دير المالك غبريال الشهير بدير أبى خشبة بجبل النقلون
دير المالك غبلاير هو من األديرر الدديمر ي يدرى جرل ابرق ال دارون برنلدرب مرن شابر ام رن 1ي وهرو يدرى

شال ربو صخري مرتفع شن مستوى شاب ام ن ي وتظهر حنج الوادى الخضراء محيط بنلابق من ال نحي

الغربي ر لارردير شاررل بعررد  3كررت تدريبررن مررن مرردخق الرردير الحررنلل2ي كمررن يررأكر يمياي ررو ين الرردير يدررى جررل مكررنن
م خفض شن دير سدم ت 3Sedmantي
يأكر المؤرخ يبو صنلح األرم ل شن ابق الدامون (الأى بر ديرر األ برن صرمو يقئ رن ال

"الابرق بر

ال ديق يعرف بابق ال داون"4ي كمن يأكر شثمنن ال نباسل شن دير ال داون جيدوق " دير ال داون يدرى جرل الابرق
الدريب من مب ن 5وهو بنل رق م هن" 6إال ين المدرياى ي ير إلل هأا الابق بأ يعرف " بطنرف الفيروت وهرو
يطق شاىبادين يدنق لهمن يطفيح يال و ال (من األدير الم دثر ئ ين الدير يسمل بنست دير ال دارون ويدرى جرل

مغنر تعرف ش دهت بنست مظا يعدوب"7ي

جل وصف جن سايب لموضرى الردير يرأكر " ي ر يبعرد شرن الفيروت مسرنج سرنشتين 8جرل االتارن الا روبل

الغربل وهو رب ابق ال داون جل الطريق إلل الدير اد بعض المبن ل الفرشو ي

61

ورد فلىىىىىا وس ىىىىىافو

وستاروفىىىىىا س أىىىىىةاق فشفىىىىىد رفىىىىىبع نا ب ىىىىى لف ىىىىىا ن ىىىىىل ا فىىىىىا ةوو ىىىىى

فشافظىىىى وس,يىىىىولت عىىىىل ف ىىىىل

ىىىىا فىىىىا ةىىىىاري

وسشاساي رااى محمد رماى (األستنأئ وس افو

62

64
65

9

"ي

ىىىىال 8221هىىىىىس اأىىىىل وسعب ىىىى ةىىىىا

وستاروفا أل  2تى 3مراى سنبق صر09ي

اشيىىىىى لف ىىىىىا فر ىىىىىب و أىىىىىا

لف ىىىىا س وفىىىىا ىىىىال 8221هىىىىى اأىىىىف ا

ائ ونديرة فشافظ وس,يول مراى سنبق صر78ي
جتحل خور يد (الدكتورئ
3
Amelineau(P.c) : LaGeographie del Egypte, p273.
يبل صنلح األرم ل ةاريخ ن و وسف ارل ا وس ائ ووألديرة فا وس را  82اسوته وس شرع تى 2صر01

تىىىىا فىىىىا وس ىىىىافو

وستاروفىىىىا نا ف ىىىىا هىىىىو وعأىىىىل وس ىىىىديل سل ريىىىى وسةىىىىا ةعىىىىر شاسيىىىىا ريىىىى لف ىىىىا وسوو عىىىى فر ىىىىب و أىىىىا

فشافظىىى وس,يىىىىولس و ىىىىد ورد وأىىىىل ف ىىىا فىىىىا ةىىىىاريخ وس,يىىىىول و ىىىةد ت وفىىىىا وسةش,ىىىى فىىىىا وأل فىىىا وس,يوفيىىىى ت عىىىىل شىىىىر وأىىىىف ا

إسىىىىىا لف ىىىىىا سورد فىىىىىا ةر يىىىىى
وأف ا وسشاسا وسقع ورد

ىىىىىال 333هىىىىىىسعل بيىىىىىد لىىىىىا ش لفىىىىى ى لف ىىىىىا وس ىىىىىا فىىىىىا

ه فا ةاري ش ف فأاش س وها لف ةر ي ى ال 8231هىي

رااى جل ألك محمد رماى ( األستنأ ئ وس افو
66
68
67

وستاروفا أل2ار 3المراى المأكور صر75ي

يبل شثمنن ال نباسل ةاريخ وس,يول و ةد مراى سنبق صر23ي

ةاريخ ن و وسف ارل ا فا ة ه وألتا ب ووسفؤر وا ا وس ائ

ووألديرة ار 4الدنهر 2999مصر31ي

شأىىىىب بفىىىىا رشلىىىى فا أىىىىليبت شيىىىىم ا ىىىى وس ىىىىرت و ىىىىرة وسفأىىىىيرت وةشةىىىىا إسىىىىا و ىىىى

هد

رهىىىىىات ف ىىىىىار

لف ىىىىىا وهىىىىىو

وسأايرس وس ا وآلا وس ريت فف د سلو و إسا وسدير ة  31د ي فا دير وسعببس

ويىىىى سلأىىىىير في ىىىىا ووسو ىىىىو إسىىىىا

ةأفي وسدير
يسمل دير المالك غبلاير بابق ال دارون بردير الخ رب جيرأكر العالمر المدريراى " ين ديرر ال دارون يدرنق
لر ديررر الخ ررب وديررر غبررلاير المررالك " 10كمررن وردت هررأ التسررمي ييضررن ش ررد بعررض المررؤرخين الدرردامل يمثررنق
شال بن ن مبنرك والفريد بتاري كمن يأكر ييضن جن سايب جل رحات ي ر

يماي ررو ين تس ررمي ال رردير بنلخ ررب ه ررل شا ررل يس ررن

ين كامر ر

التعري ر ر ر ر ررف mn
هو Monacthrion mnqeبمع ل دير الخ

QE

" سرنجر إلرل ديرر الخ رب "

11

ويرراح

بنلدبطير ر تع ررل خ ررب يو بةض ررنج يدا

جتص ر ر ر ر رربح الكامر ر ر ر ر ر بمع ر ر ر ر ررل الخ ر ر ر ر رربي وم ر ر ر ر ررن ث ر ر ر ر ررت يك ر ر ر ر ررون األس ر ر ر ر ررت الدبط ر ر ر ر ررل لا ر ر ر ر رردير
بي و د ورد جل سربب تسرمي الردير بنلخ رب جرل

كتنب الس كسنر الحب ل جيدوق " تواد خ ب جل سدف الك يس لهن شالم ت ير إلل جيضنن ال يق جفل و رت
الدردا ير دط م هررن مرنء كثيرر إأا كررنن جرل تارك السر رخرنء ظواأا كرنن اررول يظهرر مرنء مثررق العررق12ي و ررد ورد
ف ر هررأا األمررر جررل مخطرروط محفرروظ بررنلمتحف الدبطررل دا ر إلررل العربي ر ال ارهررب يوليررو ابررن الح رج ح ررن
الستفنوى شن ال ص الحب لي إال ين الدكتور جتحل خور يد ي تدد هأا األمر ويعتبر يسطور 13ي
ف ة ديرع س أةاق وسد ةور فةشا ور يد وفش ةا سهت إع ن ا عوة,ىت فعىه فىا هىقو وألفىرس فى شا

ؤفا عف وهلل وسفعتبعت فا يةضح قسك فا ة ةاريخ وس يأ س

ه نك ريى آخر يتبين من خالق التدنليد الخنص بةيبنر ي الفيوت وهو ين خ رب الصرايب المدرد

رد

سررمت شاررل الك ارسررل الخمسر ييررنت االمب ارطررور سررط طيني وين الارراء الخررنص بك يسر مصررر دررق جررل شصررر

جتح العرب لمصرر (ويبردو ألرك مرى مارلء البنبرن ب يرنمين ال ر 37إلرل الفيروتئ إلرل إيبنر ري الفيروت ووضرى بردير
المالك غبلاير بابق ال داوني و د تعود المسيحيون االحتفنق بعيد الصايب (سبتمبرئ من كق شنت بنلتامى بدير

العاب بنلفيوتي

60

جن سر ر ررايب (األب ال ارهر ر رربئ وس ىىىىىىائ

ووألديىىىىىىرة فىىىىىىا رشىىىىىىة وسروهىىىىىىب فا أىىىىىىليب ف ىىىىىىر ىىىىىىال 8723 -8722ل تر ر ررنري يبر ر ررو

المكنرت شن من كتب األان ب والمؤرخون المراى المأكور صر117ي

 89المدرياى ةاب وس
81

ت ةاريخ ن و وسف ارل تى 4المراى السنبق صر31ي

جن سايب (األب الراهبئ وس ائ

ووألديرة فا رشة فا أليب ف ر ييي مراى سنبق صر117ي

ييضن جتحل خور يد (الدكتورئ وسفرت وسفق ور صر70-77ي
82
83

وسفرت وسأا ت صر70ي
وسفرت وسأا ت صر70ي

وسدير

اة وةاأي

يراررى تررنري ديررر المررالك غبررلاير بابررق ال داررون إلررل بداي ر الدرررن ال اربررى المرريالدىي وممررن ال ررك جي ر ين
المعاومنت التنريخير شرن يديرر الفيروت والم طدر المحيطر بهرن محردود إأا ور رت بترنري األديرر التر جرل تريرن
والداللررل واألسررديط والصررحراء ال ررر ي ي ومررن الواضررح والبررديهل ين ديررر بري ر ال داررون كررنن ل ر الديررند الروحي ر

والرهبن ير برين يديررر الفيروت ظر ار اادهنرالحيررن الرهبن ير جررل برير ال دارون جررل ال صرف الثرن ل مررن الدررن الثنلر

الميالدىي و د واد مخطوطن بدير األ بن ي طو يو

يحمق وا ين رهبن ي يرساهن الددي

يوالد رهبنن دير ال داون بنلفيوت14ي ومن المؤكد ين الددي

األ بن ي طو يو

األ برن ي طو يرو

إلرل

اار هأ البرير يكثرر مرن مرر برق

ينحت وألك جل بداي الدرن الرابى الميالدىي
وس دي

وسعظيل وأل ا ن و يو

ودير وس لوا

لدررد حظيررت التامعررنت الرهبن ي ر الكبيررر ب رة ايت الفيرروت (ديررر ال داررون ومررن يتبع ر ئ برشني ر واهتمررنت يبررل
الرهبرنن الدرردي

الررأى اار اا اريت يكثررر مررن مررري والترل يرراح ي هررن تمرت إمررن جررل شررنت

العظرريت األ برن ي طو يررو

 311يو جل شنت 337تي وهأا من ياعا ن عتدد ين هأ الامنشنت الرهبن ي ارتبطرت برأطوار الرهب ر األ طو ير

ومن ثت جهل امتداد لات ظيمنت الكثيف التل هدتهن م طد ترين ،ووادى ال طروني وه نك رواهد ودال رق تؤكرد

وتؤيد رانح هأا االشتدندي

مررن خررالق تتبررى العرررض التررنريخل لرهب ر الفيرروت اررد ين الدرردي
وكررنن يعتبررر الدرردي

الفيرروت هررو يحررد تالميررأ األ بررن ي طو يررو

األ بررن بب ررود وهررو المادررب بررأب يديررر

األ بررن بب ررود

خصرري دي ي ر كبيررر التررف حولهررن

الرهبرنن برنا ايت ي كمررن ي ر كررنن يواررد واحرد آخررر مررن يبرررا األبررنء الرهبررنن الرأين ت سرركوا جررل إ ارريت الفيرروت وكررنن

ومدبر لع ر آالف راهب وهو األب سرابيوني
ا
ر يسن لعد يدير
ظ ار ال هتمنت األ بن ي طو يو

بهأ البري ولمرن رآ مرن جضرن ق شظيمر مرن ديسريهن يرسرق لهرت رسرنل

حسررب طارربهت وا ي هررن جدررط التررل لررت يررتت طبعهررن م فرررد جررل كتررنب م فصررقيوهىىا
وو ايا أل وعد وسره اا دير وس لوا15س

84
85

ف و دير وس دي
روت

وسعظيل وأل ا ن و يو س

ص وسرأاس اسفلشت ر لش و-بى فا فةشت وس شمس

ىىارة ىىا ىوو يا ره ا ي ى

من ثت يمكن الدوق ين الحين الرهبن ي جل صحراء الفيوت بابق ال داون كنن لهرن فر

كنن جل كق من وادى ال يق والمراكاالرهبن ي الديري األخرىي
يرتبط

أ وتأسي

الدير(ديرالمالك غبلاير ببري ال داونئ جل ألك الو ت بنلددي

يوربن
العظيت األ بن ا

اب ماك بالد الم رق ويبو اب ار ريت كمرن ترأكر ل رن سريرت المددسر 16ي و رد أكرر ييضرن تكرري
المالك غبلاير ببري ال داونئ جل الس كسنرين الدبطل جل 26بؤو

17

االادهرنر الرأى

ك يسرت (ك يسر

واألثيوبل جل 26سن ل SANEي

من اا نرات الواضح شن دير المالك بابق ال داون هو من ورد جل شصر األ بن صمو يق المعترف
حي

انء جل الترام األثيوبي لحينت (األ بن صمو يقئ " ين األخو الأين كن وا يسك ون بابق ال داون ش دمن

شرجوا ين الددي

األ بن صمو يق يعيش بابق الدامون ردت مر هت يربعر ش رر راهبرن مرن يارق ين يكو روا تحرت

ا راف األ بن صمو يق جنستدباهت بفر""18ي
فرة ن رع يعة د وسد ةور فةشا ور يد نا

فا شددة ا وسعق ور فريل ووسفةك في ائي وغ لاير ها

ى

شا ع ة,ت ف وسد ةور فةشا ور يد ألا

يأى وسأىيدة وسعىق ور

ىاة وسىدير وةاأىي

نأ وري فع وسعديد فا وس

ص وس

ىهت

ي 19س

ديا سه ة اسيد وةروعه وع يف ا نا ةعة ىد وس يأى

وةةفأك اأا ير غير ن لي ت ف قو ع يةف ا ف وسف ادع وسدي ي وسفأيشي س
جررل الدرررن السررنبى المرريالدى يررأكر التررنري ي ر حررد

بعررد طرررد الدرردي

ال طرررون ومررن ديررر يبررو مدررنر ي ر ي ررنت جررل ديررر ال داررون ثررال
ي طو يررو

األ بررن صررمو يق مررن برير وادى

س ر ين و صررف تؤكررد مخطوط ر برردير األ بررن

ي ر ش ررد وصرروق األ بررن صررمو يق المعترررف إلررل بري ر ال داررون واررد بهررن ح روالل من ر وسرربعون دي ر ار

م ت ررر حرروق البري ر وأكررر ي ر كررنن جررل اسررتدبنل ح روالل يلررف ارهررب وكررن وا يحترمو ر ارردا حي ر
يددرو ي وش دمن يح
لعديررد طرروم

وصق المدو

86
88

روت أيرة وس دي

األ بن صمو يق بن تراب يشروان المدرو

ي هررت كررن وا

لمهنامر ديرر ال دارون ويابرنرهت شارل الخضرول

الون ي ررى الرهبررنن ين يختفروا خررنري الرردير حتررل ي ارريهت الرررب مررن اضررطهند المدررو

ي وش رردمن

لت ياد يحدا بدير ال داون سوى البواب الرأى اشتررف تحرت وطرأ التعرأيب برأن األ برن صرمو يق
وأل ا نور اس,

وس ور فا وس اب وألو فا وس شم شيم وسشديم ا

اة وسدير

وسأ أار وستاف سأير وس ديأيا ووس دو ت مراى سنبقت تحت اليوت السند والع رون من هر بؤو ي
18
Amelineau (E.C.): Samuel de Qalamoun, P.29.
79
Abbot (N): "The Monasteries of The Fayum" AJSL 53,1937, P12,16,19,20,21.
ييضن جتحل خور يد (الدكتورئ وسفرت وسفق ور صر01-70ي

هو الأى ي ى الرهبنن برنلهربي وبعردهن اسرتدشل المدرو

ال دنأ جأمر المدو

األ برن صرمو يق وكرند ين يدتار لروال تردخق ش نير ا

بطرد األ بن صمو يق من دير ال داوني

حتل بداير الدررن العن رر المريالدى لرت تكرن ه رنك معاومرنت كثيرر شرن ديرر ال دارون وخنصر بعرد امرن
األ بن صمو يقي و د أكر دير ال داون ألوق مر بعد ألرك جرل وثيدر تنريخير ضرمن ثرال
شثررر شايه ررن معه ررد الد ارس ررنت ال ررر ي بانمعر ر

هر  060تئ يى جل الدرن العن ري حي

وثرن ق بنلاغر العربير

رريكنغو ترا ررى إلىنلعص ررر األخ رريدى ( 323ه ر ر 035ت357 -

أكر بنلوثيد األولل ين (توسن ب رت بسر تئ تصرد ت (وهبرتئ بعرض

ممتاكنتهن لديرى ال داون و ال 20الديرين الاأين جل الصحراء من كور الفيوتي
و د أكر تدرير البعث البول دي بانمع وارسو ألبحن

اآلثرنر جرل حروض البحرر المتوسرط بنلدرنهر ي ر

ش د بداي الدرن العن رر المريالدى احتر رت مبرن ل الردير21برديت جرل هرأا الدررن تراداد رهر ديرر الدامرون لتصرق

إلررل ررهر ديررر ال داررون وتفو هررن مررن م تصررف الدرررن السررنبى المرريالدىي وت ررتبط ررهر الدامررون جررل هررأ الفتررر

ارتبنطن وثيدن بنلددي
البنبن خن يق لر ي

األ بن صمو يق المعترفي و د واد يث رنء الحفريرنت والت ديرب جرل مغرن ر الردير رسرنل مرن

الدير بخصوص طنلب رهب جل سر 002ت وهرأ تؤكرد اادهرنر الرهب ر ببرير ال دارون جرل

الدرن العن ر الميالدىي

جررل الدرررن الحررندى ش ررر المرريالدى وارردت وثيدر ثن ير هررل شبررنر شررن خطررنب بطررل بنلاهار الدبطير
البحري بخط يد اميق شبنر شن رسنل من مكروبيو
و ررد يرسررق لر مكروبيررو

إلل مكرنريو

الرأى يبردو ي ر بدرل وحرد جرل ال داروني

حمررن ار (كوسرريا ا تدررنقئ إلر األب ال ارهررب مكررنريو

يتراررن ين يررأتل ررمنال ويمكر

مع حتل ي تهل الب نء وين يحضر مع بعض مهمنت ي والوثيد بدون تنري ولكن ظ ار أل هن تحوى كام يمير
جربمن تراى إلل العصرااسالملي ظ ار لمن يتضح من الرسنل من ين الدير هار وكن رت تاررى محنولر إشرند

ب ن يراح ين يكون ام هن هوالااء األوق من الدرن الحرندى ش رري والسرطور التنلير هرل مرنيمكن راءتهرن مرن

الرسنل

Neklwpi `mmautk aipo ic piiw aitabof nak
amou e'ht 'atwn ]aten ;bw enkwt ]an\wl erhc
throu ani `cnau `nkorou `nat\wl pe nemak anok
 79جتحل خور يد (الدكتورئ وسفرت وسفق ور صر05ي
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pai makrob pekcon ;]ini erok `nkalwc .. ..
sip`cmou anipa .. .. bwc ne .. k;]ini `erok oujai
P_ ani pekaboc pekenkot `n'htf .
"كمررن يررأكر تدريررر بعثر اآلثررنر البول دير إ ر جرل الفتررر مررن بررين الدررر ين العن ررر والحررندى ش ررر تررت ب ررنء
ك يسر اديررد وشرردد مررن المبررن ل السررك ي واادارير جررل الاهر ال ررمنلي وال ررر ي مررن الررديري يمررن شاررل ال نحير

الغربي من الك يس وشال م طد بدنين الدير المحترق جدد ي يمت مداجن خصصت لاسكنن المد يين الأين كرن وا

مرتبطين بنلدير ويتراو" تنريخهن من بين الدرن الحندى ش ر والرابى ش ري ولت يواد بي هن يى بر لراهب" 22ي
يرر ر ر ر ررأكر يبرر ر ر ر ررو المكرر ر ر ر ررنرت1290 23ت (الدر ر ر ر ر رررن الثنل ر ر ر ر ر ر

" Neklwne

ش ر ر ر ر ر ررر الم ر ر ر ر رريالدىئ ش ر ر ر ر ررن دير ر ر ر ر ررر ال دار ر ر ر ر ررون

" الرردير المعررروف برردير ال داررون وهررو دي رر المررالك غبررلاير رررب شاب ر ام ررن وهررأا الرردير

يحرروى ك يسر شاررل اسررت المررالك ميخن يررق وبهررأ الك يسر شمررود مررن الرخررنت يبرردو وكررأن الميررن تترردجق م ر ي كمررن

يواد ب حصن كبير يطق شارل ابرقي كمرن يرأكر ين الرأى وضرى يسرن

هرأ الك يسر جرل  13هرنتور وكرسرهن

الرب يسول وتالميأ جل 17يبيبي كمن يواد بنلدرب من الدير ك يس لامالك غبلاير محنط بسرور]ي رلء برق

الك يس [ جل 13يم يري كمن يأكر يبو المكنرت ييضن ين ابق ال داون هو المكنن الأى استرا" جير يعدروب ابرن
اسحق ابن ابراهيت و دت جي العبند والأبن ح

جل يينت يوسرف ابرن يعدروب وهرأا يعطرل يهمير خنصر لارديري

والك يس تت تكريسهن جل امن يسدفي األ بن اسحق يسدف الفيوتي

يررأكر يبوشثمررنن ال نباسررل الصررفدى ال ررنجعل جررل كتنبر شررن تررنري الفيرروت وبررالد سر 1245ت ين ديررر
ال داون ودير الدامون ضمن ثالث ش ر دي ار جل الفيوت24ي
من م تصف الدرن الخنم

ش رر برديت رهر ال دارون تت رن صي ولرت يرأكر المدريراى ري ن شرن ك يسر

المالك ميخن يق ولك يأكر جدط دير الخ ب يو دير المالك غبلاير جيدوق " دير المالك غبلاير هو تحت مغرنر

جل الابق الأى يدنق لر طرنرف الفيروتي وهرأ المغرنر تعررف ش ردهت بمظار يعدروبي وياشمرون ين يعدروب شاير
السرالت لمرن ردت إلرل مصرركنن يسررتظق بهرني وهرأا الابرق مطرق شارل بارردين يدرنق لهرن يطفريح ريال و رالي ويمر

22

ىىىىىا وس ىىىىىائ

Wlodzimierz Godlewski: Naqlun Excavations,2002,.P5-7
ووألديىىىىىرة فىىىىىا وس ىىىىىرا وسعىىىىىا ا ىىىىىر اسوتىىىىىه وس ىىىىى ل  2إشر ررداد صر ررمو يق (األ بر ررنئ المت ر رريح

73

تر ررنري يبر ررو المكر ررنرت

74

يبل شثمنن ال نباسل ةاريخ نديرة وس,يول و ةد مراى سنبق صر22ي

يسدف بين الد نطر وتوابعهن الدنهر 2999ت صر01ي

المنء إلل هأا الدير من بحر الم هل ومن تحت دير سدم تي ولهأا الدير شيد ياتمى جي ال صنرى من الفيروت

وغيرهت وهو شال الطريق الأى ي راق إلرل الفيروت وال يسراك إال الدايرق مرن المسرنجرين"25ي وبمدنر ر مرن أكرر يبرو
المكنرت وال نباسل شن ال داون والدامون يمكن ين الحظ بوضو" ي بنلرغت من ال هر الدديم والتنري العريق
لدير ال داون اد ي جل المرتب التنلي بعد الدامون ألن ب جدط ك يسرتين وم رنر بي مرن الدامرون بر اث ترن ش رر

بيع ويربى م ن ريويمن المدرياى جات يصف إال الدايق كمن سبق أكر ي
يعتبررر الوصررف الررأى أكررر العالم ر األب جن سررايب يث ررنء اينرت ر إلررل مصررر

لك يس المالك غبلاير بابق ال داون

27

حي

26

هررو يوق وصررف د يررق

يأكر ين دير ال داون يبعد شن الفيوت مسير سرنشتين جرل الطريرق

وهررو مررن األديررر الدديمر العهررد ولك ر تخرررب كار تدريبررن شرردا الك يسر الماحدر بر ي والمكرسر شاررل اسررت المررالك
غبلايري وهل بديع ال كق م دو

كاهن من الداخق بصور تنريخي مأخوأ من الكتنب المدد ي وسدف صحن

الك يس ر محمرروق شاررل يشمررد مكو ر مررن يشمررد بأحاررنر يسررطوا ي ال رركق ويواررد بأسررفق هررأ الك يس ر ك يس ر

يخرى مستعما لحفظ مؤو الدير بهني و د ب يت هأ الك يس بمعرج من يدشل (يورئ ابرن اب ار ريت الم رهور
الأى راق ب من اب ماك الم رقي ولدد ا دجى الددي

يور جل طريق الصال" والتدروى حترل يصربح بعرد ألرك

يسدفن لافيوتي جدنت بب نء هرأ البيعر المددسر ي وتدروق التدنليرد ين العرأراء مرريت الدديسر الطرنهر البتروق هرل الترل
وضعت يسن

الك يس ويسن

مأبحهني وين ر ي

المال ك ميخن يق هو الأى خطط الخور مى بن ل يارااء

الك يس ي وي نهد شارل الابرق الدرن ت خارف هرأ الك يسر مرن الاهر الدباير خ ار رب ديمر صرغير كن رت متصرا

بهني ويدوق الدبط ين يعدوب يب اآلبنء كنن يسك هن لألك يسمون هأ الخ ار ب اآلن بنست مظار يعدروبي وجرل

يشال الابق المأكور تواد شد مغن ر كن ت مستعما لسك ل المتعبدين وهل صغير الحات ي ي ي28ي

75

ةاريخ ن و وسف ارل ا فا ة ه وألتا ب ووسفؤر وا ا وس ائ

ووألديرة تى 4مراى سنبق صر31ي

ييض ر ررن شب ر ررد المس ر رريح ص ر ررايب المس ر ررعودى البراموس ر ررل (الدم ر ررصئ ةش,ىىىىى وسأىىىىىائليا فىىىىىا ق ىىىىىر نديىىىىىرة ره ىىىىىاا وسف ىىىىىرييا الطبعر ر ر

الثن ي الدنهر 1000ت صر134ي
76

بور فا أىىىىىيليب ف ىىىىىر فىىىىىرةيات وألوسىىىىىا أىىىىى 8774ل وضىىىىى في ىىىىىا ةاري ىىىىىا سل يأىىىىى وس

78

جتحل خور يد (الدكتورئ  :وسفرت وسفق ور صر 08ي

ووسبيارة وسعا ي أ 8722ى8723ل ودوا في ا فؤس,ا

ه فا ق ر أا ا "

يىىىىى

ىىىىىرة أىىىىى 8722ل اس,ر أىىىىىي ت

Vansleb,Op.Cit,P.272-276
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جل خرالق الفترر مرن الدررن السرنبى ش رر إلرل الدررن التنسرى ش رر المريالدى لرت يرأكر يحردا مرن الرحنلر

سر رواء ك ررنن الس ررن ح بوك رروك  Pocockeال ررأى اار إ ا رريت الفي رروت ش ررنت 1845ت يوغي ررر يى ررلء ش ررن دي ررر
ال داون29ي
جررل الدرررن الع ررين أكررر الرحنل ر سررومركالرك 1012ت ين ديررر المررالك ضررمن ن م ر بررأدير وك ررن

إيبنر ري الفيروت والايرراي ومرن المررراح ي ر ترت تاديررد ك يسر المررالك غبرلاير جرل شهررد الدردي

األ بررن ابررآت يسرردف

الفيرروت والايررا المت رريح جررل 1014 6 19تي وهررأا يتأكررد مررن ايررنر السررن ح اوهررنن ارروري  1028ر 1027ت الررأى
اارالديربعرد التاديرد جرل ك يسر ديرر ال دارون جدرنق " تظهررر الك يسر كرأى ك يسر يخرررىي تردخق الك يسر وتارردهن

اميار اردا وتراررى إلرل الدرررن السرنبى تدريبررني بهرن تيارنن األشمررد الكور ثير وم بررر الدرراء "الم ااير " ترارى إلررل
الدرن السنبى الميالدىي وهل اميا ادا والسدف الخ بل لاك يس اميق ييضن "ي
يصف يوتوم رنرد

 Otto Meinardusجرل سر 1067ت ك يسر المرالك غبرلاير جرل ديرر ال دارون

ن ال ي هن ك يس تتبى إيبنر ي الفيوتي وكنن كنه هن الأى يخدمهن جرل ألرك الو رت يسركن جرل شابر ام رن ي وال
تدنت الخدم بهن بن تظنتي وجل و ت شيد المالك غبلاير ياتمى

شدد كبير من األ بنط مرن الفيروت وغيرهرن إلرل

دي ررر ال دا ررون ويس ررك ون األم ررنكن المحيطر ر بنل رردير المب ير ر الت ررل كن ررت مخصصر ر له ررأا الغ رررض30ي و ررد أك ررر
المدرياى هأا العيدي وبرألك يمك رن الدروق اليدرين ين ديرر المرالك غبرلاير ال رهير بردير الخ رب بابرق ال دارون هرو
مررن األديررر الدديم ر التنبع ر ايبنر رري الفيرروت ويراررى تنريخ ر إلررل الدرررن ال اربررى المرريالدى وبررألك يعررد مررن ي رردت

األدير جل الكراا المر سي ي
وس,ريأ ا

31

ووألي و ا

32

وألعري

يأ وسفةك غ لاير ت

وس لوا

جك يسر ر الم ررالك غب ررلاير بنل رردير ماي ر ر بنلفريس رركنت الادارير ر األثرير ر وه ررأ الفريس رركنت ت رردق شا ررل رردت

الك يس ر ي الفريسرركنت يمكررن ين ترسررت شاررل الحررن ط بعررد يشمررنق المحررنر مبن ررر (اديررد ئ بحي ر

تثبررت األل روان

 70جتحل خور يد (الدكتورئ وسفرت وسفق ور صر66ي
Otto. F. A.Meinardus Op. cit,p 332-333.

ييضن المدرياى وسفرت وسأا ت صر31
01
02

لف فريأ ا األي اسا نو وألأ ا ا فع ا رش و فع ا شديم نو تديدي

لفىىىىىىىىى ني و ىىىىىىىىى فىىىىىىىىىا فع اهىىىىىىىىىا وس ىىىىىىىىىاف

شوألفريأكى إق نا ن

30

ىىىىىىىىىد يع ىىىىىىىىىا فأي,أىىىىىىىىىا نو أىىىىىىىىى شا فب ىىىىىىىىىر وس ىىىىىىىىىا نو وسرأىىىىىىىىىول وستدوريىىىىىىىىى

وس لف فا وسيو ا ي يع ا

ورةس

(ت فئ مى المحنر والصور تثبت جل الحن طي يويمكن ين ترست بنلحفر يوال وبعد ألرك تعمرق األلروان بنلمحرنر
وتم الخطوط لاتاوين وتكمق الصور ي

ةاريخ وس,ريأ ا وسفوتودة فا وس يأ
يوا ررد بع ررض الفريس رركنت الادارير ر م ررن الد رررن التنس ررى يو العن ررري جف ررل ررر ي هيك ررق الم ررالك غب ررلاير
(الهيكررق األوسررط الر يسررلئ تواررد ثررال

جريسرركنت جرروق الربعض هررل صررور لاصررايب رسررمت جررل الدرررن الثررنمن

يث نء ب نء الك يس لامر الثن ي ي ثت رست جو هن صور يخرى لبعض الدديسين تراى إلل الدرن التنسى يو العن ر
الميالدىي ورست جو هن مرر ثنلثر صرور لاسريد العرأراء مرريت تحمرق الررب يسرول شارل أراشيهرن ترارى إلرل الدررن

الح ررندى ش ررري وبر رداخق الهيك ررق تح ررت جريس ررك الرس ررق يوا ررد ت ررنري بنلاغر ر الدبطير ر وه ررو ( 840لا ررهداء

ر

1933ميالدي ئ وتنري اخر جل الحن ط الا وبل لاهيكق ( 700ش ر 1973تئ ي ير إلرل دجرن يسردف جرل هرأا

المكررنني شاررل الحررن ط الغربررل لاك يسر تواررد كتنبر لا ررمن
هني العمق بنلفريسكنتي

يرؤا

األ فهصررل ( 1922ر1933تئ ت ررير إلررل

يراى رست الك يس بنلفريسكنت إلل الدررن الحرندى ش رر لا رمن

يوح رن األ فهصرل مرن برين (-1922

1933تئ يى بداي الدرن الحندى ش ري وكق جريسكنت الك يس تت اكت نجهن جل الفتر األخير جل شنت 1001ت
وبألك شرف ي ر يوارد صرور شارل الحروا ط وكرنن ألرك يث رنء الترميمرنت حير

واردت تحرت البيرنض السرطحل

لاك يس ر بعررد ين كن ررت مطموس ر (مغطررن ئ بطبد ر خفيف ر مررن المحررنري وتررت إظهررنر هررأ الفريسرركنت بمسررنشد
البعث البول دي ر التل تأتل إلل الدير كق شنت ر و نموا بترميمهني

وس,ريأ ا وسفوتودة دو

وس ي

وألوأ شهي

وسفةك غ لايرى

يوارر ر ررد ييدو ر ر ر ر اداري ر ر ر ر 33جر ر ر ررل يشار ر ر ررل ب ر ر ر ر الهيكر ر ر ررق وهر ر ر ررل تمثر ر ر ررق صر ر ر ررور

Pantokratwr

(ضنبط الكقئ ولكن ليست كنما وهل جل ا ح نء ب الهيكقي كمن تواد صرور ييدو ر ادارير توضرح التالميرأ

 03صورة الفريسكة بملحق الصور ( -8أ).

األث ل ش ر ظوان كنن يحد التالميأ غير كنمقي ويواد يسمنء يحد التالميأ بنلاغر الدبطير ي واسرت يحرد البطنركر
واأل بن ساوا

وهو البنبن اخنرين ي ويواد ييضن است يسدفنن مكتوبنن بنلاغ الدبطي وهمن األ بن يؤا

ي

فا توو ب وس ي
جل الان ب البحرى لاهيكق ييدو اداري لاددي
ييدو اداري لاددي

األ بن ا طو يو

الحندى ش ري

البنبن يث نسيو

منرمر

الرسوق وجل الان ب الدبال مدنباهرن ييضرن

الرسوللي ولم نبه هنتين األيدو تين مى األيدو تين الاتين بهيكق ك يسر

بنلبحر األحمر يتضح ين رست األيدو رنت جرل كرق م همرن كرنن جرل ررن واحرد تدريبرن هرو الدررن

ج ررل ررر ي الهيك ررق (حض ررن اآلبئ وا ررد ثالثر ر ص ررور مرس رروم ج رروق بعض ررهن
الص ررايب المد ررد

34

األول ررل وه ررل ص ررور

م ررى ب ررنء الك يسر ر ج ررل الد رررن الث ررنمني والثن ير ر (جو ه ررنئ رس ررت لص ررور الس رريد المس رريح يو يح ررد

الدديسين (غير مؤكرد حترل اآلنئي والثنلثر (جروق الصرور الثن ير ئ رسرت صرور لاسريد العرأراء مرريت وهرل تحمرق

السيد المسيحي و د نمت البعث البول دي مؤخ ار بةخراي الصور الثنلث هرأ شارل لرو" خ رب شارل ثرال

يارااء

كمن هل بنلمحنر المرسوم شاي وبرألك ترت إظهرنر الصرور الترل كن رت خافهرن وهرل موارود حنليرن جرل حضرن

اآلب (تراى إلل الدرن العن رئي

ه نك ريى ألحد العامنء الرأين ااروا الردير مرؤخ ار وهرو اليكسر در(يعتبر يجضرق خمر

شامرنء جرل العرنلت

جل جن ورست األيدو نتئ يدوق " ين الصور هرل ألحرد األسرن ف الدديسرين الرأين ترربطهت شال ر وير بنلردير يو

شال األراح ي من مؤسسل الدير"ي

نمرت البعثر البول دير بترررميت صررور السريد العررأراء ووضررعت جرل الان ررب الغربررل لاك يسر جرروق البررنب
الدبال المغاق لاك يس جل الدكسرنر35ي وجرل الحرن ط الدبارل ال رر ل مرن نحير هيكرق العرأراء مرريت توارد صرور
من اآلبنء والكتنب المكتوب تراى لادرن الحندى ش ر وتعرج ن ي هت من اآلبنء السوا" غنلبني وتحت هرأ

لثال

الصور تواد صور لاسيد المسيح ومع يحد اآلبنء وتراى لادرن التنسى يو العن ري
اس أ

04

05

سشووئ وس يأ

ورة وس,ريأ

فلشت وس ور ش -8بىس

وهو وسشائ وسقع ي,

يا ففر وس يأ ووس وور

وسعةع س شوسرووت نووسدهليب نو وسد أارى نع ففر وس يأ س

واد شال الحن ط الغربل لاك يس (جل الدكسرنرئ جرل الان رب البحررى لر صرور ل برن ا طو يرو

يبرو

الرهبررنن 36والحررن ط فس ر ماررلء بنلفريسرركنتي كمررن تواررد صررور لاسرريد المسرريح البررن طوكراطور تحما ر األربررى
الحيوا نت (الكن نتئ الغير متاسدين وهو شاىنلصايب يم ح البرك وداخق الكر األرضي 37ي وهأ األيدو لهن

شررد معررن لي رررى السرريد المسرريح اررنل

يو منلررك شاررل خ ررب بمع ررل منلررك الكررق والكررر األرضرري ت ررير إلررل

العررنلت كا ر بمع ررل ين السرريد المسرريح هررو ضررنبط الكررق ومنلررك العررنلت كا ر ي كمررن تواررد صررور لادرردي

(واالسررت مكترروب شاررل الصررور بررنلدبطلئ38ي حير
الدردي

بت و رو خرالق تسرربح

ي ر تواررد مثررق هررأ الصررور برردير األ بررن ا طو يررو

بت و ررو
ويررأكر

رهر كيهرك جررل مامرى الدديسريني كمررن توارد ييضرن تواررد صرور لاسريد العررأراء

وه ررل انلسر ر شار ررل الكرس ررل وتحمر ررق الس رريد المسررريح وح ررولهت رؤسر ررنء المال كر ر (المر ررالك ميخن ي ررق – المر ررالك

غبلايرئ39ي

هررأا هررو مررن تبدررل مررن الفريسرركنت بهررأا الان ررب ألن الحروا ط كن ررت ماي ر بنأليدو ررنت الادارير األثرير
والكثير م هن خري مى طبد المحنر والااء اآلخر خالق الترميمنت ويث نء شمق بنك جل يشال الك يس ي وجل
ااء من الحن ط الغربل جريسركنت مرن الدررن الحرندى ش رر و رد رسرمهن ال رمن

هأا الحن طئي

الددي

شا ررل الح ررن ط البح رررى لاك يسر ر وا رردت ييدو ررنت ادارير ر ل ررر ي

مر وريو

يبل سيفين وهو يطعن يولين و

يوح رن (كمرن هرو مكتروب شارل

المال كر ر الااي ررق ميخن ي ررق وبار روار

الكنجر بنلحرب وحولهت اث ين من الدديسيني

وألي و ا وألعري وسفوتودة اسدير
يواد يربع ييدو نت يثري داخق الك يس
 -1ييدو يثري لر ي

المال ك الاايق غبلاير ويراى تنريخهن لبداي الدرن التنسى ش ري

 -2ييدو ر ر ر ر يثرير ر ر ر لاس ر ر رريد الع ر ر ررأراء تحم ر ر ررق الس ر ر رريد المس ر ر رريح بت ر ر ررنري 1583ش 1758ت و ر ر ررد ر ر ررنت برس ر ر ررمهن
ي سطنسل الروملي
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00

صورة الفريسكة بملحق الصور ( -8ج).
صورة الفريسكة بملحق الصور ( -8د).
صورة الفريسكة بملحق الصور ( -8هـ).
صورة الفريسكة بملحق الصور ( -8و).

 -3ييدو ر ر لاسر رريد المسر رريح بعر ررد إ اال ر ر مر ررن شار ررل الصر ررايب وهر ررل ييدو ر ر الدج ر ر وتوضر ررح األيدو ر ر العر ررأراء
والمريمر ر ر ررنت والمر ر ر ررالك ميخن ير ر ر ررق والمر ر ر ررالك غبر ر ر ررلاير و يدوديمر ر ر ررو

ويوسر ر ر ررف ال ارمر ر ر ررلي ويرار ر ر ررى تنريخهر ر ر ررن

إلل هني الدرن الثنمن ش ر وبداي الدرن التنسى ش ري وهل من الدد
 -4ييدو ر ر ر ر ر ر ررندر يثرير ر ر ر به ر ر ررن  34ص ر ر ررور توض ر ر ررح يح ر ر رردا

بأور ايتي

م ر ر ررن العه ر ر رردين الد ر ر ررديت والادير ر ر رد وت ر ر ررتكات ش ر ر ررن

الف ر ررداء والدي و ر ر ر ومحنس ر ررب الر ر ر ف ي وه ر ررل ييض ر ررن م ر ررن الد ر ررد

بأور ر ررايت ويرا ر ررى تنريخه ر ررن إل ر ررل هنير ر ر

الد ر رررن الث ر ررنمن ش ر ررر وبداير ر ر الد ر رررن التنس ر ررى ش ر ررر الم ر رريالدى وك ر ررق ه ر ررأ األيدو ر ررنت مرس ر رروم شا ر ررل
منش من الكتنن الماصق شال يخ نب ديم ي

عا يا  :يأ وسفةك في ائي

ت

وس لوا

توارد هرأ الك يسر باروار الك يسر الر يسري لارردير الترل شاررل اسرت المررالك غبرلايري وهررل صرغير الحاررت

سبين وتحوى ياسند اآلبنء ال هداء ( هداء الفيوتئي وهأ الك يس تت اكت نجهن حديثن أل هرن كن رت متهدمر مرن
بق وبدون سدفي
يراى تنري ب نء الك يس 40إلل الدرن الخنم

تأكر ين تكريسهن كنن جل شهد البطريرك البنبن يؤا

ش ر الميالدىي ويؤكد ألك مخطوط بنلمتحف الدبطرل
الر 11الأى تولل البطريركي شنت 1428تي وبعرد مررور

إال ر الت رراب مررن الك يس ر
الررامن سرردط سرردف الك يس ر وردمررت بررنلتراب ولكررن ررنء الرررب بنكت ررنجهني جم رى برردء ا

ظهرت ي ار ل وحوا ط يثري لاك يس كمن هل بنلطوب الدديت جتت ترميت الك يس وشمق سردف لهرن وترت تد ري هن

جرل  26بؤو ر المواجرق 1004 8 3تي ويحتفررق بهرأا العيررد (شيرد تكرري

الك يسر ئ جررل فر

يرروت تكرري

ك يسر

المالك غبلاير  26بؤو من كق شنتي
وسفعفودي
كن رت المعمودير ر برق التاديردات ر توارد مكرنن هيكرق المرالك ميخن يق(الك يسر الدديمر ئي ولكرن بعرد
اكت ررنف الك يس ر والصررال جيهررن وتد رري هن داررت المعمودي ر إلررل الارراء الغربررل ال ررمنلل لاك يس ر وهررو الوضررى

األصال لامعمودي ي
دو وس,يول و ي
 199بنسيايو

ةل و ة اف ل ف و

س ل

الصمو يال (الدمصئ أةاا وس لوا مراى سنبق صر38ي

لت يكن ه نك تدبي ار ب رين لابحر

يكرت الأين يكرمو

شرن ياسرند رهداء الفيروتي برق هرو ترتيرب وتردبير إلهرل الرأى رنق "

" جهو الأى يراد إظهنر واكت نف هأ األاسند المددس وبرغت االختالف الأى حد

برين

كق من مفتش اآلثنر وخندت الدير شال اختينر المكنن الأى يتت جي شمق خاان صرف صحل تت اختينر هأا

المكنن الأى واد جي ياسند هؤالء ال هداء الدديسين ولأا عتبر ألك بتدبير من ا ي

تمت شماي الحفر وبديت يولل اكت نجنت هرأ األاسرند جرل يروت 1001 8 27ت حير
اليوت ثالثر ياسرندي كرنن يحردهت مردجون ببرر

وارد جر ألرك

مطررا بنلصرابنن كمرن واردت الم طدر الاادير بناضرنج إلرل

مالبسهت التل تدق شال إ هت من اآلبنء الرهبنني

استمر العمق مر يخرى ج يوت 1001 7 25ت تت اكت نف المايد من األاسند بعضهت موضول جل
ص نديق ديم مص وش من الاريد والبعض اآلخر مدجون بدون ص نديقي وه ن ارد مالحظر لدرو شمرق ا

مى ديسي و هداء الاأين منتوا من ياا واحتماروا كرق العرأابنتي ين الصر نديق الخ رب تآكارت مترأثر برنلامن
وشوامررق الطبيعر يمررن األاسررند الترل واررب تحااهررن وج ن هررن نومررت الررامن واتخررأت يمر ار إلهيررن لكرل تكررون ررنهد

شارل شمرق وحديدر اايمرنن مردى األايرنقي و رد وارد بأحرد الصر نديق اسردين متارنورين داخرق صر دوق واحرد
كنن يحدهت بدون ير

واألخر ريس م فصا شن اسد ي

جر ر ي رروت 1001 0 1ت ت ررت اكت ررنف اس ررد لطف ررق داخ ررق صر ر دوق ويب رردو ين طريدر ر است ررهند كن ررت
الخ ررق

41

لخررروي لس ررن مررن جمر ر ي وصررنر هررأا الي رروت شيررد است ررهند ه رؤالء ال ررهداء الدديس ررين تررأكن ار لظه ررور

ياسندهت ويطاق شاي (شيد هداء الفيوتئ المواود ياسندهت بدير المالك الاايق غبلاير ببري ال داوني

ياب مالحظ ي لت يواد يى دليق كتنبل يعرج ن يسرمنء هرؤالء ال رهداء يو صر حيرنتهت يو شارل يرد

من من الحكنت نلوا ال هند ي ولكن مرن خرالق مالبسرهت الخنصر والترل توضرح ي هرت مرن اآلبرنء الرهبرنن الارأين
شن روا ج رل هررأ البري ر ي وييضررن مررن خررالق آثررنر التعررأيب تررت التعرررف شاررل إ هررت ررهداء أل ر يواررد بأاسررندهت
شرأابنت مختافر ي جأحرد األاسرند مطعرون طع رنت كثيرر بآلر حرند مثرق سريف يو سركيني وآخرر بط ر محرو ر

وآخررر يرسر مدطوشر ي وكن ررت مالبسررهت مت رربع بنلرردمنء رغررت ي هررت ررنلوا ال ررهند مررن آالف السر يني ومررن يكثررر

العررأابنت الواضررح شررأابنت الطفررق الصررغير الررأى يت رراو" شمررر مررن بررين  6يو  8س ر ين ج اررد ين لسررن بررنرا

وكرألك شي ير برنرا ل مررنت وهرأا يرردق شارل ي ر تررت است رهند بررنلخ قي كمرن ال تواررد يأ ر اليسرررى وال ررفنيف

جم بق مدطوشيني كمن اد يصنبى يد اليسرى واضح شايهن آثنر التعأيب والحرق جه مكوي بنل نر ومدطول
191

هق وس ري ش وس تى ري

يرة فا

دو وسع ر وسعر اس

م هن ثال

يصنبى وال يواد إال صنبعين جدطي وييضن كق يصنبى راار اليم رل مدطوشر وواضرح آثرنر التعرأيب

بنلحرق والكل شايهن مى شأابنت يخرى كثير ي

ه ررنك طفررق آخررر صررغيري اررد ي ر يغيررب شررن اسررد يحررد دمي ر وين كف ر يررد اليسرررى مطبد ر شاررل
أراش والكف األخرى مطبد إلرل الخرنريي ورغرت ي هرت رهداء يطفرنق لكر هت احتماروا كرق هرأ العرأابنت مرن يارق
است رب ن يسول المسيح كبن ل األطفنق ال هداء جل تنري الك يس ي

كمن واد يحد اآلبنء جل ص دوق اريدى وبيدي حادنت من الحديد والمعدن42ي يحدهمن مثق طوق مطبد شال
بعضهن ويخرى شبنر شن حاد حديدي مفتوح من الا بي و د تكون من بدنين سالسقي وكنن هو الوحيد

الأى ياب

بر

مطرا بنلصابنن وشال كتفي

نق ولحيت كبيري لألك من المحتمق ين يكون هو ر ي

الدير يو يحد األسن ف ي و د است هد بكسر جل ر بت وهأا يعرج ن بأن ال هداء نلوا ال هند تدريبن جل الدرن

الثنمن الميالدىي والدليق شال منسبق أكر ين هأ الك يس (ك يس دير المالك غبلاير ببري ال داونئ تت إشند
ب نؤهن جل الدرن الثنمن الميالدى بعد ين تهدمت الك يس األولل التل ب نهن الددي

الميالدىي جاألك اد ين األشمد المواود بنلك يس تراى لادرن الرابى والخنم

يور جل الدرن الرابى

وشايهن تيانن مركب تركيبي

وييضن داخق حوا ط الك يس يواد واشد شمدان وحانر وبعض الحانر واضح شايهن ال دوشي وكألك داخق

الحوا ط طوب يحمر وطوب لبن ديتي و ست عر من ألك ين االضطهند الأى حد

جل الدرن الثنمن كنن

اضطهندا ديدا لادير وين شددا كبي ار من الرهبنن د نلوا يكايق ال هند وآخرين لت ي نلوا ال هند و تهن جدنموا
بدجن ياسند ال هداء وب وا الك يس مر يخرى جل ف

المكنني ويبدو إ هت يخأوا من المبن ل والحانر

واألشمد الدديم وغيرألك و نموا بب نء الك يس مر يخرى جل يسرل و ت لكل ال ت دثر مثق غيرهن والسيمن

ي هن الك يس الر يسي بنلديري
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وه ا يف ا نا ة وا س ا فةشظ

لا وتود وسشل ا وسشديدي فا يد هقو وس

يد وس ير ن ه اا فا وسع ر وألفوع

يت ىىىىروا وسفأىىىىيشييا ووسره ىىىىاا لىىىىا دفىىىى وسضىىىىروئب وفىىىىا عيىىىىدف وسضىىىىري يوضىىىى فىىىىا يىىىىد
قسك فا وس را وسعافا ة ري اس وفا وسووضح نا هقو وألب وس

يد اا ي وب ا

وسره اا فيدف

ىىىىاةل نو شل ىىىى شديديىىىى و ىىىىاا

ل وستبي

