان منه، الأولى في مدينة باري�ص، محفوظة في المكتبة الوطنيّة الباري�شيّة تحت رقم 1208gr، والثانية محفوظة في مكتبة 

الفاتيكان تحت رقم )VAT. Gr.1162(. وهناك اأوجه �شبه فنّيّة في المنمنمات بين الن�شختين.
 Voir Jannic DuRand, p.125, L’art byzantin.

االأناجيل المنحولة، دير �شيدة الن�شر، 2004، �ص 31.   )16(
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في  اأ�شا�ًشا  المرئيّة  غير  العذراء،  مريم  نحو  اأي  الأر�ص، 
هذه ال�شورة. 

نحو  �شاعًدا  جبرائيل  المالك  يظهر   Folio 130 وفي 
بب�شارة  الأر�ص،  على  مهّمته  اأتّم  اأن  بعد  الإلهّي  العر�ص 
اأنّه  بالطبع،  نفتر�ص،  اأن  يمكن  هنا  ومن  العذراء.  مريم 
ربّما لم ينتظر التاأكيد من مريم العذراء، ول حتّى عودة 
المالك جبرائيل، ليكون بالقرب من مريم. لكّن الر�ّشام 

ة حتّى النّهاية.  لم يتغلّب على دوافعه ب�شرد الق�شّ

ونالحظ من هنا، باأّن العر�ص الإلهّي فارغ بانتظار عودة 
مع  ومتطّور  ا�شتثنائّي  ب�شكل  الق�ّص  وتكمل  الرّب. 
الرتكاز على الإنجيل الأرمنّي المنحول لطفولة ي�شوع، 
مع يعقوب، البن الأ�شغر ليو�شف، من ارتباطاته ال�شابقة، 
فاأوكل يو�شف ابنه يعقوب لرعاية مريم العذراء. ولذلك 
فاإنّنا نراها بحركة مّكوكيّة بين الهيكل ومريم التي قّررت 
اأن تكمل الحجاب قبل الذهاب لروؤية قريبتها األي�شابات. 
وكان يعقوب في هذه المرحلة، يت�شلّق الأ�شجار للتقاط 

. )folio 147( الفواكه خالل فترة ال�شتراحة

على  المنحولة  الأناجيل  ن�شو�ص  �شّجع  ما  وهذا 
وترجمة  وحي  كم�شدر  الإيقونوغرافّي  الفّن  طرح 
حثيثة لدخول ال�شيّد الم�شيح اإلى العالم الح�ّشي. ودعوة  
باألوان  ق�ش�شها  ب�شياغة  تقوم  فيما  التوبة  اإلى  الإن�شان 
عميقة "تعبر اإلى القلب" تاركًة اآثاًرا في، لي�ص فقط الفّن 

المقّد�ص، ولكن اأي�ًشا في ليتورجيّا الكني�شة17.

الكنائ�ص  للعديد من  القوّي  بالتاأثير  يجدر العتراف 
كانت  التي  وال�شريانيّة  والأثيوبيّة  الأرمنيّة  الكني�شة  مثل 

الأو�شح في تعريف الأناجيل المنحولة.

يعقوب  الراهب  عظات  المخطوط  هذا  يت�شّمن 
ال�شت18. التي تتمحور حول حياة ال�شيّدة العذراء. اعتمد 

الراهب يعقوب على ن�ّص اإنجيل يعقوب التمهيدّي، 

نجم �شهوان، مجلّة بيبليا 48، �شفحة 63.  )17(
مخطوط على ورق بقيا�ص 23 �شنتم، ارتفاع بطول 5،16 �شنتم بثالثة اأجزاء، اأنتج في مدينة الق�شطنطينيّة ما بين 1100 - 1150-   )18(
gr ؛ والثانية في مكتبة  م.  ويوجد ن�شختان منه.  الأولى في مدينة باري�ص ومحفوظة في المكتبة الوطنيّة الباري�شيّة تحت رقم 1208 

الفاتيكان تحت رقم )Vat.gr.1162( ؛ وهناك اأوجه �شبه فنيّة في المنمنمات بين الن�شختين.
  Voir. Jannic DuRond, p. 12, l’Art Byzantin
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حيح "ولدة مريم". عنونه  ن�ٌص منحول وعنوانه ال�شّ
متّى  يذكرها  لم  اأحداث  عن  يخبر  لأنّه  "التمهيدي" 
تحري  من  الدار�شين  الإنجيل  هذا  َن  مكَّ لوقا"19.  ول 

الم�شيح  وال�شيّد  العذراء مريم  لطفولة  ردية  ال�شَّ المراحل 
غير المدّونة في اأناجيل الكني�شة القانونيّة. كما �شاهم في 

ن�شر بعد اأيقونّي مهّم حول حياة اأُّم اهلل.

االأناجيل المنحولة، دير �شيّدة الن�شر، 2004، �ص 31 .  )19(
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Jésus, figure évanescente dans l’Évangile 
de Marie 
Jésus, Fils d'un Dieu autre que celui de la 
Bible dans l’Évangile de Judas 
Jésus, jumeau de Thomas dans les Actes de 
Thomas 
Jésus au miroir de l’apôtre dans les Actes 
de Paul 
Marie-Madeleine dans les apocryphes, 
quelle place auprès de Jésus ? 
MÉLANGES : LES JUIFS DE L'INDE : 
LES FILS DE MOÏSE AU PAYS DES 
BRAHMANES 
INITIATION : LA NAISSANCE DE 
L'ÉGLISE ORTHODOXE 
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