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  مقدمة

  احلديث السري ليسوع مع يهوذا

 السرية لإلعالن الذي تكلم به يسوع يف حديث مع يهوذا اإلسخريوطي )1(الرواية " 
عندما ظهر يسوع على .  خالل ثالثة أيام قبل االحتفال بالفصح)2(ملدة أسبوع

وألن البعض سلك يف طريق . ب عظيمة خلالص البشريةاألرض عمل معجزات وعجائ
وبدأ . )3(الرب بينما سلك البعض اآلخر يف طريق اآلثام، دعا تالميذه األثىن عشر

وغالباً مل يظهر لتالميذه . احلديث معهم عن أسرار ما وراء العامل وما سيحدث يف النهاية
  .(*)"كما هو، ولكنه وجد بينهم كطفل 

   

  املشهد األول

  

  :يسوع حياور تالميذه؛ صالة الشكر أو األفخارستيا) 1(

يوما ما مع تالميذه يف اليهودية فوجدهم وقد جتمعوا معاً وجالسني ) يسوع(وكان " 
من تالميذه الذين كانوا جمتمعني معاً يصلون صالة ] اقترب[وعندما . يتأملون بتقوى

ملاذا تضحك من صالة , علميا م: " فضحك منهم، قال له التالميذ, الشكر علي اخلبز
  ؟ لقد فعلنا ما هو)4()أفخارستيتنا(شكرنا 

  .)5("صواب 
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, ال تفعلون ذلك ألنكم تريدون> فأنتم , < أنا ال اضحك منكم: " فأجاب وقال هلم
  .)6("ولكن ألنه بذلك سيمجد إهلكم 

  .)7("ابن إهلنا ] 000[أنت , يا معلم: " فقالوا

ليس بينكم جيل من الناس , أقول لكم] أنا[؟ احلق كيف تعرفونين: " قال هلم يسوع
  .)8("سيعرفين 

  :التالميذ يغضبون) 2(

وملا . وعندما مسع تالميذه ذلك بدأوا يغضبون وحينقون وبدأوا جيدفون عليه يف قلوم
ملاذا أدت بكم هذه اإلثارة إىل الغضب؟ إهلكم : " هلم] معرفتهم، قال[رأى يسوع قلة 

. نفوسكم] داخل[هو من دفعكم إىل الغضب ] 37 [)9(]000[الذي بداخلكم و 
بني الكائنات البشرية، ليخرج اإلنسان ] قوى مبا يكفى[فليأت أي واحد منكم 

  .)10("الكامل ويقف أمام وجهي 

  ".حنن منلك القوة : " فقالوا مجيعا

الذي , فيما عدا يهوذا اإلسخريوطي] أمامه[ مل جترؤ على الوقوف )11(لكن أرواحهم
لكنه مل يقدر أن ينظر إليه يف عينيه فأدار وجه , كان قادراً على الوقوف أمامه

  .)12(بعيدا

 -األيون (أنت من العامل , أنا اعرف من أنت ومن أين أتيت: " له يهوذا] وقال[
Aeon ( اخلالد لباربيلوBarbelo)13( وأنا لست مستحقاً بان انطق باسم ذلك 

  .)14("الذي أرسلك 

  :حدث إىل يهوذا حديثاً خاصاًيسوع يت) 3(

تعالَ بعيدا عن : " وملعرفته أن يهوذا كان يتأمل يف شيء ما كان مرتفعاً، قال له يسوع
ولكنك . فمن املمكن لك أن تصل إىل ذلك. )15(اآلخرين وسأخربك بأسرار امللكوت
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ألن آخر سيحل حملك ليصل األثنا عشر إىل الكمال مع ] 36[ستحزن كثرياً، 
)] أو كيف(ميت [وميت ستخربين ذه األشياء؟ و: " فقال له يهوذا ". )16(إهلهم

  .)17(ولكن عندما قال هذا تركه يسوع". يشرق يوم النور العظيم علي اجليل؟ 

   

  املشهد الثاين
  

  :يسوع يظهر لتالميذه ثانية) 1(
  

فقالوا . يسوع ثانية لتالميذه] ظهر[، وبعد أن حدث ذلك )18(ويف الصباح التايل
ذهبت إىل : " يا سيد إىل أين ذهبت؟ وماذا فعلت عندما تركتنا؟ فقال هلم يسوع: " له 

  :يا رب" قال له تالميذه ". أخر عظيم ومقدس ) 19(جيل

  ).20"(اآلن يف هذه العوامل؟  ما هو هذا اجليل األمسى واألقدس منا والذي ليس هو 

يف قلوبكم يف اجليل القوي ملاذا تفكرون : " ضحك وقال هلم, وعندما مسع يسوع ذلك
 –الدهر (ليس أحد ولد يف ذلك االيون : " أقول لكم] أنا[احلق ] 37[واملقدس؟ 
aeon ( وال جيش من مالئكة النجوم سيحكم على ذلك , ]اجليل[سريى ذلك
وال إنسان ذو مولد فان ميكن أن يشارك فيه ألن ذلك اجليل ال يأيت من , اجليل

هو من جيل البشرية ] كم[يل الناس الذين بنيج] 000 [  الذي أصبح] 000[
  ).)"21ا حتكمون ] اليت[القوى األخرى ] الـ000[القوى، اليت ] 000[

  .ومل يستطيعوا النطق بكلمة. ذلك اضطرب كل منهم بالروح] ه[وعندما مسع تالميذ

أينا ألننا ر, ]رؤيا[يا سيد لقد رأيناك يف : " وىف يوم أخر عندما جاءهم يسوع قالوا له
  ).22] "(000[عظيمة ليالً ] 000أحالما [

  ].38" [؟ )23ذهبتم لالختباء]  عندما000عليكم [وملاذا كان ]: " فقال هلم[
  

  :التالميذ يرون اهليكل ويتناقشون يف ذلك) 2(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


علينا   وكان –فيه مذبح كبري، وأثىن عشر رجال ) 24(مرتالً عظيماً] رأينا: " قالوا[
املذبح  ومجوع من الناس كانت تنتظر عند ذلك , )25( واسم-أن نقول هم الكهنة 

  ".لكننا ظللنا منتظرين . التقدمات]  ويتسلموا000[الكهنة ] حىت[

  ".وماذا كان شكل الكهنة؟ ]: " قال يسوع[

يضحون بأطفاهلم وغريهم يضحون ] البعض: [أسبوعني] 000) 26(بعضهم: قالوا[
البعض ينامون مع الرجال بعضهم , البعضبزوجام، يف تسبيح وأتضاع مع بعضهم 

وكان الواقفون أمام , ؛ والبعض ارتكب خطايا عديدة وأعمال أمث]الذبح[تورط يف 
فقد وصلت ذبائحهم ) 27(ويف كل أعمال عجزهم, ]امسك[املذبح يتوسلون بـ 

  ] ".000[للكمال 

  .ألم كانوا مضطربني, هدأت نفوسهم, وبعد أن قالوا ذلك
  

  :دم تفسرياً جمازياً لرؤيا اهليكليسوع يق) 3(
  

أن كل الكهنة الواقفني أمام : ملاذا انتم مضطربون؟ احلق أقول لكم: " قال هلم يسوع
ألجيال ] 000[أن امسي مكتوب على هذه . أقول لكم ثانية, املذبح يتوسلون بامسي

) 28(ةغرسوا أشجاراً بدون مثر، بامسي بطريقة خمزي] وهم. [النجوم عرب أجيال البشر
."  

 هؤالء هم -هؤالء الذين رأيتموهم يتسلمون التقدمات عند املذبح : " قال هلم يسوع
هذا هو اإلله الذي ختدمونه، وانتم هؤالء الرجال األثنا عشر الذين ). 29(انتم

أمام ] 40[واجلموع اليتُ حضرت للتضحية هم الناس الذين تقودوم . رأيتموهم
وستبقى أجيال من , ويستخدم امسي ذه الطريقةسيقف ) 30](000. [ذلك املذبح

وأخر سيقف ] الزناة) [ 32(سيقف رجل أخر هناك من) 31(وبعده, األتقياء أوفياء له
, )34(وأخر من الذين ينامون مع الرجال, )33(هناك من الذين يذحبون األطفال

مثة ، وبقية الناس الذين يتدنسون واأل)35)(وواحد من الذين ميتنعون او يصومون
أم هم النجوم اليت تأيت بكل ". حنن مثل املالئكة " واملخطئني، وهؤالء الذين يقولون 

انظروا لقد قبل اهللا تقدماتكم من أيدي : " ألنه قيل ألجيال البشر. شيء إىل ايته
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: " ، هو الذي يوصي)36(رب الكون, لكن الرب,  هذا هو خادم اخلطية-" كاهن 
  ].41)" [37(ن يف العاريف اليوم األخري سيعيشو

على املذبح، ألم ] 000[اليت لكم ] 000حية [كفاكم تض: " يسوع] هلم[قال 
لذا دعوهم يقعون يف ). 38(فوق جنومكم ومالئكتكم وجاءوا حاال لنهايتهم هناك

] 000 سطر مفقوداً من املخطوط 15 حوايل 000[الشرك أمامكم ودعوهم ميضون 
  ]42[ أن يغذي كل البشرية اخلباز ال ميكن] 000[أجيال 

  ].000[لنا و ] 000[و ] 000[هلم ] 000[و ] السماء[ حتت 

 –جسد [وكل , )39(كل واحد منكم له جنمه, كفاكم عراك معي: " قال هلم يسوع
) 40(للشجرة]  نبع000[الذي أيت إىل ] 000[يف ] 43 [] سطر مفقود 17حوايل 

الذي أتى إىل ماء جنة اهللا والـ ولكن ] 000[لوقت ] 000[هلذا األيون ] 000[
ذلك اجليل، ولكن ] جريان حياة[لن يفسد ] هو[الذي لن يزول، ألنه  ) 41](جيل[

  ) ".42(لكل األبدية] 000[
  

  :يهوذا يسأل يسوع عن ذلك اجليل وأجيال البشر) 4(
  

  )44(أي مثار خيرجها ذلك اجليل؟, ]Rabbi)43 (-يا معلم [وقال له يهوذا 

اح جيل البشر سوف متوت وعندما يتم هؤالء الناس زمن امللكوت قال يسوع أرو
إىل السماء  وسيتم رفعهم , ستفين أجسادهم ولكن ستظل حية) 45(ويغادرهم الروح

  .وماذا ستفعل باقي أجيال البشر: قال يهوذا

هذا , )46(أن تغرس البذور يف الصخر مث جتين مثاراً] 44[من املستحيل : قال يسوع
الناس   أن اليد اليت خلقت , )47(واحلكمة الفاسدة, يل اجليل املدنسهو أيضاً سب

احلق أقول لكم أن قوة املالئكة ستقدر علي , تصعد أرواحهم إىل األعايل اخلالدة, ليفنوا
األجيال املقدسة وبعد أن قال يسوع ذلك [....] أن تري هؤالء الذين من اجلهم 

  .رحل
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  املشهد الثالث
  

  :ا ويسوع يرديهوذا يصف رؤي) 1(
  

استمع اآلن إىل ألنين رأيت رؤيا , كما استمعت إليهم مجيعاً, يا سيد: قال يهوذا
  .عظيمة

ملاذا ) 48(أنت أيها الروح الثالثة عشرة: " ضحك وقال له, عندما مسع يسوع ذلك
  ".حتاول بكل هذا اجلهد؟ تكلم أذن وسأحتمل أنا معك 

, كأن األثىن عشر تلميذاً يرمجونينو, يف الرؤيا رأيت نفسي: " قال له يهوذا
بيتاً [بعدك، رأيت ] 000[وجئت أيضاً إىل املكان حيث , ]ين بقسوة[ويضطهدون

وكان , وكان شعب كثري حييط به. حجمه] تدرك[ومل تقدر عيناي أن , )49](000
سطرين  000هناك مجوع [هلذا البيت سقف من السعف، ويف منتصف البيت كانت 

  ".هذا الشعب  يا سيد خذين مع : " الً، قائ]000 مفقودين

ال يوجد " ، مث واصل "لقد أضلك جنمك , يا يهوذا: " وقال له] يسوع[أجاب 
ألن هذا املكان حمفوظ فقط , شخص ذو مولد فاٍن يستحق أن يدخل البيت الذي رأيته

ولكن , وال النهار, فال الشمس وال القمر حيكمان هناك, )50)(للقديسني(للمقدسني 
انظر ] 46. [يف العوامل األبدية مع املالئكة القديسني: هناك دائماً) يقف(قدس يبقي امل

] 000[أرسلتها ] 000[و : وعلمتك خطأ النجوم, لقد شرحت لك أسرار امللكوت
  .إىل االيونات األثىن عشر

  
  :يهوذا يسأل عن مصريه) 2(

  

أجاب ) 52(ام؟حتت سيطرة احلك) 51(أميكن أن يكون نسلي, يا سيد: وقال يهوذا
لكنك ستحزن كثرياً ] 000 سطرين مفقودين 000[تعالَ، أنه أنا : " يسوع وقال له

  ".عندما تري امللكوت وكل أجياله 
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ما اخلري الذي تسلمته أنا؟ ألنك أنت الذي أبعدتين : " وعندما مسع ذلك قال له يهوذا
وستكون , )53(ستكون أنت الثالث عشر: " أجاب يسوع وقال". عن ذلك اجليل؟ 

ويف األيام األخرية .  ولكنك ستأيت لتسود عليهم–ملعوناً من األجيال األخرى 
  .إىل اجليل املقدس) 54](47[سيلعنون صعودك 

  
  :الروح واملولود الذايت: يسوع يعلم يهوذا عن الكون) 3(

  

عامل   مل يرها أحد قط، ألنه يوجد) 55](أسرار[حىت أعلمك ]: تعال: " [قال يسوع
] روح[يوجد ] الذي فيه[ وال حد له، الذي مل ير وجوده جيل من املالئكة قط عظيم 

  ) ".56(عظيم غري مرئي

  .الذي مل تره عني مالك قط

  .ومل يدركه فكر قلب قط

  .ومل يدع بأي اسم قط

ليأت مالك إىل الوجود يف ): " الروح(هناك، فقال ) 57(وظهرت سحابة منرية" 
  ".حضوري 

وبسببه، ). 58( مالك عظيم، الروح اإلهلي املنري املولود الذايتوانبثق من السحابة" 
وصاروا حاضرين للمولود . جاء إىل الوجود أربع مالئكة أخري من سحابة أخرى

، وجاء ]000[إىل الوجود ] 000[ليأت ]: 48[فقال املولود الذايت . الذايت املالئكي
ليأت " وقال . كم عليهليح) 59(هو املنري األول] خلق[و ] . 000[إىل الوجود 

وقال هو ليأت أيون . ، وجاء إىل الوجود ربوات ال تعد]ه[مالئكة إىل الوجود لتخدم
وخلق املنري الثاين ليحكم عليه، . إىل الوجود) األيون املنري(منري إىل الوجود، وجاء 
   .وهكذا خلق بقية األيونات املنرية. املالئكة غري احملصاة ليقدم خدمة مع ربوات 

  جعلهم حيكمونو

  ).60(وخلق هلم ربوات من املالئكة بال عدد لتساعدهم. عليهم
  

  :آداماس واملنريون) 4(
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 األوىل اليت مل يرها مالك قط بني كل) 62(يف السحابة املنرية) 61(وكان آداماس" 

] 000[الصورة ] 000[الذي ] 000] [49[هو ". إله " أولئك الذين يدعون 
] 000[يظهر ) 63(الغري فاسد لشيث] اجليل[وعمل . املالك] هذا[وعلى صورة 

وعمل اثنان وسبعون منرياً يظهرون ]. 000[األربعة وعشرون ] 000[األثنا عشر 
واالثنان وسبعون منرياً أنفسهم عملوا . يف اجليل غري الفاسد حبسب إرادة الروح

وح، وأن عددهم ثالمثائة وستون منرياً ظهروا يف اجليل الغري الفاسد، حبسب إرادة الر
  .جيب أن يكون مخسة لكل منهم

ويشكل األثنا عشر أيوناً لألثنا عشر منرياً والدهم، مع ست مسوات لكل أيون، لدرجة 
ولكل منها مخس طبقات من ] 50[أنه يوجد أثنني وسبعني مساء ألثنني وسبعنب منرياً، 

] عظيم[مجهور وهناك أعطيت سلطة و]. 000جلد [ثالمثائة وستني ] بأمجايل[اجللد 
، د )64(أرواح عذراء] وبعد ذلك أيضاً[للمجد والتوقري، ] بال عدد[من املالئكة 

  ).65(كل األيونات والسموات وجلدها] وتوقري[
  

  :العامل والفوضى والعامل السفلي) 5(
  

 بواسطة اآلب –الروحي ) 66( هذا هو اهلالك–ومجوع هؤالء الفانني تدعى العامل " 
وفيه ظهر . سبعني منرياً الذين مع املولود الذايت وأيوناته االثنني والسبعنيواالثنني وال

واأليون الذي ظهر مع جيله، األيون الذي فيه . اإلنسان األول بقواته غري الفاسدة
] 000[بعد ذلك] 000[أيون ] 000) [68(واملالك، يدعي إيل) 67(سحابة املعرفة

] ". والعامل السفلي[على الفوضى  د ليحكموا ليأت اثنا عشر مالكاً إىل الوجو: " قال
. وتلوث ظهوره بالدماء, أضاء وجهه بالنريان] مالك[من السحابة ظهر : " وأنظر

" ودعاه أحرون , الذي يعين املتمرد" Nebro)69(  -نربو " وكان امسه هو 
وجاء مالك أخر من السحابة هو سكاالس " Yaldabaoth)70(  -يالدابوث 

)Skalas)(71( وأيضاً سكاالس –، وهكذا خلق نربو ستة مالئكة )Skalas (- 
وكل واحد منهم , وهؤالء أنتجوا اثين عشر مالكاً يف السموات, ليكونوا مساعدين

  .تسلم نصيباً يف السموات
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  :احلكام واملالئكة) 6(

  

] 000] [52[دع كل منكم :وتكلم األثنا عشر حاكماً مع االثين عشر مالكاً" 
, األول هو شيث". مالئكة ] 000 سطر واحد مفقود 000[ جيل ]000[ودعهم 

  ).72(الذي يدعى املسيح

  ].000[الذي هو , Harmathothهو هارماثوث ] الثاين[و

  .Galilaهو جليال ] الثالث[و

  .Yobelوالرابع هو يوبيل 

  .Adonaiosواخلامس هو آدونايوس 

أول الكل على وهؤالء اخلمسة هم الذين حيكمون على العامل األسفل، و
  ).73(الفوضى

  
  :خلق البشرية) 7(

  

لنخلق كائناً بشرياً على شكل وعلى : ملالئكته) Skalas(وبعدها قال سكاالس 
 - Zoe " فشكلوا آدم وزوجته حواء، اليت تدعى يف السحاب زوي , )74(صورة
وكل منهم يدعو , ألنه ذا االسم تبحث كل األجيال عن اإلنسان) ". 75(احلياة

فيما عدا ) Skalas(سكاالس ] 000[يأمر ] 53[واآلن مل , أة ذه األمساءاملر
سوف تعيش طويالً : " آلدم] احلاكم[وقال ]. 000[هذا ] 000يال [األج] 000[

  ".مع أطفالك 
  

  :يهوذا يسأل عن مصري آدم واإلنسانية) 8(
  

  ."هو مدى الزمن الذي سيعيشه الكائن البشري؟ ] ما: " [وقال يهوذا ليسوع

وملاذا تتساءل عن ذلك؟ لقد عاش آدم وجيله مدى احلياة يف املكان : " قال يسوع
  ".الذي تسلم فيه مملكته اليت طالت بطول وجود حاكمها؟ 
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  ".وهل متوت الروح اإلنسانية؟ : " قال يهوذا ليسوع

ليقدموا , هلذا السبب أمر اهللا ميخائيل أن يعطي البشر أرواحاً كإعارة: " قال يسوع
ة، ولكن الواحد العظيم أمر جربائيل أن مينح أرواحاً للجيل العظيم دون حاكم خدم

سطر  000] [ 54[النفوس ] فبقية[ولذا .  هذا هو الروح والنفس-) 76(عليها
  ]000 واحد مفقود
  

  :يسوع يناقش دمار األشرار مع يهوذا واآلخرين) 9(
  

] 000[ دع ]000[حول ] 000حوايل سطرين مفقودين 000[ نور ] 000" [
بني أجيال املالئكة ولكن اهللا سبب ] اجلسد[بداخلك تسكن يف هذا ] اليت[الروح 

حىت ال حيكم عليهم ملوك الفوضى والعامل ,)77(املعرفة لتعطى آلدم وأولئك الذين معه
  ".السفلي 

  ".وما الذي ستفعله هذه األجيال أذن ؟: " قال يهوذا ليسوع

اقرأ (ر النجوم هلم كلهم األمور إىل الكمال ستحض, احلق أقول لك: " قال يسوع
). مقاالً آخراُ عن هذا املوضوع هنا يف موقع األنبا تكال يف قسم األسئلة واملقاالت

مدى الزمن املعني له سيظهر جنمهم األول مع ) Skalas(عندما يكمل ساكالس 
ون أبناءهم وبعدها سيزنون بامسي ويذحب, وسيتمون ما قالوا أم سيكّملونه, األجيال

، امسي ، ]000ة حوايل ستة سطور ونصف مفقود 000[و ] 000[وسوف ] 55[
  ".جنمكم فوق على األيون الثالث عشر ] 000[وسوف 

  .يسوع] ضحك[وبعد ذلك 

  ".؟ ]ملاذا تضحك منا[يا سيد، ]: قال يهوذا[

ولكن على خطأ النجوم، ألن هذه ] منكم[أنا ال اضحك ]: يسوع وقال[أجاب 
  وسيدمرون مجيعاً. الستة يم ومعها هؤالء احملاربون اخلمسةالنجوم 

  ".مع خملوقام 
  

  :يسوع يتكلم عن الذين اعتمدوا وعن خيانة يهوذا) 10(
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  ".ما الذي سيفعله الذين اعتمدوا بامسك؟ , انظر: " قال يهوذا ليسوع

 حوايل 000[ بامسي ] 000] [56[هذه املعمودية ]. لك[احلق أقول : قال يسوع
] هؤالء الذين: [أقول لك يا يهوذا] أنا[احلق . يل] 000 تسعة سطور مفقودة

ثالثة سطور مفقودة 000[اهللا ] Skalas] (000(يقدمون تضحيام سكاالس 
  .كل شيء شرير, ]000

  ).78(ولكنك ستفوقهم مجيعاَ ألنك ستضحي باإلنسان الذي يرتديين" 

  .ويرتفع قرنك حاالً

  .ويضرم عقابك اإلهلي

  يظهر جنمك ساطعاًو

  ]57] [000) [79(وقلبك

 حوايل سطرين ونصف مفقودين 000[سيصبح ] 000[أخرك ] 000[احلق " 
 حيث أنه سيدمر، وسترتفع صورة اجليل العظيم آلدم، ألنه يوجد قبل  احلاكم،] 000

أنظر، لقد . ، ذلك اجليل الذي من العوامل الروحية)80(ات واألرض واملالئكةالسمو
أُخربت بكل شيء، ارفع عينيك وانظر إىل السحابة والنور بداخلها والنجوم احمليطة 

  ) ".81(النجم الذي يقود الطريق هو جنمك. ا

ن على وهؤالء الواقفو). 82(ورفع يهوذا عينيه ورأي السحابة املنرية ودخل فيها
] 000[جيل عظيم ] 000] [58: [األرض مسعوا صوتاً آتياً من السحابة، قائالً

  ]000ة حوايل مخسة سطور مفقود 000[ صورة 000
  

  :يهوذا خيون يسوع: اخلالصة) 11(
  

لكن , كان رؤساء كهنتهم يتمتمون ألنه دخل حجرة الضيوف للصالة] 000" [
ألم كانوا خائفني من ,  عليه أثناء الصالةبعض الكتبة كانوا يراقبون حبذر كي يقبضوا

  .ألن الكل كان ينظر إليه كنيب, الشعب

  ".ماذا تفعل هنا؟ أنت تلميذ يسوع : واقتربوا من يهوذا وقالوا له

  ).83(فأجام يهوذا كما أرادوا منه واستلم بعض املال وأسلمه هلم
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  ).84(اجنيل يهوذا

   

****************  
  .السرية املوحى ا) logos –اللوجوس (أو الكلمة . يأو احلديث السر) 1(

  ".أثناء مثانية أيام " حرفياً ) 2(
- 25 -  

ال يذكر الكاتب هنا كيفية دعوة التالميذ األثىن عشر ويبدو أنه يعتمد على ما جاء يف اإلجنيل املوحى به بالروح القدس ) 3(
وهذا ما أكده القديس إيريناؤس يف قوله أن مجيع اهلراطقة ، )16-12 :6؛لو19-13 :3؛مر4-1 :10مت(بأوجهه األربعة 

حىت أن اهلراطقة أنفسهم هي أرض صلبة ) األربعة(األرض اليت تقف عليها هذه األناجيل " كانوا يعترفون ا ويبدأون منها فقال 
  )..Ag. Haer. 3:11,8" (يشهدون هلا ويبدأون من هذه الوثائق وكل منهم يسعى لتأييد عقيدته اخلاصة منها 

  ).2(أنظر الفصل الرابع فقرة (*) 
  .حرفيا األفخارستيا) 4(

- 26 -  
   

  ".أمل نفعل الصواب؟ " أو ) 5(
 املقصود هنا هو اإلله  اإلله املوصوف هنا بإله التالميذ، يف فكر الكاتب، ليس هو اإلله السامي املرتفع، اإلله احلقيقي، بل) 6(

له السامي، كما أنه إله شرير حبسب فكر بعض الفرق الغنوسية ومنها الفرقة اليت كتبت هذا الذي خلق العامل، وهو أقل من اإل
  .اإلجنيل املنحول

وهنا وحبسب فكر الفرقة اليت كتبت هذا اإلجنيل املنحول فاملسيح أبن اإلله السامي، احلقيقي، املرتفع غري املعروف وغري ) 7(
  .مل الشريراملدرك وليس ابن إله التالميذ وخالق العا

  .الغنوسيني يرون أنه ال يقدر أحد أن يعرف طبيعة املسيح إال هم فقط) 8(
  .أو ما يشبه ذلك" وقواته " حيتمل أن تكون العبارة املفقودة هنا ) 9(

- 27 -  
أن ويتحداهم ب. يرى كُتاب هذا الكتاب املنحول أن يسوع يوضح أن الذي أشعل الغضب يف قلوب التالميذ هو إهلهم) 10(

  .يظهروا الشخص احلقيقي يف ذام، أي اإلنسان الروحي، ليعرب عن نفسه ويقف أمام يسوع
  ". الكائن احلي " بوضوح للتعبري عن " الروح " يستخدم كلمة ) 11(

عيين ويزعم هنا أن الوحيد من التالميذ الذي كان قادراً على الوقوف أمام املسيح هو يهوذا، ولكنه ال يقدر أن ينظر يف ) 12(
  .يسوع

". ومن أين أتى " من هو املسيح " وهنا يزعم أن يهوذا وحده هو الذي يعرف حقيقة . خبصوص باربيلو أنظر الفصل الرابع) 13(
  !!!على عكس بقية التالميذ
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 أحد وال وهنا يقول أن اإلله الذي أرسل يسوع أو جاء منه أو من عنده هو اإلله، احلقيقي، الغري املدرك والذي ال يعرفه) 14(
يعرف امسه، أو كما يصفه، بعد ذلك، وكما تصفه بقية الكتب الغنوسية، بالروح العظيم غري املرئي وال املدرك، ويف إجنيل توما 

   يقول عن املسيح13املنحول 
- 28 -  

  " .يعجز فمي أن يقول من أنت , يا معلم" نفسه 
  ".أي ملكوت حكم اهللا " حكم " أو ) 15(

 كما 12الختيار متياس بدال من يهوذا ليظل عدد التالميذ كامالً ) 26-15 :1(ا ورد يف سفر أعمال الرسل وهنا يشري مل) 16(
  .أختارهم الرب يسوع املسيح

هنا يسأل يهوذا أسئلة عن اإلعالن املوعود من يسوع والتمجيد النهائي لذلك اجليل ولكن يسوع يتركه ويغادر بشكل ) 17(
  .مفاجيء بدون إيضاح السبب

  . أو يف فجر اليوم التايل) 18(
- 29 -  

  .أي ما وراء هذا العامل، إىل عامل آخر، من الواضح أنه يقصد العامل الروحي لذلك اجليل) 19(
  .العوامل أو األيونات هنا هي االنعكاس للعوامل أو األيونات اليت فوق) 20(

 فوق وال يقهر وأن الناس اآلخرين الذين هم جزء من هذا يف هذه الفقرة يزعم أن يسوع يقول، أن اجليل العظيم يأيت من) 21(
  .العامل األسفل يعيشون يف فناء وال ميكن أن يصلوا لذلك اجليل

ألنه كان لنا أحالم ليل عظيمة واليت فيها جاءوا للقبض : " يرى املترمجون أن النص هنا ميكن أن تعاد ترمجته ويترجم كاآليت) 22(
  مبا يشري التالميذ إىل توجسهم، ويف هذه احلالة فر"عليك 

- 30 -  
  .من القبض على يسوع يف بستان جيسثماين

 26أنظر مت(وإذا صحت الترمجة أعاله تكون اإلشارة هنا إىل هروب التالميذ وقت القبض علي املسيح يف البستان ) 23(
  ).52-50 :14؛مر56:

 أورشليم، أو أم على األقل ذهبوا لزيارة اهليكل، مث خيربونه وهنا يفترض النص أن التالميذ رأوا رؤيا للهيكل اليهودي يف) 24(
    .ويف القسم الذي يلي ذلك يشري يسوع بوضوح ملا رآه التالميذ. مبا رأوه

، وذلك يف سياق الكالم عن اهليكل "أمسي " و " امسك " االسم هنا يقصد به اسم يسوع كما يتبني من الفقرة التالية ) 25(
  .واإلشارة إىل اسم ميكن أن يفهم أنه اسم يهوه السامي الذي ال ينطق به يف اليهودية. شليماليهودي يف أور

  .هنا، يف هذا القسم، يقدم وصفا جدليا عنيفا لقادة الكنيسة األرثوذكسية يف تفسري جمازي لرؤيا اهليكل) 26(
- 31 -  

ها للتعبري عن نقص النور اإلهلي واملعرفة اليت أثرت يف وغري) السيزيان(هنا عبارة تكتيكية يف النصوص الشيثية " عجز ) " 27(
  .كما سنوضح يف الفصول التالية. سقوط األم واملقصود ا صوفيا أو احلكمة، حكمة اهللا، واخلسارة التالية لالستنارة

يسوع ولكن ينادون بإجنيل اإلشارة هنا إىل األشجار املزروعة، باسم يسوع، بال مثر، وتبدو أا اام للذين يبشرون باسم ) 28(
  ).85و76(بال حمتوى مثمر، وهذا الفكر جنده يف كتب الغنوسية األخرى مثل رؤيا آدم 

يف هذا القسم يستخدم الكاتب الغنوسي تفسري يسوع ملا رآه التالميذ يف رؤيا اهليكل ككناية عن التعليم الديين الذي ) 29(
لغنوسي، والذي من الواضح أنه يقصد به تعليم الكنيسة األرثوذكسية املسلم من يصور للقاريء أنه تعليم خاطيء، حبسب الفكر ا

  تالميذ املسيح وخلفائهم، وذلك بسبب
- 32 -  
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رؤيتهم القائلة بأن يهوذا وحده هو الذي يعرف احلق، والكهنة هنا يقصد م بقية التالميذ األثىن عشر وخلفائهم، والذي يرى 
احلقيقي الذي منه يسوع املسيح، واحليوانات املساقة للذبح يصور ا الضحايا من الشعب الذي اتبع الكاتب أم ال يعرفون اإلله 

  .ما يزعم أنه التعليم اخلاطيء لتالميذ املسيح وخلفائهم
  .رمبا يقصد هنا رئيس أو حاكم هذا العامل) 30(

  .ورمبا بعد ذلك) 31(
لكنيسة األرثوذكسية القائمة على التسليم الرسويل، والذي يدينهم يف هذا يبدو أن الكاتب هنا يقصد بالذين يقفون قادة ا) 32(

  .القسم ويصورهم كمساعدين حلكام هذا العامل
حياول النص هنا التلميح املضاد لقادة الكنيسة األرثوذكسية بأم غري خالدين يف حيام ويعرضون أبناء اهللا ويقودوم ) 33(

  !!للموت الروحي
فقد كانوا دائماً يتهمون خصومهم يف جداهلم معهم سواء !! ن ينامون مع الرجال أام خصومهم بالشذوذيقصد بالذي) 34(

  .الدفاعي أو اهلجومي بأم بدون أخالق
  .فقد كانت هلم نظرة سلبية جتاه الصوم) 35(

- 33 -  
  .الكل، الذي هو ملء العامل الروحي، فوق= يقصد رب الكون ) 36(

  .لكنيسة األرثوذكسية سيعاقبون بسبب ما يزعم أنه عدم تقواهميزعم أن قادة ا) 37(
  .يدعي الكاتب هنا أن يسوع يشري إىل أن قادة الكنيسة األرثوذكسية أقوياء ولكن زمنهم سيأيت إىل ايته) 38(

 والذي يقول فيه Timaeusيعلم إجنيل يهوذا أن لكل إنسان جنم وهذا الفكر يبدو أنه مأخوذ مما قاله أفالطون يف كتابه ) 39(
اإلنسان الذي يعيش حسناً أثناء وقته املعني كان عليه أن يرجع ويقطن يف جنمة يف جنمه املوطن " ؛ "عني لكل نفس جنم " أن اخلالق 

  .مث يتكلم عن جنم يهوذا". 
ردوس، خاصة وأن اإلشارة هنا إىل شجرة ولكن اجلزء املفقود من املخطوط قد يكون احلديث فيه عن إحدى أشجار الف) 40(

، هي يف )gnosis(النصوص الغنوسية تتكلم عن أشجار اجلنة كثرياً، بل ويزعمون، يف كتام يوحنا السري، أن شجرة املعرفة 
  !!األغلب مصدر معرفة اهللا

- 34 -  
  .جيل هنا ويف بقية إجنيل يهوذا تعين جيل أو ساللة) 41(

  .حرفياً من األزل وإىل األبد) 42(
  . لفظ عربي يعين معلم أو سيدRabbiرايب ) 43(

  .عن هؤالء الذين يزرعون أشجار بال مثر] 39[قابل مع يهوذا ) 44(
  ].53[الروح هنا تعين النفس أو نسمة احلياة أنظر يهوذا ) 45(

  .9، وكذلك يف إجنيل توما املنحول )15-4 :8؛ لو12-1 :4؛مر13-1 :13مت(وهو هنا يشري إىل مثل الزارع يف ) 46(
صوفيا أو احلكمة هنا ويف الفكر الغنوسي، بصفة عامة، هي جزء من الالهوت، ولكنها تسقط وتنحرف مث تعود مرة ثانية ) 47(

ويصورها الفكر الغنوسي دائما كمؤنثة، ويشرح كتاب يوحنا السري قصة سقوطها وإجناا أو ). البلريوما(إىل ملء الالهوت 
  ].51[أو سكاالس أو يلدابوث، أنظر يهوذا ) ف اخلالق نص–الصانع (بثقها ملولود هو الدمييورج

- 35 -  
يدعو هذا الكتاب املنحول يهوذا بالثالث عشر إشارة إىل خيانته وخروجه من دائرة التالميذ األثىن عشر وتعيني متياس بدال ) 48(

  .منه، ولكن يصفه بالروح ويزعم أن كينونته احلقيقية روحية وأمسى من التالميذ األثىن عشر
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يصور اإلجنيل املنحول هنا يهوذا وهو يرى رؤيا ويقول أنه رأى فيها معارضة التالميذ الشديدة ملوقفه من خيانة املسيح، ) 49(
ويزعم أن هناك مرتل مساوي عظيم سيدخله يهوذا مع الداخلني، وأنه سيصعد ويرتفع، كما يشري إىل ذلك أيضا يف فقرات 

  ].58و57[
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 الغنوسية، وخاصة يوحنا السري وكتاب الروح العظيم غري املرئي، أن مسكن القديسني يف العامل الروحاين تقول النصوص) 50(
  . الذي هو موطن نسل شيثDaveithaiالثالث مع املنري الثالث 

 املقصود به النسل هنا يف الفكر الغنوسي يعين اجلزء الروحي من اإلنسان، الشعلة الالهوتية، داخله، ويف فكر أتباع شيث) 51(
  .نسل شيث
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احلكام هنا ويف بقية نصوص هذا الكتاب املنحول تعين حكام هذا العامل، األيونات، خاصة القوى الكونية املتعاونة مع ) 52(

  ".أن نسلي سيخضع احلكام " وميكن أن تترجم العبارة . الدمييورج خالق العامل املادي الشرير
بسبب خيانته للمسيح وخروجه من دائرة ] 44[وذا بالروح الثالث عشر هنا ويف فقرة يصف هذا الكتاب املزيف يه) 53(

  .التالميذ األثىن عشر
  .، ويقصد صعوده إىل مكان أمسى من بقية التالميذ بكثري"عودتك ألعلى " أو ) 54(

 اخل وهذا 00وجودها ونوعياا هذه األسرار ختتص بفكر اجلماعات الغنوسية اخلاص باآلهلة؛ كيفية ". أشياء خفية " أو ) 55(
  .مشروح تفصيليا يف كتام يوحنا السري وكتام الروح غري املرئي العظيم

تشترك مجيع الفرق الغنوسية يف اإلميان بوجود روح مطلق غري مرئي أو معروف، يسمونه بالالهوت الفائق، وهذا الفكر ) 56(
ها مشروحة يف النصوص الشيثية تفصيال يف كتايب يوحنا السري ، والفكرة نفسTimaeusمأخوذ أصال من كتاب أفالطون 

  .والروح غري املرئي العظيم
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  ". سحابة النور " أو ) 57(
املولود الذايت يساوي ويتطابق مع ابن اهللا يف النصوص الشيثية، خاصة يوحنا السري والروح غري املرئي العظيم وألوجينيس ) 58(

  .Zorostiansو
 ويقول أم جاءوا Harmozel,Oroiael,Daveithai and Elelethملنريون األربعة يف يوحنا السري يسمى ا) 59(

  .إىل الوجود بواسطة اإلله املولود الذايت
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حبسب نص هذا الكتاب األبوكريفي املنحول ميتلىء عامل الالهوت باملنريين واأليونات واملالئكة الذين جاءوا إىل الوجود ) 60(
  .املولود الذايت اخلالقة، ليخدموا الالهوت وميجدوهبكلمة 

آداماس هنا هو آدم، أول كائن إنساين، كما جاء يف سفر التكوين الذي يعول عليه الشيثيون كثرياً، ويرون أنه اإلنسان ) 61(
  .النموذجي لعامل الالهوت

  ].47[السحابة املنرية األوىل هنا تعين الظهور األول لالهوت، أنظر فقرة ) 62(
، وهو اجلد األعلى جليل )8 :5-25 :4تك(شيث هنا هو نفسه شيث االبن الثالث آلدم، كما هو مذكور يف سفر التكوين) 63(

  ].52[أنظر فقرة . شيث يف عامل الالهوت
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املثال يذكر تعبري عذراء مستخدم يف النصوص الشيثية كصفة تشري إىل طهارة أنواع من الظهورات والقوات، وعلى سبيل ) 64(
  . عذارىPlesitheaو  Youelكتاب الروح غري املرئي العظيم، أن الروح غري املرئي باربيلو و
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متثل األيونات واملنريين والقوات الروحية للكون، بالنسبة لكاتب هذا الكتاب املنحول، مظاهر العامل الزمنية ووحدات ) 65(
 مساء 72ر السنة األثىن عشر أو عالمات األبراج الفلكية، كما تتماثل الـ الزمن؛ فمثال األيونات األثنا عشر تتماثل مع شهو

 جلد اخلاصة بالسماء مع عدد أيام السنة الشمسية 360واملنريين مع العدد التقليدي لألمم الذي كان معروفاً قدمياً، وتتماثل الـ 
 Eugonostos The Blessed 111يف كتاب وهذا اجلزء من إجنيل يهوذا يتماثل مع ما جاء .  يوماً لكل شهر30مبعدل 

  . والذي يقول كاتبه نفس ما قاله كاتب إجنيل يهوذا عن عدد األيونات والسموات واجللد.83-84 :
  . الذي على عكس عامل الالهوت، فوق، فهو قابل لالحنالل ولذا يعرب عنه بعامل اهلالكCosmosيقصد هنا الكون ) 66(

   .gnosisاملعرفة هنا هي ) 67(
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 هو أحد ألقاب اهللا يف العهد القدمي، ويعين اإلله، ويستخدمه الكاتب هنا كاسم ألحد املالئكة أو القوات Elلقب إيل ) 68(
  .الروحية

 وهو موصوف كروح عظيم ورفيق لسكاالس Nebruel "الروح غري املرئي العظيم " نابرو موجود يف كتاب الشيثيني ) 69(
Skalas.   

  .اسم أخر للدمييورج، الصانع، نصف اخلالق الذي يقولون عنه أنه خلق عامل املادة فقطيلدابوث ) 70(
)71 (Skalas أو Skala ويعين األمحق. هو اسم أخر للدمييورج يف النصوص الشيثية] 52[ كما يف الفقرة.  
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ما يوصف يف كتاب الروح غري املرئي يوصف املسيح هنا ويف نصوص شيثية أخرى بالظهور األول لشيث يف هذا العامل، ك) 72(

ويصور يف ثالثة " شيث العظيم ) حل(، يسوع احلي الذي فيه ارتدى )لوجوس(غري الفاسد الذي حبل به بالكلمة " العظيم بـ 
أي (يسوع، لقد محلته من الشجرة امللعونة ) أي حللت يف(أنا ارتديت " أشكال للفكر األول والكلمة أو اللوجوس، ويعلن 

  .هنا يف يهوذا] 56[أنظر فقرة " وثبته يف أماكن إقامة اآلب ) يبالصل
 Nabruel مالك عن طريق نابرويل 12يف خلق " الروح غري املرئي العظيم " يتفق كاتب يهوذا هنا مع ما جاء يف كتام ) 73(

  . وقد مسي بعضهم بنفس األمساء املذكورة هناSkalaوسكاال 
عن خليق اهللا لإلنسان على صورته ) 26 :1(ره الغنوسي الشيثي، ما جاء يف سفر التكوين حيول الكاتب هنا، حبسب فك) 74(

  .ويقول أن اإلله سكاالس هو الذي خلق اإلنسان باالشتراك مع مالئكته حكام العامل
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)75 (Zoeكلمة يونانية تعين احلياة .  
وسي الشيثي، هي ساللة أو جيل شيث، والذي تصوره النصوص اململكة اليت ال حكام هلا هي، حبسب فكر هذا الكاتب الغن) 76(

  .الشيثية بأنه شعب ال يقهر
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تصور هذه الفقرة املعرفة وكأا معطاة آلدم ومن خالله للبشرية، كما تصور النصوص الشيثية األخرى بالتفصيل األيونات ) 77(
  .هذه املعرفة اليت ميلكها آدم والبشريةحكام هذا العامل، املصابني جبنون العظمة، بأم ال ميلكون 
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" اإلنسان " وهنا يزعم الكاتب أن املسيح طلب من يهوذا أن يساعده ليضحي جبسده اللحمي ". الذي حيملين " حرفياً ) 78(

ذا الذي يرتدي أو حيمل نفس يسوع الروحية أو الالهوت، أي أن موت يسوع على الصليب مبساعدة يهوذا يعين يف نظر ه
  .الكاتب حترير الشخص الروحي بداخل يسوع

  .يصور الكاتب يف هذه السطور الشعرية يهوذا بأنه معد من قبل ملهمة خيانة املسيح) 79(
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يقول الكاتب هنا، حبسب فكره الغنوسي الشيثي، أن جيل شيث موجود سابقا وأنه أتى من اهللا، الروح العظيم الغري مدرك، ) 80(
  .مباشرة

  . يقصد الكاتب أن يهوذا حرفيا هو جنم النص هنا)81(
قد تفسر هذه الفقرة، بناء على فكر الكاتب، على أا نوع من التجلي ليهوذا، دف تربئته من فعل اخليانة، اليت صورها ) 82(

  . صوت من األعايلالكاتب على أا قمة الطاعة والتضحية وإنكار الذات، وتصويره على أنه دخل يف سحابة منرية وحتدث إليه
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  .واإلشارة واضحة هنا ملا جاء يف اإلجنيل القانوين بأوجهه األربعة، أنظر الفصل األول) 83(
وليس اإلجنيل حبسب أو كما كتبه يهوذا ، كما هو احلال يف اإلجنيل القانوين املوحى " إجنيل يهوذا " عنوان الكتاب هنا هو ) 84(

 . أنه مكتوب عن يهوذا ومكانة يهوذا وليس إجنيل عن املسيحبه بأوجهه األربعة، مما يؤكد
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