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  البطيء القاتل مُّ السُّ  ،العموميات
  يهاب جورج.إاألخ 

 عــن واقـــع احليـــاة بــل هـــي كلمــات تعـــربِّ  ،وهــذه ليســـت عبــارة عامـــة ،ســالم وحمبـــة  
هــو املصــاحلة  نســانية. ســالم مــن أصــلٍ وِّن الشــعور والــوعي والعالقــات اإلاملســيحية الــيت ُتكــ

نة الــيت أخــذناها وقبلناهــا يف املســتعلَ وحمبــة مــن احملبــة الثالوثيــة  ،وهــي خدمــة يســوع الوســيط
  املسيح.

 مــا وهــو مــا جيــب أن نأخــذه بكــل اهتمــام إالَّ  ،التعليقــات هــي نــبض القــراء مجيعــاً   
 ،خرج عن اآلداب املسيحية أو املصرية. وهنا يـا أخـي لسـنا بصـدد مـدح أو ذم أي إنسـان

مهســة حكمــة   إذا كانــت فيهــاكلمــات املــديح مهمــا كانــت لــن يكــون هلــا أي جــدوى إالَّ 
  وتشجيع.
وهـو تقسـيم كـل شـيء إىل خـري  ،الغنوسية مدرسة خاصـة هلـا أسـاس الهـويت شـاذ  

وأول الشرور هو اجلسد والطعام. املستنري هو  .وشر وهو ما هو مادي ،وهو ما هو روحي
وهــم أولئــك الــذين يســعون للفكــاك مــن اجلســد باالبتعــاد عــن الــزواج وأكــل  ،الرتبــة الثانيــة

ـــ خلمـــر وطلـــب احلكمـــة واالســـتنارة بنســـكٍ اللحـــوم وشـــرب ا ب املـــدون جتـــده يف الكتـــا دٍ معقَّ
 ،ُكتـــب رمبـــا يف القـــرن الثالـــث  Pistis Sophiaميـــان واحلكمـــة باللغـــة القبطيـــة باســـم اإل

  وهو اسم الروح القدس عند الغنوسيني. ،هي كائن مؤنث Sophiaواحلكمة أي 
 ،القــراء مــن العموميــاتر كــل كــان مــن الضــروري كتابــة هــذه الســطور لكــي حنــذِّ   
ولكــــن لــــدينا مشــــكلة يف  ،بطــــيء قاتــــل للــــذكاء. أنــــا ال أقصــــدك أنــــت بالــــذات مٌّ فهــــي ُســــ
سـاس التـارخيي ال زال غـري ولكـن يبـدو يل أن األ ،ليها أكثر من مرة، سبق اإلشارة إالتعليم

صـــدرت منـــذ أكثـــر مـــن  ،بعنـــوان "املـــدخل إىل الالهـــوت"لنـــا واضـــح رغـــم صـــدور دراســـة 
  اً.عشرين عام

ن: املوعوظني واملؤمنني. وما ذكرتـه يـا أخـي عـن اله شق ، كانالتعليم تارخيياً  أوًال:  
أو  ،ميــانهــو خــاص بتعلــيم املــؤمنني الــذين أخــذوا بــدايات اإل واإلفخارســتيا،ه والتبــين التألُّــ

والـــيت تســـتمر بعـــد  ،األساســـات يف حقبـــة الـــوعظ الســـابقة علـــى إعـــداد هـــؤالء للمعموديـــة
اإلنســان  –التجســد  –ا: خلــق اإلنســان هبقليهــا يســإوضــوعات الــيت أشــرت امل .املعموديــة



 ٢

اســـتعالنات اهللا  –الـــرب يســـوع الوســـيط  –حتـــول الكيـــان يف املســـيح  –صـــورة اهللا ومثالـــه 
 –حاجـة اإلنسـان إىل التجديـد  –الصـالة حتـت العهـد األول  –الشريعة  –والعهد األول 

عمــــل الــــروح القــــدس يف  –يــــد واألخــــري العهــــد اجلد –النمــــو الروحــــي  –مشــــكلة املــــوت 
 –الصــالة يف العهــد اجلديــد  –املســحة  –املعموديــة  –العهــدين (القــدمي) األول واجلديــد 
  الثالوث. – اإلفخارستيا –شركتنا يف املسيح بالروح القدس 

والثـــاين لـــذهيب  ،األول للقـــديس كـــريلس األورشـــليمي :هـــذا كلـــه مـــدون يف كتـــابني  
  الفم. األول هو تعليم املوعوظني الذين استعدوا لنوال سر املعمودية.

أي خطـة  ،التـدبري :من قسـمنييتألف : كان التعليم الالهويت بعد املوعوظني ثانياً   
شـــــركتنا يف  –شـــــركة الثـــــالوث  –األقـــــانيم  –والثيؤلوجيـــــا وهـــــي طبيعـــــة اهللا  ،اهللا للخـــــالص

  يضاً التأله.أومعه  ،ضوعاً هاماً يف التدبريالتبين كان مو  .الثالوث
كـان التـدريس يسـبق املعموديـة واملسـحة ويسـتمر. بعـد ذلـك حـدثت   اإلفخارستيا  

يارات: األول هو شيوع معمودية األطفال بال إعداد وتعلم والثـاين تـدمري مدرسـة  .ثالثة ا
يــار االســكندرية علــى يــد الفــرس مث الفــتح العــريب. وجــاء  وهــو  ،حمصــلة ملــا ســبق الثالــثاال

ومل يصــلنا تراثنــا بالكامــل بســبب فتوحــات  ٤٥١نقــل الــرتاث مــن اليونانيــة إىل القبطيــة بعــد 
األتـراك العثمـانيني وتـدمري البنيـة التحتيـة ملصـر والكنيسـة  –العباسـيني  –األمويني  –مصر 

  وهو أشر ما حدث يف مصر. ،يف العصر العثماين
العمـل الشـاق واجلـاد. يف  إىل بـل ،كم أو السـخريةحنن يـا أخـي ال حنتـاج إىل الـته  

كان لـدى زكريـا بـن سـباع   ،سقف األمشوننيأالعصر العريب الذي يبدأ بابن املقفع ساويرس 
ه. أي احليــاة اإلنســانية املنســجمة وهــو مــا نقصــد بــه التألُّــ ،التعبــري العــريب "أخــالق الربوبيــة"

ألن العظـة علـى اجلبـل هـي  ؛ة علـى اجلبـلمع حياة اهللا حسبما ورد يف تعليم الرب يف العظ
  أخالق الربوبية.

 .بــــل ومعتقــــدات ال تعرفهــــا املســــيحية ،بت لــــدينا كلمــــاتمــــن اللغــــة العربيــــة تســــرَّ   
عربيـة. تعـود إىل العهـد األول (القـدمي)  –وهي كلمـة عربانيـة  "،العبادة"صارخ هو الثال املو 

ـــة  ـــر هـــي  προσκυνεοولكـــن الكلمـــة اليوناني  λατρειαتعـــين الســـجود والكلمـــة األكث
بـل خيـدمنا  ،وهي خدمة الثالوث لنا ألننا لسنا عبيداً خندم اهللا em]i[ وتعين خدمة وهي
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  اإلفخارستيا.االبن أكرب خدمة يف بذل ذاته عنا وتقدمي حياته يف سر 
 ،ريــوس هــي مقارنــة ظاملــة وعامــة جــداً أســلوب أثناســيوس وأســلوب أاملقارنــة بــني 

ــا ُســ مٌّ العموميــات ُســ ،لكولـذ علمــاً  ،بطــيء ال نشــعر بــه. فمــا هــو وجــه املقارنــة مٌّ قاتــل أل
ُكتـــب أصـــًال للـــرد علـــى   ،ثناســـيوسأللـــرد علـــى األريوســـيني للعظـــيم األربعـــة قـــاالت املبـــأن 

  ."املأدبة"أو  "،الثاليا"أناشيد أريوس 
 –اإلنســان والثقافــة  :جيــب أوًال تقــدمي موضــوع اإلنســان ،حســب تارخينــا العظــيم  

  الصور املتعددة للذات اإلنسانية. –الوعي واللغة  –اإلنسان واحلرية 
  .وليس اخلطية ،وهو املوضوع األصلي ،وبعد ذلك: املوت  

 ،واملــوت هــو املوضــوع األول ،مــن املــوت اخلــالص هــو خــالصٌ  ،يهــابإيــا ســيد 
لينـا مـع إوهـو وافـد  ،يف مصـر هذا عكس االجتاه العام السائد .واخلطية هي املوضوع الثاين
ـــ  ، أيعـــودة الشـــركة بإبـــادة املـــوت –نســـان عـــن اهللا اإلرســـاليات. مث اغـــرتاب اإل ر كيـــف دمَّ

  ء املسيح بتجديد الكيان اإلنساين؟وكيف جا ،املوت الكيان اإلنساين

  رجل الشارع:
الصـــــراع  –الرتكـــــي  –العباســـــي  –هـــــو حمصـــــلة العصـــــر األمـــــوي رجـــــل الشـــــارع   

بـل ابـن األمـس البعيـد  ،ابـن األمـس القريـبهـو ليس رجل الشارع  .١٩١٩السياسي منذ 
غماء ثقـايف طويـل مث إ ٦٧مع استفاقة سبقت  ١٩٥٢منذ عالمياً إالذي مت السيطرة عليه 

يف عصــــر الــــرئيس عبــــد  األلــــف كتــــاببعــــد ذلــــك ال زال ســــاري املفعــــول. كانــــت سلســــلة 
ــارت مث املســرح القــومي .. ،الناصــر  اجملــالت واجلرائــد. ومل يبــق إالَّ  ،دوات الثقافــةأ.. اخل وا

كتـب   وُمنعـت -القمـص مـىت املسـكني  –مث جاء اهلجوم على طـه حسـني وجنيـب حمفـوظ 
طبعــاً جــاءت شــبكة املعلومــات  –عبــد الــرمحن بــدوي  –أنــور عبــد امللــك  –لــويس عــوض 

  .اً بفتح ثقايف مل يكن متوقع
عــداد جملــة الطليعــة الــيت كانــت تصــدر مــن األهــرام طــوال أالحــظ الفــرق اهلائــل يف   

  مث بعد وفاة عبد الناصر ... ،عصر عبد الناصر
ســـطحية هـــي اإلعـــالم الـــذي أدخـــل ال"التســـطيح" والطبقـــة  ،بلغـــة أمحـــد فـــؤاد جنـــم  



 ٤

الكثـــري مـــن موبقـــات اجلهـــل والتعنـــت والـــرفض والعنـــف يف الفضـــائيات الـــيت كانـــت تطالـــب 
د مرســــي وهــــدم األهــــرام وســــرقة املتحــــف املصــــري وغــــريه مــــن ــــدم أبــــو اهلــــول طــــوال عهــــ

  املتاحف.

  تحديث الخطاب الديني المسيحي:
الـــرئيس عبـــد الفتـــاح السيســـي مـــرتني يتحـــدث عـــن حتـــديث مسعـــت الرجـــل احملـــرتم   

تـــرك لنـــا حنـــن يف الكنيســـة أن هكـــذا و "، اإلســـالمي"مل يقـــل أنـــه والحـــظ  ،اخلطـــاب الـــديين
  ليه.لسطور مل أقرأ ما يستحق اإلشارة إة هذه اولكن حىت كتاب ،نفهم الرسالة

 ســـنة بـــل كمـــا قـــال اكليمنضـــس الســـكندري يف ،ليســـت العـــودة إىل الـــرتاث فقـــط  
 .جملــة علميــة تارخييــة للحــواريس هنــاك فلــ ،"احلــوار هــو أول خطــوة ملعرفــة احلقــائق" :١٩٠

احلــوار ولكــن بــاب  ،رائعــة ومعرفــةمــن ثقافــة  ذات مســتوى عــالســكندرية جملــة مدرســة اإل
  مغلق خوفاً على سلطان اإلكلريوس.

  لنا عودة يا أخي مع حتديث اخلطاب الديين املسيحي.  
  د. جورج حبيب بباوي  

  ٢٠١٥إبريل  ١٩  


