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تذكرت قول شاااااانير حافظ  بناه م رحوظحي  وو اب اقحنا حابيتحا حات ت ري  

 ين بيتا حاواد  أن يتوبد ح من اج  مصر:

 مالمن حخلَلف  ظفكمن مالمن

 حاضجة حاكربى يالمن وذه 

تدخ  حاكفظسة حملصرية يصر حالستشهند من جديد،  ال تيتحل آثنر حاعد حن يلى  
ظة  –ثالث كفنئس يف ارتة زمفظة قصاااااااااااااا ة  ظة حملرقساااااااااااااا –منر جرجس طفحن  –حابحرساااااااااااااا
  نإلسكفدرية ظنورة ملن يريد ان يرحون.

معوح ر، مل يساااااحاذين  جد ح يف حإليالم ارصاااااة حا هو   يبد  ان اسااااانق تفن حاجال  
هتديد دحيش حاذي يد ِّي يف حاعنمل كله. ابعد ان مت مخال  حاعرحق  سورين  تدم  حاكفنئس 
يف حاعرحق  ساااورين  حاءضااان  يلى ك  ترحث مساااظ و كنن اه  جود قب  حإلساااالم، جن  د ر 
حاقبنط حاذين يء ون مع حاءوحت حملسااااال ة  حاشااااارطة حملداظة صااااا ن   حبدح  من اج  مصااااار. 

شاااااااهدح  مصااااااار من اج   ءن  حاد اة حملصااااااارية امًر ال بكن حيتبنره بندثن  ين رح ،   ساااااااءوط
خصاااااوصااااان   ااه ال بضاااااو اسااااابوًد مال  تفشااااار  زحرة حادحخلظة من مت حاع ور يلظه من اسااااال ة 
 مت جرحت شاااانودون االص حملصااااريون، اساااال ة خنصااااة  ظول  اظساااا   نينت مساااال ة 

جال  م ى خدمة  ا ار  اشاااانط  اك ر يف حاصااااالة اءط ..   دال  من ان يسااااعى حاساااانق ة حا
 حاتعلظحي .. خترج يلظفن اتن ى، اعحي اتن ى  ال مرجعظة تنرخيظة   ال قناون كفسااااااااااااااو ا  ب  

  ثظءة  حبدة تسفدون.

ساااااااظدان اابن اانثون يءول من حدمع حملءدل وو ايلى سااااااالحة يف حاكفظساااااااة. وذه  
: اظءظة بنضارح  يف حدنمع حملساكواظة حا الث اتوى  ال سافد تنرخيو. و  كنن حدمع حملءدل

يف  341ااساااااااسو  و  اوقف حاسااااااانق ة، حاءديس ك اس حاكب  يف  –حاءساااااااحفحظفظة  –
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 حختنذ قرحر ضد  حريرك حاعنصمة حاءسحفحظفظةو

ين ساااااااظدان حاكرن ديفن احر  يلظكحي سااااااالحال : من وو دالاة حاءناون حاساااااااندل من  
حاذي يفص يلى: "اف  ه حاعندحت حاءدبة يف مصااااااار  325قوحاني جممع اظءظة حملساااااااكو  

 حملدن حخلمس يف ان اسااااءف حإلسااااكفدرية حارئنسااااة يلظهن كلهن، يلى م نل من وو حاعندة 
 1998 –مفشورحت حافور  –وية حاشرد حاكفسو من جهة اسءف ر من ايضن " )رحجع جمم

 (.56ص 

 مل يكن حالءن  حاتنرخيو وو حالءن  حاذي مت  ني حابن ن شااااااااافودة حا ناب  حابن ن يوبفن  
 1973 واس حا ن ،    كنن حالءنُ  حاتنرخيو  ك  معىن حاكلمة وو حالءن  حاذي مت يف ينم 

ذين  ندل  ناابن شاااااااافودة   ناساااااااانق ة حا حاذي ربقص اظه حارج  حاع ظحي، حابن ن  واس حاساااااااا
   مل اكن بظفئااذ  ورحطءااة،  اا كااناوح  صاااااااااااااا بتااه،  اكرم كاا  حاوحااادين  كاا  ترباانا  كرم،

اجلس اسااءف حإلسااكفدرية يفد مذ ق حاءديس  حرل يف حاكنتدرحئظة امنم حاعنمل كله اكو 
 صااادر مثق يلءو كلمة ، مث صااالى حاواد حاءبحو يف كفظساااة حاءديس اثفنساااظول يف ر من،  من 

تعمد حاابن  ظشاااااااااااوي يدم اشاااااااااااره يلى موقعه،  ُاشااااااااااار يلى موقع  حابظنن حملشااااااااااارتك حاذي
 حادرحسنت حاءبحظة.

  متر حاينم،  يوضن  ين ان تتءدم حاعالقنت، مذ هبن ترتحجع!!! 

 الكنيسة الشرقية التي ُذبحت:

ح    كماان حديى ياان ااد ح حاكرحوظااة اافاان مواواظيتيون  ا طاانخظون، كااذااا  حديى ياان ااد 
حاكرحوظة اديفن ان ساااارينن حملشاااارق اساااانطرة. حاساااابص حا ل وو راه برمنن اسااااحور ااه 

 لءص  حادة حإلاه،  من كنا   341ظُِلحي،  ااه حيرتف يف آخر جلسااااااانت جممع ااساااااااس 
رسنئله حا  ى حاسن ءة يلى حاعءند حدمع وو حاسبص يف حاش  يف صدق حيرتحاه.  وكذح 

 ح ذ ق يلى يد حا رل،    ونجر  عضهحي م ى حاصني  اشر خرج  حاكفظسة حاشرقظة اكو تُ 
 حملسظ ظة،  ال تيتحل مءن ر ولال   يلظهن شوحود مد اة  ناسريناظة  حاصظفظة.
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ا حاعنملظة ان حشااااااااااااااتعل  ح ر  ُذِ َق من تبءى مفهحي يلى يد حاترحك حاع مناظني  عد  
حاعرحق  املاااناظااان  امريكااان ..  قاااد بااان ل يلمااان  مع حارمن،  وااانجر يااادًد مفهحي م ى    ىحا

حاتنريخ من حاكفظساااااة حملنر اظة حقفند حاابن  ظشاااااوي  أن حاسااااارينن حملشااااانرقة اظساااااوح اسااااانطرة، 
 اكن محرحن دمظنط يساااااا  يلى قنيدة "خناف تُعرف"،  وكذح االا  نا حشاااااارتحكهحي يف 

لر  ع حاعنمل  حملجملس كفنئس حاشاااااااارق حا سااااااااط،  مل يكتف  ذا ،    تالساااااااان حملحرحن م
حاكنثواظكو حاا د. ونالو يف اظظفن  شاااااااتمه )بساااااااص ر حية حاا د. ونالو(  ان حاعنمل 
حاكنثواظكو راه ان يءول من حاساااااارينن حملشاااااانرقة وحي اساااااانطرة  ااه اصااااااال  مل تكن وفنك  

 كنن يلمن  حاعصااااار حاوساااااظط من حاقبنط اك ر صااااادقن   اك ر معراة   –كفظساااااة اساااااحورية 
، يفدمن اشر ح شر  حاانجظ  حار عة العنمل حاسرين  ح ن حاحظص )اسحوري(  نسحي  حا تنبن  

"ت ساااا  حملشاااارقو"،    كنا  كتن نت حساااا ا حاساااارين  حملتهحي  نافسااااحورية،  كذا  يوبفن 
حاشااااااظخ حار بن  حملتهحي ايضاااااان   نافسااااااحورية من اوحي حاكتص حات تكوِّن ح ظنة حافسااااااكظة يف 

 انوظ  ين كتنا يوبفن حادرجو )حخللءظد  (. اديرة مصر حارثوذكسظة،

 َمن يحيا في الماضي، يفقد الحاضر:

تل  بكمًة مصاااااااااااريًة قدبة  ان دانتر حاتنريخ حاءدن مذح حاعدم  اظهن شاااااااااااهندة  
ححملبة  اخذانون  ال ا ص   ال تدقظا، بكمفن يلى اا سااااافن  أافن  ظن يف ساااااجن حملنضاااااو 

 خلف قضبنن حخلوف  حاكرحوظة .. وذه بءظءة. ال متظظيت،   أافن  ضعفن اا سفن 

جيااص ان يكون اااديفاان حإلباانن  ححملبااة  ان حإلباانن  ال  بااة  اانطاا   ان ح   بااة، 
  تل  بءظءة ح ءنئا.

 :وما بعدهالقرن الرابع 

 حشاااااااتدت  ،كنا  حاريوساااااااظة اكرب  فة مرت هبن حاكفظساااااااة يف  دحية حاءرن حارح ع 
 هنن حتصف   ءوة حإلمربحطور  كندت حتححي حاكفنئس حاشرقظة.قوهتن يف حاءرن حخلنمس ا
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 نييبد  ان حاريوساااااااظ   .325ءد ا ل جممع مساااااااكو  يف  سااااااابص وذه حابدية يُ  
 حاشأ ح كفنئس موحزية يف  عه  الد حاشرق.

كنا  حاريوسااااااااااظة تفكر  بدة جوور حا ناوث  تعترب حال ن الوقن .  كنن حاءديس  
 ىعحيفدمن تُ " : يف حارد يلى حاريوسااااظني يذكر  ك   ضااااو  ااهثفنسااااظول يف حملءنل حا ن ا

ل تءدق  ده حال نن يعمِّ  مَ  ،دعمِّ  حال ن وو حاذي يُ  ،داإن حآلا وو حاذي يُعمِّ  ،حملعمودية
ا آلبظب ان ح   َو.يِ انال ن كذا  دُ  ،ااه بظب يديى حساااااااااااااحي حآلا...   نار   حاءدل

حاءنيدة حارسواظة وو  . مذن،(41: 2) ايضن " عهم مقىمذن حال ن ُيس ،يف حملعموديةيسمى 
 (.19 :28ال سظمن  صظة حارا ا سه ين حاتعمظد  نسحي حا ناوث )م   ،بننص ة حإل

عرف " تبعن  ملن ا :من وو  ضاااااااع معمودية حاريوساااااااظنيو يكتص حملعلحي حاساااااااكفدري
ا  نال ن آلن حافعمة تعحى من حااإن حملظنه حات خيدمون هبن وو  ال انئدة  حاساااااااااااااابص وو 

ن  م متنم حملعمودية، ااهمهنحي خينطر ن   ءدحن إ"ولال  حاريوسااااااااااااااظون ا : اذا  .(42 :2)
هنحي اه حآلا ح ءظءو اأ وحي ال يعرتاون   ، نسااااااااااااااحي حآلا  حال ن ىعحمتنم حاساااااااااااااار يُ مكنن 

يفكر ن )حال ن( حااااااذي مفاااااه )حآلا(  حااااااذي وو من ذحت جووره .. اال يكون طءس 
يتمواه انران   يدن حجلد ى، مذ ان اه حمل هر حخلنرجو )حاصااااالوحت( امن يف حملعمودية حاذي 

 ن  نساااااحي حآلا د ال يعمِّ نيح ءظءة اإاه اظس اظه شاااااو  يعحو بظنة تءوىو ان حاريوساااااظ
 حارت ة حاعر ظة مركيت حآل ن  69-68رحجع ص  42 :2 الوق" )     نساااااااحي خناا   ، حال ن
 (.1987 –  ناءنورة

"اظس ك   :يذكره حاءديس اثفنسظول ا س حا ءرة حاسن ءة ،عموديةيدم ص ة حمل   
را" وو حاذي يعحو حملعمودية،    وو ذا  حاذي مع حالسحي حاذي يديوه،  ن يءول "ينمَ 

 ال  انل    ق ،ن حملخلص مل يأمر اءط  نملعموديةإا ،هلذح حاساااااااااااااابص .بنن مسااااااااااااااتءظحيماه 
بنن حال ن  حار   حاءدل اكو يأيت حإل نساااااااااااحي حآلا    قنل: يمِّدوحيمث  عد ذا   "تلمذ ح"

 .(42: 2" )متنم حملعموديةمبنن يأيت حملستءظحي من حاتعلظحي،  مع حإل
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 يمان بالثالوث:اإل

يءول حاءاااديس  30يف حارسااااااااااااااااانااااة حا  ى م ى ساااااااااااااارح ظون ين حار   حاءااادل اءرة  
وذح  ان"   دية  حبدة"ا –بنن: " ءدحساااااة  حبدة مبنن  نا ناوث وو ن حإلاثفنساااااظول: "م

اقفوم ذف اي حاذي ا ، اذا  . دين  ن "تق جيعلفن مُ  –اظفن محي حملسااااااالق  –بنن  نا ناوث حإل
 ا  ،اقناظحي حا ناوث  يعمد  نسااااااحي حآلا  بده ا   نسااااااحي حال ن  بده، ا   نسااااااحي حار  من 

 نمحالاضااااامال يفنل شاااااظئن  .. ان طءس حاكمنل )   نساااااحي حآلا  حال ن  د ن حار   حاءدل
 .(86 – 85حاكفظسة( وو  نا ناوث )رحجع حارت ة حاعر ظة ص م ى 

عمودية حمل" : وفن جند ذا  حاليرتحف حاضاااااار ري  نا ناوث،  من اه حآلا اه حال ن
 (.86ص )حات تعحى  نآلا  حال ن  حار   وو  حبدة 

ثفنساااااااااااااظول  د ر ا( كظف قنم 15 :10ر اظفول يف تنريخ حاكفظساااااااااااااة ) رذكقد   
 يفدمن حمت ن حابن ن  . قنم  تعمظد حاط نل يف حاب ر ، حاسااااااااااااااءف  وو شاااااااااااااانا صاااااااااااااا 

 وذه حملعمودية.  َ بِ قَ  ،حاسكفدري ص ة حاحءس  ص ة حاتعلظحي

حاا م  حملسااااااااااااااكني يلى احوطة قدبة،  نال ة حاعر ظة ت ظد  أن  حاد قد ي ر    
حءول رثوذكساااو  حتءن حااُ ن حثفنساااظول اشاااأ يف  ظ  مساااظ و اءس احاءديس كنن قسااان    

 .)رحجع كتن ه: حاءديس اثفنسظول حارسويل، حابن ن حاعشر ن( حاتعلظحي مفذ ص ره  

مذ اكم  حاسءف حارشحي  ،معمودية تنمةكنا  ثفنسظول  امعمودية حاشنا  ،وفن 
نر ين حمراة كتنا حاسفكسحات  ردت يف  ءصة حا نمل  ن  عد ذا  ..  وو ال ختتلف ين 

ن جن ت م ى حالسكفدرية اكو تعمد الذة كبدون  ملخوان  من حا رق،  نادم ط لهن دت يمق 
ه: ااان يءاانل مااوااذه اظساااااااااااااااا   . حيتربت معموديتهاان صاااااااااااااا ظ ااة ،دت مظاانه حملعموديااةجتمااق 

 ناوث حساااااحي حا ين دتساااااحكر   ذِ اإن  ،ثفنساااااظولا   يف ضاااااو  من ذكره حاءديس  ،"حسااااات فن "
  وفن يف كلتن ح ندثتني مل يرد ذكر الخالاة حارسواظة. ،يك و
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 :381المسكوني الثاني المجمع 

 .ثفنساااااااظولايندة معمودية حاريوساااااااظني ضااااااار رية بسااااااابمن ذكر حاءديس مكنا   
 حارسويل: ثفنسظولا اكن جن  حاءناون حاسن ع من قوحاني حدمع يلكد يكس من ذكره حابن ن 

سااص اصااظص حاذين اناوح حخلالص اءبله بم ى ن يرتد ين حابدية م ى حإلبنن حاءون   "ك  مَ 
 سااااهحي "ااءظن " ااتبند اوانتظنن حاذين يديون اتبند مكد اظول   ان حاريوسااااظني   م حاحءس:

ظحي كفظساااة ح   دية ال تت ا مع تعلاهنن ن يعلفوح  ظعن  راضاااهحي ضاااالاتهحي   ا.. اءبلهحي  عد 
حملءدساااااااااااااة حجلنمعة حارساااااااااااااواظة.   عد ذا  ) عد تءدن حاليرتحف حملكتوا( خيتمون  نايتي  

 :هحي اءولتاوحوهحي  آذحهنحي  يفاادماان ا بِّ ااواهحي   اُ ى جباانوهحي  يظوهنحي   حملءاادل )حمل  ن( يل
 – 1998 –مفشاااااااااااورحت حافور  –"ختحي مووبة حار   حاءدل" )رحجع حاشااااااااااارد حاكفساااااااااااو 

 (.279ص

اووظة حار   اُ ر ح اكاحاءناون حاسااان ع  ني حاريوساااظني  حملكد اظني حاذين   َ صاااَ اَ قد    
اهنحي يءبلون   وانتظنن حاذي حاشاااا يلى كفظساااة ر من حافوانتظني  وحي حتبند حاءس ا ،حاءدل

لظهحي من قبظ  اُطِلَا ي  وو حسحيً - ،"حااءظن " :وحيُ  اذا  دُ  ،حاتنئبني حاعنئدين م ى حاكفظسة
تبند ا – وحي اتبند مواتناول  ، نقو حهلرحطءة حاذين ذكروحي حاءناون ين -تهكحيحاسااخرية   حا

يضااااااااان  " صااااااااامة" حاريوساااااااااظة ااكر ح حا ناوث.  اكن حاكنر حا ناوث كنن اسااااااااان لظول اهنحي 
 . حملكد اظة

 وتمنمحن ان نت حاءناواظة حا ناظة البن ن تظموثن ل حاسااااااااااااااكفدري ادرك جمن حإل  
 راحي حاتساااانو  حاوحضااااق  ،كنن ميندة حاوبدة م ى حاكفظسااااة  381حاكفظسااااة يف حدمع حا ن  
  ، ة حإلهلظةاي حملس ،يحظة حار   حاءدل  رشحي حمل  ن مال ان قبول ،مع حاريوسظني  ناذحت

 كنا  كناظة.

 ن  ساكفدرية م ى حابن ن ساظكساتول حاارى يف خحنا ديواظساظول  ن ن حإل كذا  
Sixtus كنن اضاااااار خدمة حالظتورجظة  (سااااااكفدرية ح هسااااااءف حإلامل يذكر )ن شااااااخصاااااان  ا، 
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  ساااااااء ه يبكواجن  م ى  ، حالجن نت اكن يفدمن بضااااااار خدمة حملعمودية   ع حاسااااااائلة 
ه معمودية من يشااااااب -اي يف معموديته- مل يكن اظهن  ، وحسااااااحة ورحطءة ااه انل معمودية  

 ،د من جديدعمق  طلص وذح حاشاااااخص ان يُ  ،حاكفظساااااة )مل يذكر حاساااااءف حساااااحي حهلرطءة(
 ،حالشااااارتحك يف حاءدحسااااانتاه ان وذح حاشاااااخص كنن قد سااااابا    اكن ديواساااااظول راه

ة يف ن يساااااتمر يف حاشاااااركاعه حابن ن ديواساااااظول يلى    شاااااجق  ،يفد حاشاااااكر "آمني" : قنل
من  يف حالقرتحا ح  ال زحل مرتددكنن  اكن وذح حاشاخص   .بنن  رجن  صانحإحجلساد  حادم  
 .(5-1-9 :7)تنريخ حاكفظسة يوسن ظول حاءظصري  "منئدة حارا

ه من مل بفع ، يدم اهحي وذح حاشخص .ص وو حالحتند  ناراووَ من يُ  ارى ان  وفن
ن ممن ساااابا  ن اءول يف ضااااو اجيعلفن قندرين  ،هلظة.  حيتبنر وذح كناظن  حاتفن ل من حملنئدة حإل

 ال بكن حاتخلو يفه. ح رص يلظهحي ودفً ان    ،شخنص وو حا نية حاي حيقبول حا

 ةبااانن ولال   عءظااادمبول  كااانن حخلالف  ني حاكفظساااااااااااااااااة  حهلرحطءاااة وو خالفً  
حا ناوث،  يلى حاراحي من ذا  جن  قرحر حدمع حملساااااااكو  يف حاءناون حاسااااااان ع انا ن  متنمن  

ثفنساااااااااااظول حارساااااااااااويل ين يدم جد ى معمودية حاريوساااااااااااظني. اكن جن  تد   امن ذكره اِ 
الءديس  188 وو حارساااناة حاءناواظة حا  ى م ى حم لوخظول  وو رقحي  ،آخر حاكفظساااة     
  نسظلظول:

اءد صاادر قرحر خبصااوصااهحي،  Cathariساالحا  ين حافوانتني )حااءظن (  "خبصااوص
 يف اه من حاوحجص حتبند حاعندة حاسااااااااااااااانئدة يف ك  مكنن ان وفنك حختالفً ارتين  قد ذكق 
كظف اااااانا واااااذح ين   ،اااااان مفااااادوشً ا   ،اظس هلااااان قاااااناواظاااااة حملواتاااااناظنيمعمودياااااة  حاءرحر.

رج ين ن مل خين اءب  معمودية مَ اة وو  وو يعرف حاءوحاني. حاءنيدة حاءدب ،ديواسااااااااااظول
 حجتمنينت ا   –مفشااااااااااااااءني  – ن : ورحطءة ابنن.  بساااااااااااااااص وذه حاءنيدة اديفن حإل

من ابنن ذحته. اهحي حاذين كساااااااااار ح )حاشااااااااااركة(  صاااااااااانر ح ار ن  ين حإل ،امن حهلرحطءة .قناواظة
جتمنينت حالحملفشءون اهحي حاذين حا صلوح ين حاكفظسة اسبنا  قضنين بكن بلهن. امن 

 اهو حات جيمع اظهن قس ا  اسءف ا  يلمن  ا  متعلحي. ،ا  حاءناواظة
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حخلدمة  من عَ فِ  مُ  ، ثب  جرمه من جربة    يلى سااااااابظ  حمل نل مذح حرتكص شاااااااخصً  
اكفظسااااااة ح يحى اف سااااااه  حجبنت حاسااااااءف، مث ترك شااااااخصً ا   ، راه حخلضااااااود الءوحاني

 .، م   وذح حجتمند ا  قناو (د ا  حاءناو اي م ى وذح حالجتمن )اظه محجلنمعة  حاضحي 

 اهذح حاشءنق. ،يضن  حاكفظسة بول قبول تو ة اي ماسنناامن يدم حت نق  

حي حتبااند ااانالاتظول  ماانركظون  حملواتااناني اهن –اهو: حملااناويااة  ،اماان ام لااة حهلرطءااة 
 بنن حاءون.حاذي وو بسص حإل ،بنن  ن حختل وح معفن يف حإل

  قبل  ،ن حاساااااااالحنت حاكفسااااااااظة حاءدبة راضاااااااا  معمودية ولال افن   كنن بساااااااا 
 هنحي اصال  من حاكفظسة".امعمودية حملفشءني يلى اسنل 

  عاااد ذاااا  ياااذكر حاءاااديس  ااانسااااااااااااااظلظول تااانريخ  عه حهلرطءااانت حااااذين حاكر ح  
 381اهو مل اضر حدمع حا ن   379حا ناوث.  ان حاءديس  نسظلظول رقد يف حارا يف 

 . نإلهلظنتره حاءديس اري وريول حافنطا حاذي بض

 وتقييم: عرضٌ 

من    نسااااااااااحي  ثظءة اظاَ رِ صاااااااااادر من جملس كفنئس حاعنملو  ثظءة يُ  1982يف ينم  
Lima بنن جلفة حإلين  111 وو حافشاااااااااارة رقحي  "،اخنرسااااااااااتظن  خدمةممعمودية، " : عفوحن

نساحي   –  افظناة حاابن اري وريول  اءدحساة حابن ن شافودة مَ دِّ قُ  درحساة   اشارتُ قد  حاف نم.   
خوتفن حاكنثواظ  م ال ب  من  ، مل اجد ردح  من ابد ،جملس كفنئس حاشااااااااااااارق حا ساااااااااااااط

 كنا  حادرحسااااة تد ر بول حاءناون حاساااان ع من قوحاني حدمع حملسااااكو  حا ن   ،جنظلظني حإل
نثواظ  حاك يندة معموديةم تحلص يدم  ، حارساااااااااااااناة حاءناواظة حا  ى الءديس  نساااااااااااااظلظول

مث جن ت حاعوحصااااااااااااف حات يعراهن مع حي حاءرح   ضااااااااااااني   .بنهنحي حارسااااااااااااويل  حبدماهنحي 
 ، مل يحبع جملس كفنئس حاشارق حا ساط حاب ب ،هحادرحساة يف ضاوضان  مثنرة موضاود حاتأا  

حاابن   نيب ببظص حاستنذ جيلظه  ني حالت نق ذا  تف ظذح  ملن مت    ،اين ترك  حخلدمةا جة 
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دساااااااظة ين ق حا ناب يلى يدم حاتعن ن معو اكو اترك حاعم  .. سااااااابا وذح  بً شااااااافودة 
 قرحرً  شاااأاه يصااادر   مل ،بوكم   ساااببه يف دير حاابن  ظشاااوي ،جنظلظنيز حج حاكنثواظ   حإل

 م ى حاتدريس يدت  عدون  ،ال من حاتفن ل ا  حخلدمة ،ضاااااااادي سااااااااوى مفعو من حاتدريس
 ستنذان حاابن اري وريول.ا ة   ني ني حاابن شفودحخلالف   عد ان داق 

ح  وذح مذ ،ملنذح ال اءب  حاكنثواظ   رشاااااحي حمل  ن،  عد زينرة حابن ن اراساااااظس ، حآلن
ن يف ان ولال  وحي اخوة اف  كناوح مل اصااااالوح يلى سااااار حملسااااا ة يف حاكفظساااااة حاكنثواظكظة

   ناوثنئا. ،من حاتنريخيلى اسنل    نا حارد م تو   .بننحإل

 جورج ببظص  بن يد.      


