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وأعين بكل  .ن دعاة التنزيلِم هذه حماولة، وكل حماولة ليست كاملة، فلسُت 
وأحاول أيضًا أن أقدم للعقالء  ،بل أن أحلل أسباب اخللل ،أنين أحاول أن أصف ،دقة

رغم  حمماوالت    ،أن يتقدم ،اإلنسان منذ بدء احلضارة واحملاوالت هي دأُب .احللول
 ومصدر التراجع هو خمو    ،مصدر التقدم هو البحث عن األفضل .إىل الوراء تراجٍع

بمل   ،ليس ألنه األفضل ،بقاٍء دعامَة ألنه يلغي املألو ، فقد صار املألوُ  ؛من التقدم
 .ألنه مألو  

ممع أن حركمة اإلنسمان البيولوجيمة      ،إىل اخللمف  هي تراجع  األصوليُة 
ه إىل نرى أكرب ضربة توجَّ ،يزيولوجية الطبيعية هي التقدم إىل األمام. ويف األصوليةوالف

على أهنا هي الكمال الذي  نٍةمعيَّ باختيار فصوٍل ،وهي هزمية التاريخ اإلنساين ،اإلنسان
 بعده.كمال ال 

همو  نه أال يعين  رأيٍّ وسيادُة .وتنوع اآلراء ،""التعدديَة لنا التاريُخ َظِفَح وقد
 ،وخضموع   على أهنا إمجماع   ت يف تاريخ اإلنسان عامًةَفِربل ألن السيادة ُع ،األفضل
اسمتكان فياما الموعي     ألن يف حلظٍة ؛رمبا ،يفرض نفسه واختيار  ،ط األقوىوتسلُّ

فيه املمال   َثَبَع ختياٍرافتحول ذلك إىل  ،ورضى بالواقع الذي فرض نفسه ،اإلنساين
أه  مما  يف أخرى من تراكمات عقلية ونفسية  طبقات و ،والسلطان واخلو  واألمل

قبل أن يؤمن بالقوى الكونيمة   ،ميان اإلنسان بذاتهإو ،وهو حرية الفكر ،ز اإلنسانمييِّ
أو  ،ولد مثل حركة األجمرام السمماوية  قبل أن ُي ،األخرى اليت حتدد له مسار مصريه

جلسات اسمتدعاء أروا   واستطالع الغيب يف  ،وتوقعات قراءة الكف ،رافةنبوات الِع
 ألن األحياء فقدوا السيطرة على حياهت . ؛املوتى
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ن اهلل نفسه جاء أإىل اإلميان باهلل، وك َبِسُن ،والتسلي  باألمر الواقع ستكانُةاال 
 ،ن هذا املدخل بالذاتِم !!ميان باهلل، ُتفرض باس  اإلعن احلياة اإلنسانية نٍةمعيَّ بصورٍة
ال مثيل هلما يف تماريخ    بدقٍة َ ِستراه وقد ُر ،جنيلعنيف بني الشريعة واإل صراع  دبَّ

وهمي   ،العمربانيني  –كولوسي  –غالطية  –هي: رومية  ،يف أربعة رسائل ،املسيحية
وهو شاول الطرسوسي، بولس الرسول بعد  ،الرسائل األربعة ألكرب مرتد عن الشريعة

 لكي حييا حيماةً  ؛""زبالًة ،ومرحيًا وواضحًاكل ما كان يظنه ثابتًا  َبِسالذي َح ،ذلك
 .(7: 3يف املسيح )راجع فيليب  نًةمستعَل كاملًة نسانيًةإ حرًة

ألن اإلنسمان أممام    ؛وهي مصدر التسلي  واالستكانة ،شريعة موسى ثابتة
 20ن خيتار إال ما ُيقدم له من فتاوى مشلت ما يزيد على ، ال ميلك أالشريعة بال حرية

بمل سمبقاا    ،وأخرى باس  التلمود األورشليمي ،ُعرفت باس  التلمود البابلي ،جملدًا
 ،ما جاءت به شريعة موسمى يف الالويمني والتثنيمة   تفصيلي ِل وهي شر   ،"املشناه"
وفياا حماوالت دائبة  ،وهي شر  األسفار ،لياا علماء الياود "املدراش راباه"إ وأضا 

بل جاءت "الظوهار" يف حماولة للبحث  ،نسانوقتل حرية اإل ،للحد من طغيان الشريعة
جملمد   12سنة يف  100دام أكثر من  ت أخريًا بعد منٍعَرِشوُن ،عن اجلانب "املستيكي"

 اآلرامية. شيمع احلوا

 وهمو صمراعُ   ،تراه واضحًا يف رسالة غالطية ،اإلنسان مع الشريعة صراُع 
إهلي يقوده إىل معرفة اهلل مثمل  أمر نه أوما يعتقد  ،امتالك اإلنسان ملا يقوم به هو نفسه

كلماا   ،وغريها من وصايا ،وأنواع األطعمة ،واالغتساالت ،نتماء إلبراهي  باخلتاناال
ومع كل  ؟ى الوصيةهل فعل وقام بالوصية أم تعدَّ :تعيد اإلنسان إىل ذاته وليس إىل اهلل

ت بأهنا َفِص( اليت ُو23-20: 2الوصايا جاءت طقوس اللمس واالستعمال )كولوسي 
 ت من أجل تقييد حرية اإلنسان.َدِلزيادات ُو

كمو  2ألنه جتاسر أن يتكل  ضد شريعة موسى ) ؛بولس بالعصى َبِرلقد ُض 
 وملاذا يصمف  ،فة لنا من املشناه. ملاذا يكتب بولسووهي عقوبة معر ،(23-28: 11



4 

 

 ،لشمريعة لب برجوع االياا وطإوأنه إذا عاد  ،(18: 2بأنه هدم الشريعة )غال  نفسه
أه  مما جماء يف    حىت بل غاب ،ألن احلرية غابت ؛؟ واجلوابا  كمتعٍدتَّفسو  ُي

ن اهلروب أ. ووجد بولس "هلك وقريبك كنفسكب الرب إِح" :وهي ،األسفار القدمية
إىل درجة حماولمة   هبا يف التمسك الشديدوبل  ،هو ذاته االحتماء بالشريعة ،من احملبة
اآلخر يف معارضة وخالصا  تلة جيدون ويكتشفون وجوده  و القأن القاتل أ ،قتله هو

 ،بالتصفية الدموية. وهو ذات املنظر الذي نراه يف شباب وشابات ولمدوا يف الغمرب  
هن  بمال  ، والسبب هو أوعادوا إىل سوريا أو العراق للقتل والذبح يف صفو  داعش

 بل كيان ُأمهل. ،فَشكَتهوية وبال كيان مل ُي

اما  بثويف بمرام  ت إليكترونيمة  ذات احلراك األصويل القبطي يف مواقع  هو 
والويل ملن يسأل أو حياول أن ميس  ،حترص على االحتفاظ بالواقع كما هو ،الفضائيات

أقدم ممن اهتمام    ،قدمي وهو اهتام  ،فاالهتام العام .أو يدعو إىل البحث التارخيي ،احلداثة
ن كمان  إف .ذا وذاكهاألوثان، االهتام العام هو أنت ألنه أنكر عبادة  ؛سقراط باإلحلاد

فإنمه   ،وإذا كان بروتسمتانتياً  .فاو يذحبك بسكني الربوتستانتية ،رثوذكسيًاأالقاتل 
وإذا كمان   .لتقليد البشر نك تابع أعليه بسكني  ُزجِاوُي ،يذحبك باس  الكتاب املقدس

 مات.فاو ال يتردد يف أن يسوق ما يشاء من اهتا ،من الغوغاء

 ،وإحكام سميطرة الشمريعة   ،غياب احلرية الشخصيةيقبع  ،خلف كل هذا 
الشخص يدور على على الشخص. صراع بولس كان  ،واستخدام سوء فا  الطقوس

"السمبت ممن    :وهو هنا ينادي بذات املبدأ الذي نادى به يسوع نفسه ،قبل الشريعة
ال اإلنسان خلدمة مما   ،فقد وضع الشريعة خلدمة احتياجات اإلنسان ،أجل اإلنسان"
وجاء من بعمده رجمال    ،ومات بولس شايدًا ،ومات يسوع مصلوبًا .تطلبه الشريعة

 شرفاء ماتوا باس  الشريعة يف كل زمان ومكان.

 ؛الشمريعة  واثار عابدفقد  ،الزمان واملكان معًاجيمع بني جديد  الزمكان تعبري  
هي أساس شرعية مسحة المرو    خلطبوكأن طريقة ا ،بطريقة خمتلفة َخِبألن املريون ُط
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فمال   ،علينا أن نقول للرو  القدس حنن نرتب لك عملك حسب طقسناأنه و !القدس
 اول حتديث الطريقة، إياك أن جتيء!!!وح جيوز لك العمل إذا جاء شخص 

 وميالد الرب من العذراء الذي حلَّ ،حبك  الشريعة لنا جنسًة مٍُّأ وصارت كلُّ 
 .ألنه يفك رباط الشريعة ؛ُأبعد عن الوعي -حسب ترتيل التسبحة- وجناسٍة لعنٍة كلَّ
هؤالء ه   ،ر عليا  الزواجسواء كانت األم أم األخت وتعذَّ ،موا من املرأةِرُح نوالذي

الذين يريدون وضع املرأة يف سجن النجاسة باس  الشريعة إلسقاط ما لديا  من غيظ 
 .على النساء

احلرمان هو قتل معنوي ميارسه القتلة بكل قساوة ضد كل من خيتلف معام    
قتل األب مىت املسكني واحد على هرطقة. ُي بدون أن يكون لدى القاتل أو القتلة دليٌل

وينمال   ،قتل كاتب هذه السطور يف مناسبات معينةوُي ،يف كل مناسبة بال دليل واحد
 ألنه خيدم جمتمع عبيد ال يعرفون احلرية. ؛بل الصيت ،األجر القاتُل

 نسمانيةً إ رادًةإواختاذه جسدًا وعقاًل و ،التجسد اإلهلي هو جميء اخلالق نفسه 
أيضمًا  وال  ،لكي حييا بيننا وعندنا إىل هناية التاريخ. ومل يكن التجسد حسب الشريعة

 بكيٍل الروَ  املتجسُد جللوس عن ميني اآلب. ومل يعِطلب وال القيامة أو الصعود واالصَّ
 .لشريعِةا تقننُيهو  ؛ ألن املكياَل"ليس بكيل يعطي اآلب الرو  القدس" :حسب قوله

 ،جنيُلاإلأما  ،وال تنادي الشريعة باحلرية ،ال يعر  احلرية صارم  قانوٌن الشريعُة 
 ...قائ   والصراُع ،ال يعر  ماادنة العبودية ،يف أرض العبيد يزأُر أسد ف

ن لغمة  التشرذم؛ طاملا أالعالقات اإلنسانية إىل اجتماع احملبة بل إىل  يلن تنتا 
 ،وصار اهلجوم على اآلخرين هو طابع احلياة العامة ،عامًا 40القسوة قد سادت طوال 

و الدفاع عمن  وكأن اهلجوم على اآلخرين ه ،وكأن اكتشا  اخلطأ هو عمل الكرازة
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، ويامنا أن نضع أمام القارئ ال تفارق اهلجوماليت وصارت الشتائ  من األدلة  ،مياناإل
 احلقائق اآلتية:

 ،من شر  اإلميمان  جيب أن يكون جزًء -ماما كان-ما  اكتشا  خطٍأإن  -1
 ،وما هو ثابمت  ،وما هو ميارس ،تعدي على ما هو صحيحالوأن اخلطأ الذي ُيحاسب هو 

املرجعيمة ال   همو  اهلوىف". هواه/ره أي إنسان حسب قدراته وحسب "مزاجهال ما يقدِّ
 همو خمال     ،حول اخلطية األصلية التاريخ وال اآلباء وال حىت الكتاب املقدس. اخلالُ 

ن معاهد ومراكمز البحمث   حول تاريخ العقيدة يف الشرق وتاريخ العقيدة يف الغرب. وِم
ىل ما صمدر  إ N. P. Williamsمن دراسة  ابتداًء (1)ليااإرنا أش األكادميي صدرت دراسات 
. بينمما عنمدنا يف   اوغريمه J. N. D. Kellyوعند  Seebergعند  بعد ذلك مثل تاريخ العقيدة

جاء اهلجموم دون  بالرغ  من ذلك الشرق مل تظار إال حماوالت، ودراسات يف مقاالت، و
يؤكمد   وكأن الرأي املعارض هو التاريخ. هذا مظامر   ،هو احلقيقة االهتاموكأن  ،أسانيد

 واحملصلة انعدام احلوار. ،انعدام احملبة –انعدام االحترام  –انعدام احلرية 

 يقوم على أسس تارخييمة،  ، أي اهتام باهلرطقة اهتامًا تارخييًا االهتاممل يكن  -2
شركة الطبيعمة  ل "احلوار الذي دار حوهو على ذلك وأعظ  مثال  ،شخصيًااهتامًا بل 

، كأن   هو اللغةَككأن احَل ،"يف" –"مع" حريف اجلر: حول  دار سجاٌل "، حيثاإلهلية
 ،درسًا يقاليست واحملبة ل !!!باستعالن احملبة ، اللغوية أو بدروٍس درٍساملتجسد جاء ب
اللغة  حكُ  :هنا نرى دور الشريعة .ُتعطى زال حياًةتوال  تبل كان ،أو عظة نسمعاا

 شخصي بعد استبعاد التاريخ. تقدير  - مقدار فا  صاحب احلك  حسب

ال و ،واملنا  ليس من وضع شمخصٍ  ،املنا  غياب احلوار هو غياُبإن  -3
هو القائد املسمتبعد  لكنه لألسف، و ،من معرفة التاريخ هو نابع  ، بلالظرو  حتكمه

الثاين جاء من شخص  بعدم قانونية جتليس البابا تواضروس الذي ال حضور له. احلكُ 

                                                           
 .2014راجع يف ذلك تفصياًل، كتابنا: وراثة اخلطية أم سيادة املوت؟، القاهرة،  (1)
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معرفمة أرثوذكسمية    ،العامل الكبريهذا فال كان لدى  ،بأنه عامل الهويت كبري َفِصُو
 ؟!!!"حمرومًا من ف  الثالوث القدوس" :نه من أن يشر  ما جاء يف القانون الكنسيمتكِّ

وبمدون   ،بال جممع حرماٍن صدر حكَ أن ُي -تهماما كانت رتب-ما  ال يوجد شخص 
 سمقفٍ أ وبدون ذكر السبب التارخيي الذي مينع رسامَة ،ون حتديد التامةوبد ،شاود

علينا مبنع سبب وضع اليد ممرة   ،العامل الالهويت الكبريهذا مرتني. فال جادت قرحية 
أم  ،ثابت  هل هذا هو تعلي  ن الرسامة هي بوضع اليد أو باملناداة؟ إوهل حقًا  ؟واحدة

العمامل   همذا   رجعية التارخيية اليت بىن علياما أو امل ،رأي شخصي؟ وما هي املراجع
 قدوس؟الالهويت حك  احلرمان من ف  الثالوث ال

 Humaism andوعنوانمه   Emmuel Levinasكان كتاب  ،عندما درسنا الفلسفة 

the other الفكمرة  أي  ،حاديمة الفكمر  كان مبثابة صدمة ملن ترىب وعاش على ثقافة ُأ
 .مثل "ذمي" أو "نصراين" ،الواحدة اليت تلخص اآلخر كله يف عبارات أو عبارة واحدة

إذا حلمت كلممة    ،وكنت أجد ذلك يف لغة الصحوة القبطية مع اخمتال  اللفمظ  
أي حل ملعضلة الفكر األحادي  Levinasومل أجد عند  ،حمل كلمة "ذمي" "بروتستانيت"

حقري من الرفض املطلمق   واحتقار اآلخر هو نوع  .رفبالص الوصفي الذي ينتاي عادًة
 حتت أمساء متنوعة.

المرافض   ديكشف شيئًا عنم  ، إمنارفض اآلخر حتت أي اس  أو أي بندإن  
 ،عليا تعلو على اآلخر ىل ذاٍتإاالنتماء  وه يكشف كشف عن عداوته وي ،والطاعن

حسمب  -رة .. اآلخر متلك حذ  اآلخر متامًا. هذا ال تعرفه الفلسفة األوروبية باملو
سقطت الكنيسة كجسد املسميح ممن   عندما و ،يف جسد املسيح هو عضو  -اإلميان
وظلت قائمة كمؤسسة متلك إصدار ما تراه من اجتاادات كلاا تدور حمول   ،الوعي
فأصمبح   ،ىل شميء إيف جسد الرب يسوع نفسه  لت اآلخر من عضٍوحوَّ ما، شريعٍة

اهلجموم علمى    ىنمو عنمدما  بولس  َمَدوهو جممل ما َص ،نفسه الربَّ التشريع ميسُّ
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 ؟(2-1: 9"ملاذا تضطادين" )أع  :إذ مسع صوت الرب ،املسيحيني يف دمشق

يف  الشمخص كعضموٍ  بالتايل، فإن تشيئ و ،فكرًة وأ ًارقمقد يكون  الشيُء
أو غريها ممن   ،اوي""متَّأنه أو  "،تباع مىت املسكنيأحد "أىل إله يوحتو ،جسد املسيح

 نتماء جلسد املسيح.االال شك ينطوي على إنكار  ، اوصأ

جيابيات ب متامًا كل اإلن اهلجوم على الكنيسة جسد املسيح قد جتنَّتارخييًا، كا 
وخلمف   .وهو من بواكري كتابات األب مىت املسكني "،العنصرة"اليت قيلت يف كتاب 

اهلوية اإلهلية اليت أعطيمت  إعدام اآلخر هبدم  -يف حقيقة األمر-اهلجوم واالهتام يكمن 
فقمد أزال   ،ينال القاتل عافيته "ويتنفس رائحة الرضما"  ،له. وعند االنتااء من اآلخر

 "تعالي  األب مىت املسكنيم "ووصف كتبه ب ،وجعله العدو ،من الوجودالقاتُل اآلخَر 
 إذ ؛حىت لو كانت كل العبارات هي ألثناسيوس الرسويل "،تعلي  د. جورج بباوي"أو 

 .جيب التستر على املصدر حىت يت  لفظ اآلخر

كشمف  ي ،ام وخلع من عضوية الكنيسمة دعإيف التشدق حبك   ن جيد لذًةوَم
هي نابعة من القضاء علمى   ،عما يف باطنه من عداء ورغبة يف القضاء على الرب نفسه

 تغميري  اوف ،مثل بالعار واإلالضمري املثقَّ يكشفالذي أما  .اآلخر الذي "مات ألجلنا"
 ،وعندما يت  قتل اآلخر ".عوقب بداًل مين"و ،"مات بداًل عين، إىل "عبارة "مات عين"
دفع الثمن، أي قد املسيح  إذا كانخصوصًا  ؛يصبح قتل اآلخر سااًل ،وهو هنا يسوع
 .معه ال مانع من أن يقتل كل من خيتلفلذلك مثن اجلرمية، و

 "،ت "أخطأ يف ترتيب منظومتهس داخل حقل الهوماَرُيالذي هذا هو التكفري 
هي االنتقام من اجلديدة أصبحت ألن املنظومة  ؛أخطأ يف حتديد اآلخربناًء على ذلك و

رب السماء واألرض الذي جاء للشفاء هو اآلخر ليس أن و ،اخلاطئ ودفع مثن اخلطية
دل حرقه بنار العأن و ،مثل ذبائح العاد القدميمثله بل هو كبش فداء  ،وحترير اإلنسان
ألن  ؛ظارت الرمحة واحملبة؟ اجلواب هو بالنفي ، هلن احترقأوبعد  ،هو العدل نفسه

 وال الغاء اآلخر. ،الرمحة ال تعر  التشفي
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 20يف  Kings Collegeُعقد مؤمتر يف جامعة لنمدن   ،سبتمرب 11بعد هجمات  
بل  ،اخليبحث اهلجوم على نيويورك أو التطر  أو .... هذا املؤمتر ومل يكن  ،سبتمرب

مبسامهة قصرية جدًا تدور حول األحباث اليت  تقدمُتوقد كان البحث هو عن اآلخر. 
 1923األوىل عام  تهيف جملد صدرت طبع I. A. Richardsو C. K. Ogdenقدماا كاًل من 

اسمتخدام حمر     كان البحث القصري يدور حول The Meaning of Meaningبعنوان 
وكالمها ممن حركمات الفكمر     ،ال النافية وال الالغية "، وجاء التمييز بنيال"النفي 

ويظل كالمها يف تفاعل  ،بني موضوعني Dialectic جدليًة ع عالقًةصنالنفي يف .اإلنساين
ح ويطالتو ،بل حذ  الوجود ًا،نفي تليس يهو Nihilismهو العدمية  ،اإللغاءأما تام. 

 ىل العدم.إا هو موجود وكائن مب

اإلفمراز  هذا كان  ،عرب تارخياا الطويل ما هرطقًة فرزتكانت الكنيسة عندما  
هو إتاحة الفرصة ألكرب عدد حمىت ال  ذلك سبب كان و ،يف جممع ًا، يت مجاعي عماًل

 ًا،جيابيم ًا إالكنيسة على اهلرطقة هو دائممًا رد  وكان رُد .تتدخل النرجسية يف القرار
 ؟ان املسميح جممرد نميب   كلو  ،نسان نفسهماذا حيدث لإل" :عبارة واحدةيتلخص يف 
كلماا  ألن هذه  ؛فقدان احلياة األبدية والتبين ومرياث امللكوت والقيامة ي:واإلجابة ه

بمالنفي   ًابل قرار ،باإللغاء ًاقرار ،عطايا يقدماا اهلل. ومل يكن شجب أريوس أو غريه
احلق و .لكي تبقى أمام كل الضمائر احلية تلك العالقة اجلدلية اليت تفرز الصواب واحلق

 وأسس عالقًة ،فقد جاء هو ،شركة اهلل يف حياتنا ، أيهنا هو أساس املسيحية الراسخ
 ؛عالقة اإلنسان بماهلل  ت كلَُّدِلحتاد ُو، ومن هذا االيف احتاد األلوهة بالناسوت جديدًة

ن ايف للعالقة اليت حتماول اهلرطقمة أ  وبسبب هذا الرد االجيايب الن .ألن اهلل هو الواهب
 عليه كل كتابات اآلباء. صجيايب هو دائمًا ما حتراإلكان تقدمي الشر   ،هاُرتغيِّ

مل لكننما  و "،احنرافات عقائدية" ،فقد ظارت كلمات "شطط" ،ا يف زمانناأمَّ 
 وما هو االحنرا ؟ ،أين هو الشطط بالتحديد نيدعنسمع من هؤالء امل
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 ألننما مل و .ملن كانوا على خال  نازجلانسمح حىت بصالة  ومل ،لقد قضينا عليه 
القمس   ما حدث معمثل ،أمواتًا  ن حناكماأنا بفيتكا ،أحياء   وه منلك أن حناكمانكن 

 وهتديد كاتب هذه السمطور  ،براهي  عبد السيد ود. نظمي لوقا واألستاذ موسى صربيإ
تام. واملعاناة ممن  مل يعد لدينا فر   باحلق، وال رغبة يف الشاادة، بل صمت   بذات القرار.

هي نفس  ،(28-23: 11كو 2يف )وعبَّر عناا الرسول بولس األخوة الكذبة اليت عاناها 
 .ة كل من يشاد للحق ويواجه الكذبة، ال سيما يف العصر احلديثمعانا

يف  ،(23: 9دمشق )أع يف  ،من يقاومه َدَجَو ،لياا بولسإيف كل مدينة سافر  
 ، يف (19: 14)أعمال  ةأيقوني، يف (50: 23انطاكية )أع  ، يف(29: 9أورشلي  )أع 

 .(12: 18كورنثوس )أع ، يف (23: 17برييه )أعمال ، يف (5: 17تسالونيكي )أع 
، وهمي  ليس من جاة االختصاص ،وصدر قرار احلرمان-ىل اجنلترا وعندما سافرت إ

جماء  امعمة،  باجلوحصلت على عمل - األنبا بيشوي من جلنةبل  ،اإلكلرييكية الكلية
وقبلاا  ،ات املصريةنين ضابط يف املخابرإساقفة كانتربري أرئيس لاألنبا بيشوي ليقول 

جماءت  لكمن  و ،أرسل كانة لندن خطابات سيئة جلامعة برمنجاام ملنعي من العمل
أن و ،  بال دليلبعكس ما كانوا يتوقعون ألن الدميوقراطية الربيطانية ال حتاِكأحابيلا  

 .نه خمطئعلى أي اهتام حىت يتأكد القانون أحرية الشخص تعلو 

يفتخر بقتلي هو داعشمي  ن وَم ،... املستقبل عندي وليس عند القتلة ،بعدو
كما قتمل   ،ألنه قتلين واسترا  ؛ىل األبد حسب فكرهإنين حمروم وحمروم قبطي يقول إ

لكذبة هو الذي أسمس  ، وإن كان موت االبن الوحيد بيد ااآلب ابنه الوحيد واسترا 
حىت لو كان مثل  ،مصري االبن الوحيد هو مصري كل مصلوب استعالن احملبة، وأصبح

 اللص اليمني سو  يذكره التاريخ والشرفاء دائمًا.

 


