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المنسوجات في 
العصر القبطي من 

خالل اكتشافات 
الحفائر بالمنيا

حنا عايد حنا 

ميالد رزق

عن  الن�سيج  �سناعة  فن  امل�سريون  ورث 
اأجدادهم القدماء، وتطور الن�سيج يف الع�سر القبطي 
كتابة  مثل  يدويًا  عماًل  ميار�س  اأن  للراهب  البد  فكان 
املخطوطات وبع�س احلرف، فاأ�سبح الن�سيج و�سناعته 
الرهبان،  ميار�سها  التي  ال�سناعات  هذه  بع�س  من 
واالإبداع. مل  الفن  القطع عظمة هذا  فتظهر يف هذه 
االكت�سافات  باقي  يوازي  كافيًا  اهتمامًا  الن�سيج  يجد 

االأثرية. 

( باحث يف املاج�صتري يف جامعة املنيا )م�صر(. (
 طالب بالكلية الإكلرييكية الأنبا روي�س )م�صر(.

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�سرق االأو�سط، �سنة 2018درا�سات يف الت�سامح



المسبار 394

المنسوجات في العصر القبطي من خالل اكتشافات الحفائر بالمنيا

يهدف هذا البحث اإلى تقدمي بع�س قطع الن�صيج امل�صتخرجة من 
احلفائر التي مل يهتم بها اأحد �صابقًا، ومقارنتها مع مثيالتها من القطع 

املوجودة يف املتاحف. 

لي�س هناك مدينة اأو قرية يف م�صر وطيبة لي�صت حماطة مبنا�صك 
كما لو كانت باأ�صوار، ويعتمد النا�س على �صلوات هوؤلء الرهبان كما لو 

كانوا يعتمدون على اهلل ذاته))(.

يحتوي علم القبطيات على اأ�صرار وكنوز مدفونة تتطلب التنقيب، 
مع  البحري  الوجه  اآثار  على  متمركزة  والدرا�صات  الأبحاث  فمازالت 
فقدان الهتمام  بالوجه القبلي، على الرغم مما فيه من ثراء زخريف 
ومن�صاآت  جتمعاتها  ومناطق  الرهبانية  احلياة  فدرا�صة  ومعماري، 
ال�صحراء، �صواء كانت اأديرة عامرة اأو خرائب، هامة يف جمال البحث 
والدرا�صة، وعلى قدر ما هي �صعبة وغام�صة، اإل اأنها حتتاج اإلى الك�صف 

عنها))(.

معظم الدرا�صات  تتحدث عن اأثر قائم بذاته باٍق اأو مهدم وتغفل 
القبطية  الفنون  اأن  الدرا�صة  لنا من خالل  الأ�صياء، وات�صح  باقي  عن 
التي وجدت بال�صعيد ل تقل اأهمية عن اأديرة الوجه البحري. ومازال 
من  امل�صتخرجة  الن�صيج  قطع  ت�صجيل  عملية  يف  كبري  افتقار  هناك 

احلفائر الأثرية.

))( التاريخ الرهباين مل�صر )ه�صتوريا موناخورم(: و�صف الرحلة التي قام بها �صبعة رهبان لرباري م�صر يف القرن 
الرابع امليالدي، تعريب: الراهب بول الربامو�صي، ن�صر اأبناء الأنبا مو�صى الأ�صود، طبعة خا�صة، �س)3.

))( عماد، عادل: مناطق التجمعات الرهبانية مبحافظة املنيا درا�صة اأثرية معمارية، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، 
جامعة طنطا، كلية الآداب، ))0)، �س0).
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ويف بع�س الأحيان يتم انتزاع العمالت وبع�س الأ�صياء املرتبطة 
القطع،  لهذه  ت�صجيل  اأي  دون  ن�صاأتها  تاريخ  على  تدل  التي  بالن�صيج 
ومالحظة  التف�صيلية  الدرا�صة  على  الن�صيج  درا�صة  يف  حاليًا  يعتمد 
مقارنتها  مع  امل�صتخدمة  الفنية  والطريقة  الأ�صلوب  يف  التطابقات 
مب�صادر اأخرى. لقد متتعت ومتيزت املن�صوجات املعروفة باملن�صوجات 
بالزخارف  التي عرث عليها يف مناطق احلفريات يف م�صر،  القبطية، 
الفنية الرائعة والألوان الزاهية، ولكنها مل تنل اهتمامًا يعادل اهتمام 

العلماء بالك�صوف الأثرية الأخرى)3(.

النسيج

عليه  العثور  يتم  ما  ذلك  ودليل  الن�صيج  القدمي  امل�صري  عرف 
من بقايا من األياف النخيل واحللفا يف �صناعة احلبال، ومتثل لفائف 
وزخرفتها  ن�صجها  وط��رق  �صناعتها  يف  امل�صري  براعة  امل��وم��ي��اوات 
باكت  اأمني  اأمنمحات  مقربة  ح�صن  بني  مقابر  على  الأن��وال  )بدليل 

الثالث وخنوم حتب ومقابر الأق�صر(. 

ول نن�صى اأن م�صر الفرعونية قد �صبقت الع�صر امل�صيحي بوقت 
جتاربهم  لهم  كانت  فلقد  الن�صيج،  و�صناعة  تطوير  يف  طويل  وزم��ن 
منها  ت�صنع  التي  القنب  وخيوط  الكتان  خيوط  ا�صتخدام  يف  اخلا�صة 
الكت�صافات يف  من  ذلك  ويت�صح  وغريها،  ال�صوف  و�صناعة  احلبال، 

اأعمال احلفريات. 

)3( هونديلينك: يف الفن والثقافة القبطية، املعهد الهولندي لالآثار والبحوث العربية، القاهرة، )99)، �س)5).
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�صناعة  الفراعنة  اأج��داده��م  ع��ن  ال��ق��دم��اء  امل�صريون  ورث 
املن�صوجات، وبلغوا فيها �صاأنًا عظيمًا فاأنتجوا منتجات ن�صيجية متنوعة 
ال�صتخدام، جتمع بني كفاءة ال�صتخدام والإنتاج الفني والذوق الرفيع 

املعرب عن الهوية امل�صرية بكل معانيها.

واملالب�س  الن�صيج  �صناعة  يف  امل�صتخدمة  اخل��ام��ات  ومعظم 
الرهبانية كانت من الكتان وال�صوف، وكان الكتان يف الع�صر البطلمي 
الكتان  ن�صيج  عن  الفرتة  تلك  موؤرخو  ذكره  ما  بدليل  ال�صوف  ي�صبق 
الإغريق  ارت��دى  بينما  للم�صريني،  كملب�س  �صناعته  ودق��ة  امل�صري، 

املالب�س ال�صوفية))(.

تنوعت الطرق ل�صناعة الن�صيج واإن كانت تعتمد يف حقيقة الأمر 
على طريقة واحدة، وهي على نول يدوي، وتتلخ�س يف اأن يقوم الن�صاج 
بفرد خيوط ال�صداة على عار�صة خ�صبية، بحيث تكون موازية لبع�صها 

متامًا. 

أنواع النسيج

�صهرة،  واأكرثها  املن�صوجات  اأنواع  اأب�صط  القباطي)5(:  ن�سيج 

))( جالل، اأبو بكر: الفنون القبطية، مكتبة الأجنلو امل�صرية، ))0)، �س37).
5- عزت، ذكي قادو�س: تاريخ عام الفنون، )الإ�صكندرية، دار املعرفة اجلامعية(، 000)، �س)38.

)5( القباطي: الغرب يعرفها با�صم التب�صرتي، وكانت ت�صنع من الكتان اأو ال�صوف واأ�صهرها الكتان وهو الن�صيج يف 
اأب�صط اأ�صكاله، عبارة عن تعامد جمموعتني من اخليوط على بع�صهما البع�س، وت�صمى اإحدى املجموعات ال�صداة 
)اأي ما مد على خيوط الن�صيج طوًل( وهي متد على النول، واملجموعة الأخرى التي ت�صفر داخل ال�صدة ت�صمى اللحمة 
واللحمة، وهي  ال�صدة  ت�صفري  اأ�صلوب  القما�س عن طريق  ن�صيج  �صكل  ويحدد  الثوب(  ن�صج عر�صًا من خيوط  )ما 

حماولة للح�صول على لونني اأو اأكرث. 
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ويعترب اأول حماولة للح�صول على زخرفة ن�صيجية مكونة من لونني اأو 
اأكرث.

لوحة رقم ))-)-3-)-5())(، وقد عرثنا يف التجمع الرهباين 
بال�صرفا)7( على كثري من ال�صرائط الكتانية املزخرفة املعدة لال�صتخدام، 

�صواء يف املالب�س اأو ا�صتخدامها يف زخرفة بع�س قطع الن�صيج. 

فيه  وا�صتخدموا  الن�صيج،  اأنواع  اأب�صط  هو  ال�سادة:  الن�سيج   
جمياًل.  زخرفيًا  ومظهرًا  متانة  الن�صيج  قطعة  لإعطاء  زوجية  خيوطًا 
التجمع  منطقة  يف  ال�صادة  الن�صيج  قطع  من  كثري  على  العثور  مت  وقد 
الآخ��ر  والبع�س  املالب�س،  يف  بع�صها  ا�صتخدم  بال�صرفا،  الرهباين 
ا�صتخدم يف الأكفان للموتى لوحة ))-0-7)-))-))-3)-))-5)()8( 
وقاموا ب�صناعة حبال من الليف، وكانوا ي�صتخدمون بع�س هذه احلبال 
عرثت  وقد   ،)9()((( رقم  لوحة  املتوفى،  ج�صد  على  الأكفان  ربط  يف 
البعثة الإيطالية على اأج�صاد قدي�صني يف منطقة اأن�صنا ملفوفة بكتان 

وحبال متاثل متامًا ما عرث عليه يف التجمع الرهباين بال�صرفا.

من  نوعًا  يتطلب  وكان  �صيوعًا  اأقل  يعترب  الوبري:  الن�سيج   
املن�صوجات، اأو كمنا�صف لوجود وبر به، واأحيانًا يف ا�صتخدام ال�صالل، 

))( راجع ملحق ال�صور. 

)7( ال�صرفا:  تقع يف حمافظة املنيا على ال�صفة ال�صرقية للنيل، على �صفح جبل الطريق املوؤدي اإلى املنيا اجلديدة،  
حتتوي املنطقة على جمموعة من قاليل الرهبان واحل�صون، وهي عبارة عن جتمع رهباين كبري، يت�صح ذلك من 

م�صاحة املنطقة والقاليل املوجودة بها.

)8( راجع ملحق ال�صور.

)9( راجع ملحق ال�صور.
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لوحة رقم )9-8()0)(.

ق�صم علماء الآثار املن�صوجات املعروفة با�صم القباطي اإلى ثالث 
باختالف  اأ�صماوؤها  تختلف  اأق�صام  ثالثة  اأو  رئي�صة)))(،  جمموعات 
املوؤثرات اأو النواحي الفنية، ول دخل لالأحداث اجلارية يف تلك الفرتة 
غالبية  وكانت  ب��ذل��ك)))(.  �صيا�صية  اأح��داث  اأو  �صيا�صية  نزاعات  من 
الن�صيج م�صنوعة بطريقة القباطي، وهو ن�صيج م�صري الن�صاأة والفكرة 

والو�صيلة، وهو اأول زخرفة ن�صيجية مكونة من لونني اأو اأكرث.

القرن  حتى  الثالث  القرن  بداية  اإل��ى  ترجع  الأول��ى  املجموعة 
اخلام�س امليالدي. واملن�صوجات يف هذه الفرتة قد تاأثرت كثريًا بالثقافة 
واحليوانية  الآدمية  الأ�صكال  تلك  �صادت يف  التي  الرومانية  الإغريقية 
بجانب العنا�صر النباتية والهند�صية، ومل تتاأثر بالطابع الفني املحلي، 
عنا�صر  بع�س  يف  ممثاًل  الوقت  ذل��ك  يف  املحلي  الطابع  يكن  مل  واإل 
تدرج  الفرتة  تلك  يف  وا�صتخدم  لالآخر)3)(،  احلني  من  تظهر  زخرفية 
الألوان، واقت�صرت الزخرفة يف معظم الأحيان على األوان معينة، وهي 

الأحمر والأرجواين والكحلي)))(.

)0)( راجع ملح�س ال�صور. 

اأندر�صون  جاير  متحف  يف  املحفوظة  والإ�صالمية  القبطية  الأثرية  املن�صوجات  عبداحلليم:  اأحمد  �صامي،   )(((
بالقاهرة، )موؤ�ص�صة �صباب اجلامعة بالإ�صكندرية(، 990)، �س)).

)))( �صعاد، ماهر: من�صوجات املتحف القبطي، )املطبعة الأمريية بالقاهرة( 957)، �س)).

)3)( زكي، حممد ح�صن: زخارف املن�صوجات القبطية )مقال مبجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، املجلد الثاين 
ع�صر، اجلزء الأول، مايو/ اأيار 950)( مطبعة جامعة القاهرة، �س)9.

)))( هونديلينك: يف الفن والثقافة القبطية، )املعهد الهولندي لالآثار والبحوث العربية، القاهرة(، )99)، �س58).
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الفرتة الثانية من القرن اخلام�س اإىل القرن ال�ساد�س 
امليالدي 

ع�صر  اأي  واجل��دي��د،  ال��ق��دمي  ب��ني  واجل��م��ع  ال�صاملة  ال��ف��رتة 
التي  امل�صغرة  الفنية  باملو�صوعات  الفرتة  هذه  وتتميز  النتقال)5)(: 
اعتمد  فقد  املر�صومة،  الأ�صكال  بني  ما  الفراغات  �صد  بغر�س  ت�صاف 
ر�صم الرجال واحليوانات على التنافر ال�صديد، فالأطراف تبدو م�صوهة، 
فيها  واحليوانية  الآدمية  الزخارف  واإن   ،)((( متجان�صة  غري  والروؤو�س 
ر�صوم  يف  وا�صحًا  التاأثري  وبدا  احلياة)7)(.  وتعوزها  احلركة  تنق�صها 
بالوفرة  ومتيزت  بالإجنيل.  خا�صة  ومو�صوعات  والقدي�صني  ال�صلبان 
تلك  قباطي  يف  الرباقة  الأل��وان  تظهر  وب��داأت  الأل���وان،  ا�صتخدام  يف 
الفرتة، وجند اأن الغر�س من معظم ما نعرفه من ر�صومات املن�صوجات 
ثراء  اإليها عن طريق  الناظر  على  كبري  اأثر  ترك  هو  املجموعة،  لهذه 

ر�صوماتها ولوحاتها.

الفرتة الثالثة من القرن ال�ساد�س حتى التا�سع امليالدي 

املن�صوجات حتمل الطابع القبطي، ويظهر فيها بجالء مميزات 
ذاتية  الن�صيج،  وخ�صو�صًا  القبطي،  للفن  واأ�صبح  القبطي،  الفن 
و�صخ�صية، وبع�س املن�صوجات يف القرن الثامن والتا�صع امليالدي عليها 

كتابات عربية، اإل اأن زخرفتها ظلت قبطية بحتة.

)5)( جالل، اأبو بكر: مرجع �صابق، �س37).

)))( هونديلينك: مرجع �صابق، �س58).

)7)( �صامي، اأحمد عبداحلليم: مرجع �صابق، �س)).
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ور الفنان القبطي ق�ص�صًا ذات طابع ديني وكذلك ا�صتخدم  و�صَّ
الزهريات وال�صالل وعنا�صر زخرفية ور�صومًا اآدمية وحيوانية. فنالحظ 
يف الفنان القبطي يف الفرتات املتطورة يف الفن القبطي اأنه كم�صيحي 
الرمز ميثل  واأ�صبح  الرمز)8)(،  اإلى  املاديات فاجته  خمل�س فكره من 

اأ�صلوبا مق�صودًا.

فالفن القبطي فن اأ�صيل، له ذاتيته وخ�صائ�صه املميزة، وذلك 
على الرغم من ق�صر الفرتة التي ارتقى فيها ومنا)9)(. لقد قام الفن 
القبطي من اأجل ال�صعب واأ�صهم يف تربية عقول العامة.  وبايجاز ميكن 
القول: اإن تاريخ �صناعة الن�صيج حلقة واحدة م�صتمرة من تراث الن�صيج 

املزخرف بدءًا من الع�صر الفرعوين حتى الع�صر القبطي.

ويذكر جالل اأبو بكر »اأن الن�صيج القبطي من اأقدم املن�صوجات 
الزخرفية ويعترب من اأول املحاولت للعثور على زخرفة ن�صيجية مكونة 

من لونني اأو اأكرث«)0)(.

األلوان والصبغات

اأغلب قطع الن�صيج التي مت العثور عليها يف املقابر الفرعونية من 
اللون الأبي�س املائل لل�صفرة اأو البني الفاحت، وهذه هي درجات الألوان 
باللون  املخططة  املن�صوجات  بع�س  على  عرث  وقد  للكتان،  الطبيعية 

)8)( زبيدة، حممد عطا: اإقليم املنيا يف الع�صر البيزنطي يف �صوء اأوراق الربدي، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، 
)98)، �س0)).

)9)( با�صيليو�س، يو�صاب ال�صريانى: الفن القبطي ودوره الرائد بني فنون العامل امل�صيحي، ج )، �س)).

)0)( جالل، اأبو بكر: مرجع �صابق، �س39).
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الأزرق اأو البني املائل اإلى احلمرة، وعرث اأي�صًا على بع�س املن�صوجات 
اإلى احلمرة، وقد ا�صتخدموا الأ�صباغ الع�صوية التي ت�صنع من  املائلة 
الكتان ميثل  نباتية. وعلى مدى قرون عديدة ظل  اأو  مركبات حيوانية 
ال�صهل؛  بالأمر  تكن  اأن �صباغته مل  اإل  للمن�صوجات،  الرئي�صة  الألياف 
فقد وجب اإعدادها قباًل لتت�صرب ال�صبغة با�صتخدام مثبتات الألوان، 
وهي �صوائل حم�صية حيث يتم نقع املن�صوجات قبل �صبغها، ويف املقابل 
فاإن عملية �صباغة ال�صوف عملية ي�صرية للغاية، فهو اأف�صل ما ميكن 
اأكتاف  من  تدلَّى  �صيقة  �صرائط  )ه��ي  الكاليف  اإن��ت��اج  يف  ا�صتخدمه 
الأرجواين  اللون  على  الألوان  ا�صتخدام  اقت�صر  البداية  ويف  الرداء(، 
املنت�صرة،  الألوان  اأكرث  من  الأرج��واين  اللون  وكان  والأ�صفر،  والأحمر 

حيث كان ي�صتخرج من ال�صدفة )حيوان من الرخويات(.

تاني�س–  )الإ�صكندرية-  الن�صيج:  �صناعة  مراكز  اأ�صهر  ومن 
ال�صيخ  اأ�صيوط–  اأخميم–  والأ�صمونني-  الفيوم  البهن�صا-  دمياط- 

عبادة باملنيا()))(. �صكل رقم ))(.

واأدى انت�صار الرهبنة يف املنيا اإلى انتعا�س جتارة الن�صيج، وكانت 
منتجاته جيدة ال�صنع لأن الرهبان اعتادوا الإقامة يف الأديرة البعيدة 
عن املدن للعبادة، وكان يجب اأن يكون لهم عمل يدوي يومي، فكان منهم 
من يعمل يف الغزل والن�صيج وبيعها، لي�صتطيعوا من ثمنها ال�صرف على 

الدير، وذلك اإفادة من الناحية الروحية واملادية. 

التعليمية(  والو�صائل  واملدر�صية  للكتب اجلامعية  املركزي  الإ�صالمى )اجلهاز  الن�صيج  �صعاد، ماهر حممد:   )(((
977)، �س8.
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المسبار 402

المنسوجات في العصر القبطي من خالل اكتشافات الحفائر بالمنيا

الأعمال  اأ�صهر  واحدًا من  و�صوف  كتان  الن�صيج من  وكان غزل 
التي كان يداوم الرهبان على القيام بها اأثناء فرتة الراحة، �صاأنها �صاأن 

ن�صخ املخطوطات وكتابة التعاليم الدينية.

شرح للصور اإليضاحية

لوحة رقم ))( حمفوظة مبتحف ملوي، عبارة عن ن�صيج قبطي 
باألوان منها الأزرق والأخ�صر والأحمر والأ�صفر، وذلك على  وحماطة 
اأر�صية من قما�س ال�صوف باللون الأحمر، وهي عبارة عن �صتة رجال: 
اأربعة ميتطون جوادًا يف الأربعة اجتاهات، حيث نالحظ يف الثنني يف 
الأعلى ينظرون اإلى بع�صهما، ويف الأ�صفل نالحظ اأن اجلواد ينظرون 
عك�س بع�صهم البع�س وبينهم يوجد �صخ�صان ي�صبهان و�صع املالئكة، 

ويف املنت�صف يوجد هيئة اآدمية ل�صخ�س. 

كتان،  ال�صداة  امليالدي،   )9-7( القرن  الظن  اأغلب  تاريخه: 
اللحمة: �صوف، الأر�صية �صوف 

وت�صبه اإلى حد كبري قطعة ن�صيج من متحف )Liden( بهولندا، 
 .3( ،9 / (973 / F رقم اجلرد

لوحة رقم ))( عبارة عن ن�صيج من ال�صوف، من املرجح اأنها 
كانت ت�صتخدم كرداء ا�صتخرجت من حفائر ال�صرفا باملنيا 5)0).

لوحة رقم )3( �صليب من ال�صوف كان على رداء خا�س بالقم�س 
�صليمان كاهن كني�صة القدي�س اإب�صخريون القليني البيهو �صمالوط، حيث 
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مت العثور على هذا ال�صليب من ال�صوف يف دفنة هذا الكاهن، ويحتوي 
يف داخله على �صلبان اأ�صغر منه يف ال�صكل زينت حدودها باللون الأزرق 

ويرجع اإلى عام 77)) �س.  

من  وال�صوف  الكتان  من  احلبال  من  بقايا   )5-(( رقم  لوحة 
الكفن حول  ربط  الأحيان يف  بع�س  ت�صتخدم يف  كانت  ال�صرفا  حفائر 
دفنة املتوفى، وتالحظ ذلك يف �صورة رقم )))( دفنة م�صتخرجة من 

اأن�صنا من حفائر البعثة الإيطالية بال�صيخ عبادة. 

لوحة رقم ))-7( لفائف كانت تو�صع حول ج�صد املتوفى، حفائر 
ال�صرفا ن�صيج �صادة ))( على ))(.

لوحة )8-9( ن�صيج �صادة حفائر ال�صرفا من الكتان والأخرى من 
وبر الإبل، كانت ت�صتخدم بع�صها كمنا�صف. 

املرجح  م��ن  ال��غ��رز،  ب��ك��رثة  تتميز  ���ص��ادة  ن�صيج   )(0( ل��وح��ة 
ا�صتخدامها يف تخزين احلبوب اأو كوعاء كان يو�صع على املا�صية لو�صع 

احلبوب بداخله، حفائر ل�صرفا املنيا.

ك�صالل،  ت�صتخدم  كانت  قطع  بقايا  �صادة  ن�صيج   )((( لوحة 
وتتميز بال�صماكة. حفائر ال�صرفا.

بع�صها   )(( على   )(( ���ص��ادة   ن�صيح   )(3-((( رق��م  لوحة 
القدي�س  بكني�صة  اخلا�صة   )((( رقم  لوحة  مع  وتت�صابه  ملالب�س  قطع 

اإب�صخريون القليني البيهو – �صمالوط من دفنة القم�س �صليمان. 
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ملحق الصور

لوحة رقم ))( ن�سيج قبطي -متحف ملوي
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لوحة رقم ))( قطعه من الن�سيج -حفائر ال�سرفا املنيا

لوحة رقم )3( �سليب ن�سيج قباطي كني�سة القدي�س اأب�سخريون القليني البيهو ))7) 

�سهداء
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لوحة رقم ))( بقايا حبل من الكتان -حفائر ال�سرفا –املنيا

لوحة رقم )5( بقايا حبل -ال�سرفا املنيا
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لوحة رقم ))( بقايا كفن -ال�سرفا- املنيا
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لوحة رقم )7( بقايا كفن  ال�سرفا املنيا
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لوحة رقم )8( قطعة من الن�سيج -ال�سرفا -املنيا
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لوحة رقم )9( قطعة من الن�سيج -ال�سرفا -املنيا
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لوحة رقم )0)( بقايا من الن�سيج -حفائر ال�سرفا
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لوحة رقم )))( بقايا من ن�سيج  -ال�سرفا -املنيا



413المسبار

حنا عايد حنا                     ميالد رزق

لوحة رقم )))( ن�سيج حفائر ال�سرفا
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لوحة رقم)3)( ن�سيج -ال�سرفا -املنيا

 

لوحة رقم )))( بقايا من كفن كاهن كني�سة القدي�س اإب�سخريون القلينى البيهو 77)) �س 
املنيا 
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لوحة )5)( من اأعمال حفائر البعثة الإيطالية بال�سيخ عبادة، نقال عن الباحث عماد عادل

ر�ساله ماج�ستري غري من�سورة، كلية الآداب جامعة طنطا، عن التجمعات الرهبانية يف املنيا
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