مدخل إلى رسالة يهوذا
الرسالة،
ال نعرف من خالل ما وصلنا من موروث هويّة يهوذا كاتب هذه ّ
أن لديه شقيقًا يدعى يعقوب .ومن الواضح ّ
وك ُّل ما نعلمه عنه ّ
أن يهوذا كان
القراء وهو ما دفعه إلى عدم التعريف بنفسه ،وربّما كان أيضا
معروفا لدى ّ
أحد أقرباء سيّدنا المسيح (سالمه علينا) وقد جاء ذكره في اإلنجيل (انظر
متّى  ،55 :13مرقس .)3 :6
ت رسالة يهوذا على األرجح إلى عا ّمة المؤمنين ،ورغم ذلك ّ
ُو ِّ ّج َه ْ
فإن
اإلشكاليات التي تناولتها هي دون ّ
شك تلك المشاكل والصعوبات التي
واجهتها جماعةٌ معيّنة .ويبدو ّ
أن الرسالة هي بمثابة تحذير َكتَبه يهوذا على
يخص الذين تسلّلوا إلى جماعة المؤمنين مدّعين أنّهم أتباع السيد
ع َجل،
ّ
َ
ُ
غرائزهم،
المسيح .وقد سيطر الجش ُع على هؤالء المدّعين وتح ّكمت فيهم
سودها السخرية ،وقلّةُ االحترام ،واالنشقاق بين المؤمنين.
فأحدثوا مناخات تَ ُ
أن رسالة بطرس الصخر الثانية َّ
سرين ّ
وظ ْ
فت بعض
ويعتقد العديد من المف ّ
ْ
واقتبست منها بعض المعلومات (انظر المدخل إلى
األفكار من رسالة يهوذا
رسالة صخر الثانية) .وعلى هذا األساس ،فإنّه من المر ّجح ّ
أن رسالة يهوذا
قد ُكتبت قبل سنة  68للميالد ّ
ألن رسالة صخر الثانية تعود كتابتُها إلى
الفترة التي تتراوح بين سنة  64و  68للميالد.
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رسالة يهوذا إلى أحباب هللا
1
تحيّة
1
ه ِّذ ِّه ِّ ّ
الرسالةُ ِّمن َيهوذا خاد ِِّّم َ
س ِّيّدِّنا عيسى ال َمسيحِّ (سال ُمهُ عليناا) ،وشَاقي ِّ
األب
ُ
يَعقا َ
اوب .وهااي ُم َو َّجهااةٌ إلااى الّااذينَ اساتَجابوا لا َدعوةِّ هللاِّ ،وقااد أ َحابَّ ُهم هللاُ
2
الرحي ُم ،وهو الّذي َحفَ َ
علاي ُكم
َّ
إخاوتيَ ،
ظ ُهم ِّآمنينَ ل َ
سيّدِّنا ِّعيساى ال َمسايح .ياا َ
سال ُم وال َم َحبّةُ و َيزيدُ.
َرحمةُ هللاِّ وال َّ
حذار من الد ّجالين
3
ب إلي ُكم عن النَّجا ِّة الّتي نَتَ َمتّا ُع ِّبهاا
يا ِّ
أحبّائي ،كانَت ِّنيَّتي شَديدة ً في أن أكت ُ َ
سابي ِّل
سويّةً ،ول ِّكنّي رأيتُ أن
األمر ال ُم ِّل َّح هو تَشجيعُ ُكم على أن تُجا ِّهدوا فاي َ
َ
َ
4
س بَي انَ ُكم
صااا ِّلحينَ ب َ
ع اهُ هللاُ ِّل ِّعبااا ِّد ِّه ال ّ
ي .فق ا ِّد ان ا َد َّ
اان الّااذي ْأو َد َ
اإليما ِّ
شااكل نِّهااائ ّ
سايّدِّنا و َموالنااا
ارار يُ َح ّ ِّولااونَ فَضا َل هللاِّ إلااى ِّعلَّااة َكااي يَف ُ
أشا ٌ
سااقوا ،ويَتَنَ َّكاارونَ ِّل َ
صير ِّهم ُمنذُ زَ َمن َبعيد.
َف ِّك ُ
ئس َم ِّ
الوحي ِّد عيسى ال َمسيح .ولقد َكش َ
تاب هللاِّ ِّب َ
َ
5
غم أنّ ُكم تَعلَمونَ ما سأقولُهُ ل ُكام ،فاإنّي أ ُ َذ ِّ ّك ُار ُكم ّ
عقاوب
هللا أنقَا َذ َبناي َي
َ
َ
أن َ 6
ور َ
ضااا ّ
أن
صاار ،ثُاا ّم أهلَ َ
اار ُكم أي ً
و َح َّ
اار ِّماان ُهم .وأ ُ َذ ِّ ّك ُ
ااك ُكاا َّل َماان َكفَ َ
اار َر ُهم ِّماان ِّم َ
س ٌ
جاوزوا ُحدو َد ُهم وتَ َركوا َمس َكنَ ُهم ،قَيَّا َد ُهم
ال َمالئِّكةَ الّذينَ كانَ ل ُهم ُ
لطان ،ث ُ ّم تَ َ
ق َّ
اايم.
ااالم َحتّاااى َيحاااينَ َياااو ُم ِّ
الحساااا ِّ
ب ال َعظا ِّ
الظا ِّ
هللاُ ِّب َ
سال ِّسااا َل أ َبديّاااة فاااي أعماااا ِّ
7
عمورةَ وال ُمدُنَ ال ُمجا ِّورةَ ل ُهما ،فقد كاانَ أهلُهاا
وتَ َذ ّكروا أي ً
دوم و َ
ضا َمدينةَ َ
س َ
ااب أهلَهااا وال َمالئِّك اةَ
ُمنغ َِّمسااينَ فااي ال ِّفس ا ِّ وال ُّ
شااذو ِّذ ِّ
يِّ ،و ُك ا ُّل مااا أصا َ
الجنس ا ّ
لألشرارّ ،
نار أبَديّةٌ.
إنذار
عذاب شَديد هو
ألن مآلَ ُهم ٌ
ٌ
ال ُمتَ َم ِّ ّردينَ ِّمن َ
ِّ
3

8
سوا َبيانَ ُكم َّ
أسااس
ساهُ ،فعلاى
ُالء ال َّدجّالونَ الّذينَ اِّن َد ّ
وقد ات َّ َب َع هؤ ِّ
ِّ
الطريا َ نَف َ
سالطانَ
أحالم ِّهم الكاذِّب ِّة يَرتَ ِّكبونَ الفَ ِّ
ِّ
َ فيُنَ ِّ ّجساونَ أجساا َم ُهم ،ويَرفُضاونَ ُ
اواح َ
9
ت الغَيبيّ ِّة ال َمجيادةِّ ،بَينَماا لام يَجارؤْ
هللاِّ ،ويَتَ َج َّرؤونَ في افتِّرائِّ ِّهم على الكائِّنا ِّ
ثماان
إبلايس ِّعنا َدما
ئيس ال َمال ِّئكا ِّة ِّميخائيا َل علاى إدانا ِّة
َر ُ
َ
شاأن ُج ِّ
كاانَ يُجا ِّدلُاهُ ِّب ِّ
(10 )١
وهاؤالء َيساتَهينونَ بماا
جااز َك هللاُي.
ِّ
ي ِّ موسى  ،بال قاا َل لاهُ :يفليُ ِّ
النَّب ّ
ت الّتي تَفتَ ِّق ُد إلى ال َمنط ِّ  ،يَس َعونَ إلى ما تَدفَ َع ُهم إلي ِّه
يَج َهلونَ  ،و ُهم كال َحيوانا ِّ
11
فالويا ُل ل ُهاام ألنّ ُهاام يَساايرونَ علااى
االك.
غَرائا ُاز ُهم ،فيَنقااادونَ بااذ ِّل َك إلااى ال َها ِّ
َ
ُخطى قابي َل ،و َين َد ِّفعونَ َ
صاونَ
ضـال ِّل َب ْلعاام الا َّد ّجا ِّل ،و َيع ُ
ط َمعًا في الما ِّل إلى َ
اام هللاِّ ِّمث ا َل قااارونَ ف َيكونااونَ ِّماان الهااا ِّلكينَ ّ 12 )٢(.
إن َمااثلَ ُهم ك َمث ا ِّل ال ا ِّت ّال ِّل
أحكا َ
سفُن ،كذ ِّل َك يَف َعلونَ ب ُكام فيَن َدسّاونَ بَيانَ ُكم حاينَ
الرمليّ ِّة تَ َ
حر ت ُ َه ِّ ّد ُد ال ُّ
َّ
حت ميا ِّه البَ ِّ
األحبّا َء ،إنّ ُهم َدجّالونَ ُرعاة ٌ ال
ي الّذي يَج َم ُع المؤمنينَ
ِّ
تُقيمونَ العَشا َء ال ِّت ّذكار َّ
الريااا ُح ،أو
يُبااالونَ إالّ بأنفُ ِّس ا ِّهم .و ُهاام كال َّ
ب الخااالي ِّماان ال َمطا ِّار تَدفَعُ اهُ ّ
سحااـا ِّ
ثم ُار ،فتَماوتُ باذ ِّل َك
ذورها في الخ
َرياف ألنّهاا ال ت ُ ِّ
ِّ
كاألشجـار الّتي تُقتَل ُع ِّمن ُج ِّ
ِّ
13
اك كااأموا
ااس ،و ُهاام فااي ذ ِّلا َ
اام النّا ِّ
تين .ويَتَباااه َْونَ بِّأعمااا ِّل ِّه ِّم ال ُم ِّ
َما ّار ِّ
خجلا ِّة أما َ
ِّف ما في ِّه من أوساخ .ويَ ُ
ق
صير ُهم الضّيا َ
كون َم ُ
حر الهائِّج ِّة تَقذ ُ
البَ ِّ
ع فاي أعماا ِّ
ُّ
جوم التّائهة إلى أ َب ِّد اآل ِّبدينَ .
الظلُما ِّ
ت كالنُّ ِّ
ساابعِّ َبعا َد آ َد َم  ،إذ قاا َل:
 14وتَنَبَّأ عان ُهم
إدرياس  ،وهاو ِّمان الجيا ِّل ال ّ
ُ
15
ااس
صاا ِّلحينَ  ،يُحا ِّس ُ
يها َربُّنا سيَتَ َجلّى َم َع أُلوف ُمؤلّفاة ِّمان أوليائِّا ِّه ال ّ
اب النّ َ
َجميعًا ،ويُ ُ
اآلثاام الّتاي ارتَ َكبوهاا ،وعلاى
دين َجمي َع اآلثِّمينَ  ،ويَح ُك ُم علاى ُكا ِّّل
ِّ
( )١

متداولةً في عصره ،وربّما وردت في كتاب يهودي قديم
يشير يهوذا هنا إلى رواية كانت
َ
من مجموعة الكتب المنحولة يدعى يصعود موسىي ويعود تاري ُخه إلى القرن األول للميالد
صةُ كيف ُرفع جس ُد النبي موسى إلى السماء ،ولم يُذ َكر هذا في التوراة وال في
تقريبا .وتُخبر الق ّ
ي ِّ كتاب من كتب األنبياء .انظر توبيخا مشا ِّبها ُو ّجه إلى الشيطان في كتاب النبي زكريّا بن
أ ّ
بَ َركيّا.2 :3 ،
( )٢
جاء في التوراة كيف استعمل الملك باالق وهو ملك بالد مؤاب ،بلعام كي يلعن بني
يعقوب (انظر التوراة ،سفر العدد  )35 – 4 :22وقد اعتبر اليهو ُد في تلك الفترة ّ
أن قابيل
تمردا على النبي موسى
وبلعام مثاالن للقادة الفاسدين .وجاء ذكر قارون في التوراة باعتباره ُم ِّ ّ
(انظر سفر العدد ،الفصل .)16
4

ُك ِّّل اإلهانات الّتي تَلَفَّ َ
األشرار اآلثِّمونَ في َح ِّقّ ِّه تَعالىيّ 16 )٣(.
إن
هؤالء
ظ بها
ِّ
ُ
اك الاا َّدجّالينَ يَتَاا َذ َّمرونَ ويَشااتَكونَ دائِّ ًمااا ،ويَت َّ ِّبعااونَ أهااوا َء ُهم ،ويَتَ َكلّمااونَ
أولئا َ
دح ِّهم.
اس َمتى َو َجدوا فائدة ً في َم ِّ
بِّ ِّكبرياء ،ويَم َدحونَ النّ َ
واجبات المؤمنين
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(سال ُمهُ علينا)
هزئونَ
ِّعن َدما أخ َبرو ُكم أنّهُ س َيظ َه ُر فاي األي ِّ
ّاام األخيار ِّة ُمساتَ ِّ
19
َيت َّ ِّبعااااونَ أهااااوا َء ُهم ال ِّ ّ
ااازه ُم
شا ّ
ساااا ِّبّبونَ ال ِّفتنااااةَ و َيخ َ
اااريرةَ ،ويُ َ
ضااااعونَ لغَرائا ِّ
ال َحيوانيّ ِّة ،إنّ ُهم يَفتَ ِّقدونَ ُرو َح هللاِّ.
20
أحبّائي ،اجعَلوا اإليماانَ ّ
صاالتِّكم
الطاا ِّه َر
يا ِّ
أسااس أنفُ ِّسا ُكم ،واقتَادُوا فاي َ
َ
با ُاروحِّ هللاِّ 21 .واساتَ ِّم ّروا فااي َم َحبّ ِّتا ِّه تَعااالى ،وأناتُم تَنتَ ِّظاارونَ ال ُحصااو َل علااى
َحياةِّ ال ُخلو ِّد َرحمةً ِّمن َموالنا عيسى ال َمسيحِّ (سال ُمهُ عليناا) 22 .أشا ِّفقوا علاى
23
اار فانتَ ِّشالوهم
ال ُمتَ َر ّدِّدينَ في إيمانِّ ِّهم أ ّما َمن يو ِّشكونَ علاى ال ُّ
س ِّ
اقوط فاي النّ ِّ
لَعَلَّ ُكم تُف ِّلحونَ في إنقا ِّذ ِّهم .وأش ِّفقوا على ُمرتَكبي الخَطاياا واحا َذروا أن تَقَعُاوا
ياب النَّ ِّجسةَ.
في ما َوقَعوا في ِّه ،واجتَ ِّنبوا أعمالَ ُهم الفا ِّسقةَ الّتي تُش ِّبهُ الث ّ َ
ختام
24
ب
سبحانَ هللاِّ القاد ِِّّر علاى َح ِّ
ُ
فظ ُكام ِّمان الضَّاال ِّل دونَ ِّساواهُ ،وعلاى فَاتحِّ باا ِّ
ٌ 25
ساابحانَ هللاِّ
الواح ا ِّد
ضا ِّار ِّه ال َمجي ادِّ ،فتَا ُد ُخلوهُ فَا ِّارحينَ ال تَشااوبُ ُكم شااائبة.
ِّ
ُ
َمح َ
س ِّيّدِّنا عيسى ال َمسايحِّْ ،فلايَ ُك ْن لاهُ ال َجاال ُل وال ِّع ّازة ُ والقُادرة ُ
األ َحدِّ ،الّذي يُنَ ّجينا ب َ
س ُ
لطان ،قَب َل ُك ِّّل زَ مان ،واآلنَ  ،وإلى أ َب ِّد اآل ِّبدينَ  ،آمينَ .
وال ُّ

( )٣

األول) .وقد
األول (أو أخنوخ ّ
ي قديم يُدعى كتاب إدريس ّ
هذا االقتباس من كتاب يهود ّ
متداولة بين جمهوره مثل كتاب إدريس هذا.
اعتمد يهوذا على مصادر دينية
َ
5

