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 فهرس أبجدى لمدائح القديسين
 

 صفحة التاريخ  مناسبةال االسم

ق193ق  وقةق7قاس شهادقا اسخ  ونقالق   ى

ق152قيمش  ق6قاس شهادقا اك  قويوح ا

ق152قي  بق4قققلقيو اءقا اك  قويوح ا

ق222قي  بق24قاس شهادقا اقوب

ق195ق  وقةق3قق احةقا  امقيسق قالف وم

ق58قيمش  ق5قق احةقي ول وقا ول وقوي  ب

ق58ق ا هق25ق بق احةقي قا ول وقوي  ب

ق181ق ش سق7قق احةق20اث اس و قال سولىقالبا اق

نذكالقااليةقالعظ مةقال ىقص عهاقق20اث اس و قال سولىقالبا اق

قال بقمعه

ق181قنو ق30

ق123ق و ةق1قاس شهاد،قظهولقجسدهقاس فاقو 

ق123قنو ق15قنذكالقققلقجسدهقاس فاقو 

ق102قهانولق29قاس شهادققاك  م د ق ا اقلوما

ق143ق و ةق22قق احةقاقطوق و قال ب  

ق143قمس بق4قن  يسقك  سةقاقطوق و قال ب  

ق184ق ش سق14قق احةق ا وم و قابقالش كة

ق105قك ه ق8قاس شهادق   الةقويول اقة

ق105قمس بق8قن  يسقك  سةق   الة

ق230قال س ئق5قق احةق  سومقالع يان

ق98قهانولق29قاس شهادق ط  ق انمقالشهداء

ق98قيمش  ق1قن  يسقك  سىق  ق انمقالشهداء ط

ق46ق ا هق7قق احةق والقالطموهى

ق147قيمش  ق2قق احةق والقيولقالسوا 

ق203قي  بق8قق احةق  شوبقحب بقالمس  

ق216قي  بق20قاس شهادقنادل قالشطبى

ق216قهانولق5قققلقجسدهق لىقشطبقنادل قالشطبى

ق216قهانولق20قن  يسقك  سةققنادل قالشطبى

ق131ق و ةق12قاس شهادقنادل قالمش نى

ق131قهانولق20قن  يسقك  سةققنادل قالمش نى

ق77قهانولق13قنذكالققجب ا  لقل  سقالمال  ة
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ق77قك ه ق22قنذكالقون  يسقك  سةقجب ا  لقل  سقالمال  ة

ق64قهانولق7قاس شهادقج جسقاالس  دلب

ق173ق  مودةق23قاس شهادقج جسقال بادوك 

ق173قهانولق7قن  يسقيولقك  سةقو ىق سمهقدوك ج جسقال با

ق173ق  وقةق3ق  اءقيولقك  سةقج جسقال بادوك 

اح القجسدهقالىقك  س هق م  ققج جسقال بادوك 

قالقديمة

ق173قي  بق16

ق68قهانولق11قق احةقح ةقوالدةقالعذلاء

ق68قك ه ق13قنذكالقحب هاقق العذلاءقم يمقح ةقوالدةقالعذلاء

ق136ق و ةق13قداس شهاقدم اقة

ق136ق ش سق12قن  يسقك  سةقدم اقة

ق34قنو ق7قق احةق25ديسقول قالبا اق

ق30قنو ق7قاس شهادقلفقهقويوالدها

ق114قك ه ق13قنذكالقلافا  لقل  سقالمال  ة

ق114قال س ئق3قنذكالقلافا  لقل  سقالمال  ة

ق55ق ا هق21قق احةققلويس

ق158قيمش  ق14قق احةقساوي  ق ط ي حقاقطاك ة

ق158ق ا هق2قمجئقالقديسقالىقالديالقالم  يةقساوي  ق ط ي حقاقطاك ة

ق158قك ه ق10قققلقجسدقساوي  ق ط ي حقاقطاك ة

ق83قهانولق17قنذكالقسمعانقالخ از

ق201قي  بق7قق احةقش ودة،قل  سقالم وحدين

ق105قك ه ق8قق احةقصمو  لقالمع  ف

ق89قهانولق22قاس شهادقنزمانقودم ان

ق89قهانولق30قن  يسقك  س همقنقودم اننزما

ق162قيمش  ق30قق احةق116ك  لسقالساد قالبا اق

ق39قنو ق21قاس شهادقكب ياقو قويوس   ه

ق219قي  بق23قاس شهادقمالي ا

ق219قهانولق23قنذكال،قون  يسقك  س هاق  قطاك ةقمالي ا

ق176ق  مودةق30قاس شهادقم نسقال سول

ق176ق ا هق30قوظهولقجسدهقن  يسقك  س هقم نسقال سول

ق176ق  وقةق17قوودةقلفا قم نسقال سول
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ق176ق  وقةق15قنس مقلفا قم نسقال سول

ق93قهانولق25قاس شهادققم نوليو قا وقس ف ن

ق93ق  وقةق9قققلقيو اءقم نوليو قا وقس ف ن

ق93قي  بق25قن  يسقك  سةقم نوليو قا وقس ف ن

ق23ق نوق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ق23ق ا هق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ن  يسقك  س هاق دي قالم  تق جبلققم يمقالعذلاء

قنسقام

ق23قهانولق6

ق23قهانولق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ق23قك ه ق3قد ولهاقاله  لقم يمقالعذلاء

ق23قهانولق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ق23قة و ق21قق احةقم يمقالعذلاء

ق23قيمش  ق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ق23ق  مها ق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ق23ق  مها ق24قال ج ىق الزي ونقم يمقالعذلاء

ق23ق  مودةق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ق23ق ش سق1قم الدقم يمقالعذلاء

ق23ق ش سق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ن  يسقك  سةقالعذلاءقالمع وفةققذلاءم يمقالع

ق الم مة

ق23ق  وقةق8

ق23ق  وقةق21ق  اءقيولقك  سةق مدي ةقف  بىقم يمقالعذلاء

ق23قي  بق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ق23قمس بق16قصعودقجسدقم يمقالعذلاء

ق23قمس بق21قال ذكالقالشه بققم يمقالعذلاء

ق165ق  مها ق27قق احةقمقاليو قال ب  

ق165ق و ةق8قن  يسقك  سةقمقاليو قال ب  

وودةقمنقالم فىقمحقمقاليو ققمقاليو قال ب  

قاالس  دلبق

ق166ق  مها ق13

ق166قمس بق19ق وادةقالجسدقالىقدي هقمقاليو قال ب  

ق139ق و ةق14قق احةقم س مو قا وقدوماديو 

ق139ق و ةق17قنذكال،قوق احةقدوماديو قم س مو قودوماديو 

ق202ق  وقةق24قاس شهادقىقاألسودموس
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ق74قنو ق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74ق ا هق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74قهانولق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74قك ه ق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74ق و ةق12قذكالقالشه بقال قم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74قيمش  ق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74ق  مها ق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74ق  مودةق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74ق ش سق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74ق  وقةق12قكالقالشه بقال ذقم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74قي  بق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق74قمس بق12قال ذكالقالشه بققم خا  لقل  سقالمال  ة

ق80قهانولق15قاس شهادقم  اقالعجا بى

ق80ق  وقةق15قظهولقجسدقون  يسقك  س هق م يو قم  اقالعجا بى

ق197ق  وقةق16قق احةققوف قالسا  

ق197قهانولق16قن  يسقك  س هقسا  قوف قال

ق36قنو ق11قاس شهادقواس   د قالوزي 

ق117قك ه ق25قق احةقي  سقكاما

ق127ق و ةق4قق احةقيوح اقاالقج  ى

ق49ق ا هق20قق احةقيوح اقالق   

ق26قنو ق2قاس شهادقيوح اقالمعمدان

ق26قنو ق26ق شالةقالمالحقلزك ياق والدنهقيوح اقالمعمدان

ق26ق  وقةق30قم الدقعمدانيوح اقالم

ق26ق  وقةق2قظهولقجسدقيوح اقالمعمدانقو ل شح

ق226قي  بق26قق احةقيوس قال جال

ق43قنو ق22قاس شهادقيول و قاألنفه ى

ق43ق ا هق25قن  يسقك  س هقيول و قاألنفه ى
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