
 

ا لألقباط األرثوذكس   إيبارشية جنوبي أمر

 م٢٠١٧  يناير              لشهرة لألباء الكهنةالرسالة ا

 يقود املرضعات

: "كراٍع ير قطيعھ. بذراعھ يجمع    
ً
سوع قائال وصف أشعياء الن الرب 

قود املرضعات" (أش مالن و حضنھ يحملها و ومن املعروف ). ١١:٤٠ا

ها  أن املرضعات من الغنم تحتاج لرعاية خاصة ح تتمكن من إتمام مهم

ن وحنان أم مالن الوليدة الضعيفة ال تحتاج لل اصة بإرضاع ا ها ا ها

عقوب عندما قال    قصة 
ً
ا شدد. لقد رأينا ذلك وا ح تقوى وت

سو: "فقال لھ سيدي عالم أن األوالد رخصة والغنم والبقر ال عندي  لع

 ماتت كل الغنم" (تك
ً
 واحدا

ً
ا يوما   )١٣:٣٣مرضعة فإن استكدو

   " :
ً
ن  وسطكم كما تربيوبولس الرسول يصف نفسھ قائال رفق  بل كنا م

ا ستطيع أن نفهم من كلمات كل من ٧:٢س١" (املرضعة أوالد  ، ). بالتا

عود ع كل أسقف  أشعياء الن وبولس الرسول أن كلمة املرضعات 

م بالتغذية  عهد ن و لفھ الروح القدس بوالدة البن ن حيث ي وكا

كملون  اإليمان. يتصور املسيحالروحية إ أن  والرعاية هم و   قلو

ذ  و
ً
: "كن إذا

ً
ن عند رسامتھ قائال ا عينھ ما يو بھ األب األسقف ال ا 

ا متضاعفة. لتأخذ أجرة العبد  رد ها ل  بالوزنة ال ائُتمنت عل
ً
عامال

ن وتجمع الشعب ع كلمة التعليم  كيم األم هاا  مثل مربية تربي بن

سمعونك".     لتخلص أنت والذين 

ستخدم فقط  الكتاب املقدس لوصف     ذا لم  يھ الرضاعة  ش و

الرسل واألساقفة والكهنة بل استخدمھ الو اإلله  سفر أشعياء 

جوا معها يا جميع  : "افرحوا مع أورشليم وابت
ً
سة أيضا ليصف الكن

شبعوا من  رضعوا و ها. ل ن عل  يا جميع النائح
ً
ها. افرحوا معها فرحا محب

ا عز كذا قال الرب ثدى  ا. ألنھ  ها. لتعصروا وتتلذذوا من درة مجد

رضعون وع  هر ومجد األمم كسيل جارف ف  ك
ً
ها سالما أنذا أدير عل

ن تدللون" (أش   )١٢-١١: ٦٦األيدي تحملون وع الركبت

 ح تحمل     
ً
ن وجافا  من الل

ً
ون ثدي املرأة خاليا ومن الناحية الطبية ي

رات الفسيولوجية بحيث يتدفق منھ تحطفلها وعندئذ  عض التغ دث 

ن ع الفور  ره ورعايتھ للوليد  الل كذا قصد هللا  تدب عد والدة الطفل. 

ن  جاف ي أمھ ا ن بتجه ثد ر أن يرتب لھ حاجتھ من الل الضعيف الصغ

  لهذه املهمة.

عينھ ما يحدث بالتوازي  عالم الروح. فاملر للكهنوت قد ي   جزع ذا 

امة املهمة الروحية املزمع   من 
ً
را شرة ال يرى كث قبولها. إنھ بحسابات 

ستطيع من مخزون  سوى جفاف نفسھ وضعف روحياتھ  كيف 
ً
سائال م

دودروحھ ونفسھ وجسده  ل فرد  امل شبع االحتياجات الروحية ل أن 

ها  ساءل قبل أن تحمل بجني شبھ ذلك حال امرأة ت يؤتمن ع رعايتھ. 

ن أن يرضعاه.  جاف ها ا   كيف يمكن لثدي

و الرب     ن. الرا الصا الوحيد  ا و عمل النعمة  حياة ال ذا 

و وحده الذي "يقود املرضعات". تصوروا م   سوع املسيح و
ً
لو أن أما

من أمهات الغنم املرضعات تمردت ع قيادة الرا وقررت أن تنعزل 

هلك   عنھ ماذا سيحدث لها؟ بالقطع سوف تموت و
ً
عيدا برضيعها 

ظة بالروح القدس  ن كل يوم بل وكل  ا رضيعها. باملثل ما لم يلتصق ال



خضع لقيادتھ  جارة من بباتضاع شديد و هار املاء ال ا طنھ فإن أ

روي أبناءه سوف تجف ال محالة ل  ،ل قع تحت الو و ورعيتھ و هلك  ف

" (إر بددون غنم رعي ون و هل ل للرعاة الذين     ) ١:٢٣القائل: "و

رة واملربكة ال    رةاألمور امل ن  خدمتھ كث ا . واالحتياجات  تمر ع ال

ون الطرق الرو طو الروحية ألبنائھ ل ومتعدد املراحل متنوعة وعديدة ل

روب. روا كيف بواسطة تواضعهم  وا ر من اآلباء الكهنة اخت إال أن الكث

هم يضع هللا  عزة وصلوا هم كلمات إرشاد و ونوا قط يتصورون  أفوا لم ي

هم قادرو  ها من ذو أ لم  همن ع الت ن نفسھ . ا ا فكم من مرة وجد ال

 
ً
لما   قدس بما فيھ نفعبإرشاد الروح ال مت

ً
جزل للسامع لكنھ مضاد تماما

اره آلرائھ  صيةوأف اتھ ال و يتجهز  ؟ واتجا ن و ا كم من مرة شعر ال

 بالروح 
ً
نجدا إللقاء عظة بإفالسھ وخواره الرو الشديد فصرخ مس

فأسرع إ معونتھ ومأل فاه بجدد وعتقاء؟  "يقود املرضعات"القدس الذي 

 ما 
ً
س أغسطينوس:حقا "احذر من اليأس من نفسك فقد  أصدق قول القد

ل ع هللا (الذي يقود املرضعات) ال ع ذاتك". ت أن تت   أوص

  خواطر بطرسية
سمع ونقرأ عن األالم ال يتعرض له رات واملوت ــــكلما  ا املسيحيون والتفج

انن عض ــــوالضيقات واألحزان ال تحيط بنا من كل جانب قد تجول بأذ ا 

واطر .. ملاذا نحن املسيحيون بالذات قد ُجعلن دف ــا ا موضوع الضيقات و

ن و جزاء أمان ذا يارب  اطر ومصب األحزان؟ أ افأتنــامل ذه  م ا ـــا لك؟ أ

سلك بخوف هللا؟ أين عدالة السماء ؟! ذا الذى نراه كل  ألننا نؤمن بك و ما

م ناج ن نرا ر املؤمن نما يوم: األشرار وغ ن ب رين ومف ن ومتك

سو  ن !القد   ن مساك

ساؤالت أر  ذه ال رك معنا   ش سأل الرب ١٢ففى "أرميا ميا الن ، و  "

: أبر أنت يارب من أن أخاصمك
ً
امك. ملاذا قائال ، لكن أكلمك من جهة أح

 
ُ
،ن طرق ات

ً
  ألشرار؟ إطمأن كل الغادرن غدرا

ً
هم فأصلوا نموا غرس

 .. أنت قرب من فمهم وبعيد عن ك
ً
م. وأنت يارب عرفت وأثمروا ثمرا ال

رت قل مخرأيت وإ ول ــھ فيقــا الن بما  قلبــوح أرميــ. ثم يبن جهتك"ت

م كغنم للذبــرب: " إفــلل وح األرض ــح وخصصهم ليوم القتل. ح م تنــرز

س عش ي قل من شــو هر ــب كل ا ن ف هائم والطيور ....ـــالساكن ت ال   ا. فن

وذا  سوع املسيح: دع أف عما  قل إليك:  أوالدك وبناتك + ياربى 

ع .. ولكن األشرار ارــاء وأطهــودع مام الود م مثل ا فج،  هم و رون ـيقتلو

م و  شمتون  أحالقنابل  أجساد هم و هم من بيو ذا يارب طردو هم .. أ زا

ب األبرار و نص ذا يارب  ن؟! أ س   !و جزاء القد

كذا؟ أل+ وأ و ما ذا ــس سمع صوت الرب يجيب ... ملاذا أنت مضطرب 

ون لكم ضــھ  العالم ســبقت فقلت لكم: أنــس ) ألم أكن ٣٣:  ١٦يق (يو ي

 
ً
حمل صليبھ ى ــى ورائــد أن يأتـكم وقلت: إن أراد أحمع صادقا فلينكر نفسھ و

بع (مت  ع عنك ــا الصليب من أجلك ح أرفـألم أحمل أن ،)٢٤:  ١٦و

من أجل األثمة ... ملاذا يمت البار  ردوس؟ ألم الفحكم املوت وأردك إ

طاة أن  ر ا هم إستك . ألم أقل لك يموتوا من أجل البار الذى أح  املنته

 
ً
 السماء عليھ أن يصل بھ إ عن حساب النفقة وأن من أراد أن يب برجا

ل معھ ما يكفى لبنائھ .. ألم أصارحك بأنك إن أردت أن  حسب  يجلس و

ون  س وال ت ن معھ  نار جهنم تقاوم ابل عيھ الهالك عليك أن تحتمل  ،من تا

ى بھ عليك من محاربات؟ ألم تفهم ما أعلنھ سفر الرؤ ل ــا بأنھ " وــما يأ

س نزل إ ان األرض ألن ابل سلس  مع 
ً
غضب عظيم ليصنع حربا هم  ل املرأة ــل

سوع املسيح" ( م شهادة  سل املرأة ا)١٧:  ١٢رؤ الذين عند م  لذين . من 



نسَ صاروا ُم  روب الشياط ن  س هدف عة الذين لم ـإال أبناء الكن ة الود

هم (رؤ  رفضوا  وا ركبة لبعل وــولم يحن) ١٦:  ١٣يقبلوا السمة ع جبا

، بل فرحوا بالطرق الضيق الدخول  الطرق الواسع املؤدى إ الهالك

عاب.   بالرغم مما فيھ من أ

ه+ إ ِعْدناء: إــا األحبــسمعوا أ َ ِعدَّ ــن الرب لم  ُ ا بجنات من نخيل وأعناب ولم 

نجس معهن. ـــات العيو ذارى ذــلنا الع ى ن وراء ل بل دعانا أن نحمل ون ا

ر  ق. وأحيانــالن
ً
ر ثقيل فوقنـــا راــد نحس أن الن ى نصرخ نحو الرب بأك  . ذلك ل

ر  ن منھ أن يحمل الن ره خفيف.ئذ سوف نحمعنا وحيجاجة طالب   س أن ن

جندى الأسمع صرخا + أكادُ  سوع عندما كان ا ى يدق املسمار ت الرب  روما

ديدى  كف سمع صرخات األمهات ـــا شبة ... واليوم  سمره  ا ھ ل

سة البطرس هم القنابل  الكن ية ... كان الصليب ــواألطفال الذين تفجرت ف

زى فجلس ــار واـحتمل الع) فإ٢:  ١٢(عب و السرور املوضوع أمام الرب 

 
ُ
ن عرش هللا. واليوم ت س يم دائد املسيح  ــة الشهيدة نقائص شــكمل الكن

ها ـــجس ها وبنا سة. طوبى لهذه د أبنا م داخل الكن الذين تمزقت أجساد

دة والش سة الشا  ـــالكن
ً
ها يوما  .. منذ دم  هيدة ال لم يجف دم شهدا

ً
واحدا

اضرة. لقد حاول بطرس الرسمرقس إمار   ـــ الساعة ا
ً
أن يفلت  ول قديما

شهاد فخرج من روما   ،من اإلس
ً
سوع داخال   فقابلھ الرب 

ً
 روما ليموت بدال

شع و منكس الرأس ع ـــنھ ... ف جع بطرس وعاد ليأخذ األكاليل. وأخذه و

هود  املجمعاء الرســ. أما اآلبصليب هم ال عد أن ضر ن إذ ، خرجوا ل  فرح

هانوا من أجل اسم املسيحستأسبوا ُم ُح  ن أن  ان ل . أما بولس الرسول ف

 بالضعفات والش
ً
و ضعيف تحل عليھ قــمسرورا نما  وة ــدائد ألنھ عرف أنھ ب

س)١٠:  ١٢كو  ٢الرب ( عصر من  ُل ـة القبطية أم الشهداء فلم يخـ. أما الكن

ها للملك املسيح. عظم محبأجل  هداء وذلك منــالعصور إال وكان لها ش

 
ً
سة ملالقاة الرب عل ولذلك أيضا د الكن

ُ
ها يوم ت ى ـفإن امللك سيفرح 

اب ئ الالمعة  إــوسوف يحمل الرب ش. ال ا مثل الآل كليلھ وسوف هداء

هم جثة يفتخر  ج شبھ رائحة ا هم    !ألن رائح

س . وذلك م املسيحائد آال ل نقائص شدة مدعوة ألن تكّم ــ+ ياأحبائى إن الكن

 ذ نزل إــمن
ً
غضب عظيم من السماء ليصنع حربا س  ها ابل س ل لها. فما ــمع 

ش فيــن ع سمعھ و س غــراه و سة إھ ل سة. ألن الكن  ع الكن
ً
با ختارت ر

ر وراء عرس س هاــطرق الصليب ل تكمل نقائص شدائد  ىــ. لذلك فهها وحبي

ا هنا الرسالرب  جسد ستغربوا البلــ. ولذلك ين وى ــول بطرس أن ال 

ادث رقة ا هــامل نكم كأ ذا أمر طبي ــ ال...) ١٢:  ٤بط  ١غرب (ا أمر ـة ب

رنــألنن  للملك املسيح ألننا ناظــا أن نكــا إخ
ً
س إ األمور ال ون جنودا رن ل

  .)١٨:  ٤كو  ٢ألمور ال ال ترى ( اترى بل إ

ن  ــوالكتاب يطمئ
ً
 ا قائال

ُ
اضر ال ت د أن ــد العتيــقاس باملج: "إن آالم الزمان ا

 معھ" ) وأنھ "إن كنا نتألم معھ فس١٨:  ٨ستعلن فينا" (رو 
ً
وف نتمجد أيضا

  .)١٧:  ٨(رو 

ر ثقل مجدوأن "خفة ضيقتنا الوقت ر فأك ئ لنا أك " ( ية ت
ً
:  ٤كو  ٢أبديا

١٧.(  

سكنوا + طو  هم يارب ل هم وقبل ر  ديارك إ األبد. طوبى ملن بى ملن اخ

ونوا باكورة من خالئقكإ هم لي ر م للعرس خ . طوبى للذين جئت لتدعو

سة ن  الكن رن مصل هم سا ن . " لتمت نفس موت األبرار ... ولتكفوجد

هم" (عد    ).١٠:  ٢٣عاقب كعاقب

ن إقبل س ؤالء القد عة  م أبواب الفردوس ــافتح له . واليك يارب ود

وتك، بجوار العذراء ــلهم إــدخلوأ نونة وبجوار دميانة وبربى مل ارة ــاألم ا



ن نا ومار وست ن ــو سبحن مع طغمات املالئكة النوراني ا .. إن أرواحهن اآلن 

روف املذبوح عن حياة العالم.   حول عرش ا

نـــاطلبوا من الرب عن عي ى  سات ل ل رب لنكمــا الــا ياصفوف الشهيدات القد

ســجهادن نال ـالم وننــا  ب الصا الذى نلتموه. آم   .النص

 مقاالت  التارخ املسي

ع امليالديا   لقرن الرا

س باخوميوس: صية س باخوميوس بارزة  القد صية القد تبقى 

صية قيادية جمعت  ر العصور ك ريناع ان  األديرة  لكث ر ف ا يدّبِ

بةبروح  زم امل  مهتم مع ا
ً
. ا ا الرو ُعرف ف بخالص كل نفس ونمّوِ

س بوادعتھ  تھ  التعامل  وتواضعھالقد
َّ
مع حبھ الشديد ألوالده ورق

زمو وطول أناتھ  سم أيًضا با   .كان ي

ياة.  س باخوميوس أيمان شديد  حفظ وعناية هللا لھ  ا كان للقد

ل   وص الطو عض ا و وأخيھ يوحنا ا النيل لوضع  ذات مرة خرج 

رة وتوجھ نحو  ن. وفجاءة ظهر أحد التماسيح الكب  ليل
ً
املاء قليال

 
ً
عا وحنا الذان كان  املياة ح وسطهم. فجرى يوحنا سر باخوميوس و

س  نحو  من التمساح. أما القد
ً
و يصرخ ألخيھ أن يخرج خوفا ر و ال

ذه الوحوش   ل تظن أن  دوء "  باخوميوس فقال ليوحنا أخيھ  

جرك ء ع فم التمساح العرض وقال: "أسياد أنفسهم؟" ثم رش ما ل

 
ً
عيدا   الرب. أم 

ً
نا أبدا عاود  الظهور  عد قليل غطس وال   ."

ع ا (ح لألخوة فيما التمساح ولم  عد ان  د أي تماسيح تظهر  ذاك امل

س باخوميوس.  لمة القد  ل
ً
راما   عد) أح

بنة البنات:  وكانت كان لباخوميوس أخت تد مرم   بداية أديرة ور

ذه ملا سمعت عن  هاأخبار عذراء  رون   أخ بنة أخوة كث جاءت  ر

تھ. فلما علم باخوميوس  ن وصولها أرسل يقبلرؤ علم ول لها: "يكفى أنك 

ب عدم رؤ  س ياة، فال تتضايقي  عل أنِك إذا وأإن ع قيد ا

عمة أمام هللا. وع  ياة فإنِك ستجدين  ذه ا راك معنا   رغبِت االش

 
ً
انا نوا لِك م ذا األمر واألخوة مستعدون أن ي رى نفسك   أى حال اخت

ن فيھ ش  سيدعو الرب  ع
ً
بك. ، وحتما س خلصن  عشن معِك و أخرات 

عمل  ياة، فعليھ إذن أن  ذه ا ئ من  سان لن يخرج  وإذا كان اإل

ابھ إ  جسد وذ ذا ا ظة مفارقتھ   ل
ً
  األبديةالصالح استعدادا

ً
وفقا

ري) ألعمالھ." طوط البح ذا الكالم  (ترجمة عن امل فلما سمعت أختھ 

ش بقية  من فم األخ البواب بكت متأثرة وقبلت ع النصيحة ووافقت أن 

ياة املالئكية.  ا تلك ا ها قد مال  عمر فلما وجد آبا باخوميوس أن قل

  قرة 
ً
عض األخوة وبنوا لها ديرا ال  ة أرسل ل ياة الفض الصا ل

رة  وسط الدير. سة صغ ثم ما لبث أن  ع مقربة من ديره، كما بنوا كن

رات فجئن إل ا كث ر سك بجد سمع بخ  حياة ال
ً
ها، وعشن يمارسن معا

ظة  ، ح 
ً
هن جميعا  لهن، متقدمة ومسئولة ع

ً
هاد. وعاشت أما واج

ن لهن  انتقالها. وملا وجد آبا باخوميوس أن عدد العذارى  ازدياد دائم ع

ارج من فمھ،   لھ بكالم النعمة ا
ً
أحد الشيوخ، يد آبا بطرس مشهودا

ن  طرق الف ضيلة بحسب وصايا اإلنجيل. كما كتب لهن ح يقود

ن الشركة.   قوان
ً
  أيضا

س باخوميوس: نياحة هاية عام  القد م ٣٤٨م والعام التا ٣٤٧ 

شر وباء  يح صعيد مصر و الطاعون ان بان  ت ر من الر بھ. كث س

ن املقدسة مرض و  س خالل األربع ر أحد بل  القد باخوميوس ولم يخ



ب م و يجمع الثمار لشدة عزمتھ ذ نما  صاد، وب ع األخوة ليعمل  ا

بان فرفعھ األخوة وأحضروه إ الدير سقط وسط الر  معهم إذ بھ 

ر( .مرض با فوجدوا أنھ حضر ف سبوع اآلالم)أوملا جاء األسبوع األخ

عيدوا    القيامةجميع األخوة من كل األديرة إ فابو، ح 
ً
و مساء . معا

جمعة ا هم كما تحدث صموئيل يوم ا لعظيمة، جمع كل األخوة وتحدث إل

ام الرب، وفتح  م جميع أح  إيا
ً
إ شعبھ  ذلك الوقت، معلما

ب  رب الوقت، الذى أذ ي وأبنائي، لقد اق  : "يا اخو
ً
باخوميوس فاه قائال

علمون كيف سلكت  ا أنتم  فيھ إ طرق األرض كلها. مثل كل آبائي، و

ل تواضع  نكم ب ر مم نفس عن أى أحد منكم  أى ب ار ذات، غ وإن

 عنكم من 
ً
ئا  كفرد واحد، وأن لم أخف ش

ً
ئ، بل ع العكس عشنا معا

لم  رى، إن ال أت د ع ضم ان املقدس. والرب شا ذا امل ام الرب   أح

ى أتبا بھ أو أفتخر، وع ذلك فإن لن أقول لكم عما فعلتھ، بل  هذا ل

علن لكم من قبل ح تطمئن قلوبكم.  سأكشف لكم عن األمور ال لم 

ها  ن ال وضع رة أى واحد منكم، والقوان ب  ع س علم إن لم أ الرب 

ناك راحة لنفوسكم قط.  ون  ا فلن ت ا، ولم تمارسو ملتمو لكم، إن أ

 
ً
نا قائال : وأنا أقول لكم ذلك ألن ال أعلم ماذا سيحدث لنا. فاإلنجيل يوص

سان.  ى ابن اإل ها يأ علمون اليوم وال الساعة ال ف   ......إسهروا ألنكم ال 

ـــــ فـــــراش  ـــــو راقـــــد ع ـــــذه األمـــــور لألخـــــوة، و وكـــــان أبونـــــا بـــــاخوميوس يؤكـــــد 

ـى ال سـيما ألن وقـت  ل مـن حولـھ يب  قط وال
ً
. لم يذق طعاما

ً
املرض، صائما

هـــم  ـــ قـــد تحيـــق  ـــوفهم مـــن الشـــدة ال عـــد أن يفتقـــده رحيلـــھ قـــد قـــرب، و

ن املقدســة وقبــل أ الــرب. مســ ــ جــاءت ا  ح
ً
ســتمر آبــا بــاخوميوس مرضــا

ن األخـوة وتحـدث معهـم  ن مـن بـ نياحتھ بثالثـة أيـام اسـتد جميـع املسـئول

لمــة أخــرى ألحــد حولــھ. ثــم و  ــرة مــن الــزمن، ولــم ينطــق ب ــ غيبوبــة لف ــب  ذ

ــ نفســھ ثــالث مــرات. ثــم فــتح فمــھ و  ــ رشــم عالمــة الصــليب ع أســلم الــروح 

س ١٤يـــوم مســـاء  ـــان ثـــالث مـــراتفـــ شـــ عـــض مـــن الشـــيوخ  ا امل ونظـــر 

 مـــن املالئكـــة يحيطـــون 
ً
هم، فـــرأوا جنـــدا األتقيـــاء وكشـــف لهـــم الـــرب عـــن أعيـــ

ـــ  ســـبحون بفـــرح، ح ـــم يرنمـــون و تقـــدمون روحـــھ و باألنبـــا بـــاخوميوس، و

ان الذى فاضت ف ها. وانطلقت من امل ان راح يـھ روحـھ وصلت الروح إ م

   رائحة بخور عطرة. استمرت لعدة أيام.

وظـــة عيـــدون م ـــ ديـــر الشـــايب باألقصـــر  س بـــاخوميوس :  لنياحـــة القـــد

ـو يـوم عيـد الصـعود   يوم عيد الصعود حيث تصادف أن كـان يـوم انتقالـھ 

ــ ديــر األنبــا بــاخوميوس ب عيــدون لــھ يــوم حــاجر و غــض  ١٤إدفــو  س  شــ

  النظر عن عيد الصعود.

بنــة ولــھ كانـت أيــ . بــدأ حيــاة الر
ً
ــ األرض سـتون عامــا ام األنبــا بــاخوميوس ع

ن   وثالث
ً
سعا بانية  ياة الر ، ثم ق  ا

ً
من العمر واحد وعشرون عاما

ــيح يــوم ســنة.  بت بــھ مصــر ســنة  ١٤وت ــ وبــاء الطــاعون الــذي أصــ س   شــ

ون معنام  ب٣٤٨   .ركة صلواتھ وطلباتھ ت

ذا املقال :   مراجع 

ع املسي   التارخ .١ ي  أواخر القرن الرا با ب بوال  -الر الرا

راموس (التارخ  روس ال اكي ساو  لبالديوس).اللوز

ي الروح القدس  .٢ و س ديديموس الضرر : ال   -كتاب القد

 القمص أثناسيوس فه جورج.

بنة القبطية  .٣ س   - كتاب الر رة القد ن ( س القمص م املسك

ر   ص   )١٢٠ح ص  ٥٥مقاروس الكب

بان  .٤ ستان الر س باخوميوس - كتاب  رة القد   .س


