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 باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين
 مقدمة الطبعة الثانية

 لكتاب سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي اإلسكندري
 

صـــدر ديـــر الســـيدة أ 8590ـ  8598فـــل الفتـــرة مـــن 
العـذراء ـ السـريان ـ العـامر  مـس حلقـات مـن سلسـلة تـاريخ 
ــــاوات بطارلــــة اللرســــل اإلســــلندراب ابتــــداء مــــن البابــــا  الباب

إلـــى البابـــا ديمتريـــوس الثـــانل  89ليـــرلس الثالـــر البطريـــرك 
 .888البطريرك

 .ونفذت هذه الطبعات من زمن بعيد
آلن وبتشــجيع مــن بعــ  محبــل التــاريخ القبطــل نعيــد ا

تقديم هذه الحلقات فل طبعـة ثانيـة منقحـة حتـى يسـتفيد من ـا 
 .أبناء اللنيسة ويعرفون شيئا عن تاريخ لنيست م العريقة

وهــذه الحلقــات ال مــس لمــا وردت فــل الطبعــة ا ولــل 
 :هل

تاريخ اللنيسة القبطيـة فـل ع ـد البابـا ليـرلس : الحلقة ا ولى
 الثالر 

 البطريرك ال امس والسبعون
 تاريخ اللنيسة القبطية فل ع د الباباوات: الثانية الحلقة

مـــن البابـــا أثناســـيوس الثالـــر البطريـــرك الســـادس 
 والسبعون

ــــــا لبــــــا الرابــــــع البطريــــــرك الســــــادس  ــــــى الباب إل
 .والثمانون

تـاريخ اللنيسـة القبطيـة فـل ع ـد البابـا متـا س : الحلقة الثالثة
 ا ول

 البطريرك السابع والثمانون
 تاريخ اللنيسة القبطية فل ع د الباباوات: الحلقة الرابعة
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مــــــن البابــــــا لبــــــا ال ــــــامس البطريــــــرك الثــــــامن 
 والثمانون

إلى البابا يـ انس السـادس عشـر البطريـرك المائـة 
 والثالر

 تاريخ اللنيسة القبطية فل ع د الباباوات: الحلقة ال امسة
مـــــن البابـــــا بطـــــرس الســـــادس البطريـــــرك المائـــــة 

 والرابع
يمتريــــوس الثــــانل البطريــــرك المائــــة إلــــى البابــــا د

لحادا عشر  وا 
ـــــر   وســـــتلمل هـــــذه الحلقـــــات بلتـــــاب  ـــــيم للمـــــ ر  اللبي

المتنــــيح القمــــ  صــــموئيل تاوضــــروس الســــريانل لــــان  ــــد 
ـــة فـــل ع ـــد  8588أصـــدره ســـنة  عـــن تـــاريخ اللنيســـة القبطي

البطريــــرك ( الجـــاولى)البابـــاوات مـــن البابـــا بطــــرس الســـادس 
ليــرلس الســـادس البطريــرك المائـــة المائــة والتاســع إلـــى البابــا 

 .والسادس عشر
ونحتــــاى إلــــى صــــلوات لثيــــرة حتــــى نســــتطيع أن نلمــــل هــــذا 
العمل الض م من أجـل الحفـاظ علـى تـاريخ لنيسـتنا المجيـدة 

التل نطلـب السـ م . الذا هو جزء من تاريخ مصرنا الحبيبة
 .للل ربوع ا والتقدم والر اء للل جموع ا

المتتابعة سـبب برلـة للـل  نرجو أن تلون هذه الحلقات
 .من يقرأهاب ويصدق عليه  ول الشاعر
أضــاأ أعمــارا علـــى .. مــن حــوت التــاريخ فـــل صــدره 

 . عمره
اهلل يعيننــــــــا بشــــــــفاعة أمنــــــــا الطــــــــاهرة القديســــــــة مــــــــريم 
وبصـــــلوات آبائنـــــا البطارلـــــة العظـــــام الـــــذين وردت أســـــما هم 
وســيرهم فــل هــذه الحلقــات والــذين  ــادوا اللنيســة بحلمــة لــل 

 .ه السنين الطوال التل تصل إلى سبعة  رون ونصأهذ
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وببرلة وصلوات أبينا الملرم البابا ا نبـا شـنوده الثالـر 
 .أطال اهلل حياته. بطريرك هذا الزمان

 ..ونعمة الرب تشملنا جميعا آمين
 األنبا متاؤس

أسقأ دير السريان 
 العامر

  1448صوم الرسل ا ط ار يونيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUN YEW      IC,UROC 
 

 تصـــــــــــــــــدير
انت ت بنا ا يام علـى عصـر شـحت فيـه الفضـيلةب و ـل      

البــر فــى حيــاة ا فــراد والجماعــاتب حتــى انتــت النفــوس تحــت 
ـــى ا مـــور  ـــد  ـــة إل ثقـــل عـــبء الحيـــاةب  ن ـــا بنظرت ـــا المادي
حرمــت نفســ ا مــن التمتــع بالمعونــة االل يــةب وســعادة الســمو 

حتــــى بــــات الجميــــع يقــــررن أن . ة  النفســــيةالروحــــىب والراحــــ
العـــالم لـــن يســــتطع أن يســـتمر علــــى هـــذا المنــــوال ومـــا هــــذه 
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االزمـــات النفســـية واالجتماعيـــة والسياســـية التـــى تجتاحــــه إال 
نذير بتجديد شامل يتطلع فيه االنسان من جديـد إلـى السـماء 
مصــدر المعونــة والرجــاءب فيــنف  عنــه ال مــوم واالرتبالــاتب 

 .معنى اإلطمئنان ويذوق ثانية
ولعــل مــن أفضــل مــا يثيـــر لــوامن هــذا الرجــاءب شـــعور      

االنســان بــنن هنــاك أمثلــة حيــة مــن البشــر ال اضــعين لــ الم 
مثلنا إستطاعت أن تحقق الفضيلة فى حيات ا وتتمتـع بفـي  

 .برلات ا
ـــاب المتواضـــع تعـــد أفضـــل نمـــوذى       وش صـــية هـــذا اللت

القداســة فــى عصــر  لحيــاة انســان وصــل إلــى أعلــى درجــات
ـــى درجـــة تعـــرأ  ـــى اال بـــاط إل ـــه ظـــروأ الحيـــاة عل  ســـت في
مقـــدار شـــدت ا إذا طالعـــت تـــاريخ الحلقـــات الســـابقة مـــن هـــذا 
اللتــــاب فــــرلم التجــــارب والمفشــــ ت التــــى اعترضــــت شــــبابه 
المبلــر ورلــم المســئوليات الجســام التــى حمل ــا راضــيا بحلــم 

و الفضــيلةب وظيفتــه إال أن هــذه لل ــا لــم تثنــه عــن أشــوا ه نحــ
حتــى بــدت . ولمرتــه نصــرته بفــي  مــن المواهــب والبرلــاتبـــل زادتـــه درنبـــة وحنلـــة فــــى الصـــمود أمـــام أشـــد المقاومــــات 
ش صــــــية االنبــــــا متــــــا س مــــــن أعظــــــم ش صــــــيات التــــــاريخ 
ـــى ذروة فـــى ســـماء  القبطـــىب ولمـــع نجـــم بطريرليتـــه إلـــى أعل

 .اللرسى المر سى
هــذه مثيــرة فنضــرإ إلــى الــرب أن يجعــل ســيرته العطــرة      

للــوامن الفضــيلة فــى النفــوس ويعيــد لللنيســة مجــدها الروحــى 
 .التليد بشفاعة ا نبا متا س ولافة القديسين

 له المجد الدائم إلى أبد اآلبدين أمينب             
 دير السيدة العذراء ـ السريان                              

+++++ 
 

 مصـــــــــــــــــــــادر  الكتاب
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 باسم اآلب واالبن والروح القدس االله الواحد امين
نق   78نبتدئ بلتابة تاريخ البابا متا س ا ول البطريرك 

 عن 
 الميمر

الذت لتب من أجـل انتقـال أببينـا السـيد البطريـرك االنبـا      
متــا س وذلــر انتقــال اوالده الشــ داء المستشــ دين فــى أيامــه 

ا البابــــا لــــان يحــــب وفيــــه مــــن شــــرح االبولالمســــيس الن هــــذ
معــانى أ والــه فــى حياتــه إلــى يــوم انتقالــه الــذت هــو ال ــامس 

 .ش يرحمنا الرب بصلواته امين8819من ش ر طوبه سنة 
 هــذا

و ــد اعتمـــدنا فــى لتابـــة تــاريخ هـــذا البابــا القـــديس علـــى      
- :الميمر المتقدم ذلره وعلى ما جاء فى لتب التاريخ اآلتية

 يمةأوالً ـ المخطوطات القد
لتـــاب ميــــامر شــــ ر طوبـــه المبــــارك المحفــــوظ بملتبــــة  (8)

 .لنيسة السيدة العذراء االثرية بحارة زويله
لتـــاب تـــاريخ القـــديس رويـــس المحفـــوظ بملتبـــة لنيســـة  (1)

 .السيدة العذراء االثرية بحارة زويله
لتـــاب تـــاريخ القـــديس رويـــس المحفـــوظ بملتبـــة لنيســـة  (7)

 .السيدة العذراء بال نذق
لألنبــــــا يوســــــاب اســــــقأ فــــــوه  لتــــــاب تــــــاريخ البطارلــــــة (0)

المحفــوظ بملتبــة ديــر الســريان وملتبــة جــرجس فيلوثــا س 
 .عو  الم ر  الش ير

تــاريخ المحفــوظ بملتبــة  89لتـاب تــاريخ البطارلــة ر ــم  (9)
 .الدار البطريرلية بالقاهرة

 ثانياً ـ الكتب المطبوعة
ـــاب تقـــاويم العصـــور المســـيحية فـــى مصـــر واثيوبيـــا  (8) لت

 .رنسيةللع مة ِشْن باللغة الف
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لتاب التبـر المسـبوك للسـ اوت طبـع المطبعـة ا ميريـة  (1)
 .بمصر

لتاب تاريخ مصر فى القرون الوسطى تـنليأ الع مـة  (7)
 .لين بول باللغة االنجليزية

 
 (78)البابا متاؤس األول البطريرك 

 المقــــــــــــــــــــدمة
ــــا س ا ول البطريــــرك       لقــــد عثــــر علــــى تــــاريخ البابــــا مت

للتـــاب المتضـــمن الميــــامر التـــى تقـــرأ فـــى شــــ ر فـــى ا( 78)
طوبــــه المبــــارك المو ــــوأ علــــى بيعــــة الســــيدة العــــذراء مــــريم 
ا ثريـــــة الثابـــــت أساســـــ ا إلـــــى ا بـــــد بحـــــارة زويلـــــه بالقـــــاهرة 
والمحفوظ ب زانة لتب ا اآلن وتاريخ لتابت ا آ ر ش ر طوبـه 

م أت بعـــد نياحـــة 8919ش الموافـــق ينـــاير ســـنة 8108ســـنة 
بمائــة وعشـــرين ســنة ويقـــول في ــا الناســـخ ان ـــا  البابــا متـــا س

منقولــة مــن لتــاب أبينــا القــديس رويــس الملقــب بفــري  فلــتلن 
 .برلته معنا امين

لمــا عثــرت علــى صــورة مــن هــذه الســيرة فــى لتــاب تــاريخ    
البطارلــة المنســوب النبــا يوســاب اســقأ فــوه وصــورة ا ـــرت 

ـــاب تـــاريخ البطارلـــة ر ـــم  ر المحفـــوظ بالـــدا 89من ـــا فـــى لت
 .البطريرلية

ويظ ــــر فــــى ســــياق الســــيرة ان الواضــــع ل ــــا هــــو أحــــد      
ت ميــذ البابــا متــا س نفســه الم زمــين لــه والمقــربين للقــديس 
رويــس بــن فــري  لمــا يتضــح أيضــار ذلــك بصــفة صــريحة مــن 
 ــراءة أ بــار عجايــب القــديس متــى البطريــرك بعــد وفاتــه أن 

ـــى هـــذا اللاتـــب مقـــيم بـــدير أنبـــا رويـــس بال نـــدق ويغلـــ ب عل
الظن انه اسقأ ال نـدق وانـه لتب ـا  بـل نياحـة البابـا القـديس 
ولمل ــا بعــد انتقالــه مــن هــذا العــالم و ــد جــاء فــى هــذا الميمــر 

 :عن لسان لاتبه وواضعه ما ينتى
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لــــان ( ات البابــــا متــــا س ا ول)نعــــم يــــاأبى البطريــــرك "     
الطوبانى رويـس العريـان يبشـر مـن أجلـك حتـى أنـه مـن زايـد 

بـك أ ـذ  لمـار و رطاسـار ودفع مـا لـى أنـا المسـلين وثـم  مسرته
صـــعد بـــى أعلـــى ســـلم وأشـــار لـــى ان التـــب بمـــا يلـــون  بـــل 

طـــوبى لمـــن يلتـــب ســـيرة متـــى وطـــوبى للـــذين :"انتقالـــك  ـــاي 
يحملون ا من الـب د القريبـة إلـى الـب د البعيـدة ول ـذا ياسـيدت 
ـــى لتبـــت بمـــا لـــان  اآلب الـــذت دعـــانى الشـــوق والطاعـــة حت

 بـل انتقالـك وال أطلـب المـديح مـن النـاس بـل لمـا اشـار معك 
بـــه روح القـــدس علـــى لســـان ذلـــك الرجـــل العريـــان هـــذا الـــذت 
شدد ذراعى مثل  وس النحاس و ـوت نطـق لسـانى لـى اتللـم 
على فضايلك يارئيس الل نة الذت مـا لـان يسـتحق أن يـتللم 
علـــى فضـــايله إال أمثالـــه الل نـــة ا ولـــين لـــالعظيم يوحنـــا فـــم 

هب والريغوريـــــــوس التـــــــاولولوس وباســـــــيليوس اســـــــقأ الـــــــذ
 يســـارية هــــ الء الــــذين يســــتحقون أن يتللمــــوا علــــى فضــــايلك 
وفضـــــايل أوالدك الشـــــ داء المستشـــــ دين فـــــى زمانـــــك هـــــ الء 
الــذين جمعــت م هــذه الســيرة الفاضــلة ليــتم بــذلرهم بعــدما نبــدأ 
بذلر اليسير من فضايلك منفعة وربحـا للسـامعين بسـ م مـن 

 .الرب أمين
و ــد صــدتر هــذا اللاتــب الســيرة المــذلورة بمرثيــة عظيمــة      

ــا االنجيلــل  ــا يوحن الفايــدة مرتبــة علــى االبولالمســيس أت ر ي
الن هــذا البابــا لــان يحــب معــانى أ والــه فــى حياتــه إلــى يــوم 

 .ش8819انتقاله الذت هو ال امس من ش ر طوبة سنة 
ابــــا و ــــد  مــــت بمطابقــــة هــــذه الصــــور الــــث ر لســــيرة الب     

المتقــدم ذلرهــا ووجــدت ا  78القــديس متــا س ا ول البطريــرك 
طبق ا صل إال أن نس ة بيعة العذراء القديسة بحـارة زويلـه 
هى التى اعتمدت علي ا  ن ا أ دم الصور من ج ـة ولـد ت ا 
مــن ج ــة ا ــرت فضــ  عــن انفرادهــا بــذلرت الشــ داء الــذين 
ــــــــالوا الليــــــــل الشــــــــ ادة فــــــــى ع ــــــــده فضــــــــ  عــــــــن شــــــــرح  ن
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بولالمســيس الــذت لــان يحــب هــذا البابــا أ والــه فــى حياتــه اال
نفعنـــا اهلل ببرلاتـــه هـــذا البابـــا القـــديس ومعاصـــره القـــديس أنبـــا 

 .رويس والش داء المبارلين المعاصرين ل ما امين
 
 

 تاريخ
 البابا القديس متاؤس األول بالتفصيل

 ـ طفولية القديس متى8
عة صـغيرة مــن لـان هـذا البابــا القـديس الطــاهر مـن ضــي     

أعمال ا شمونين وتسمى بنى روح من صعيد مصـر وتربـى 
فى ملتب البلدة حتـى حفـظ المزاميـر والمـردات وتعلـم القـراءة 

وبعد ذلك ع د اليه والده منذ طفوليتـه بالقيـام بم ـام . واللتابة
وان اهلل المظ ــــر عجايبــــه فــــى . رعــــى الغــــنم فــــى بيــــت أبيــــه

ثــة ســنه فــى الرعايــة  ديســيه أط ــر فــى هــذا الطفــل منــذ حدا
فانه لما لان يقأ ليلعـب مـع ا طفـال أمثالـه . أعماال عجيبة

لـــان يضـــع يــــده علـــى رأس لــــل واحـــد مــــن ا طفـــال ويقــــول 
ث ثـــة مـــرات ولـــان يرســـم " ألســـيوس. ألســـيوس. ألســـيوس:"

جمعـــة مـــن م  ســـوس وآ ــــرين شمامســـة حتـــى لانـــت والدتــــه 
بنـى هـذا ان ا:"المبارلة تعجـب لـذلك وتشـير إلـى الجمـع  ايلـة

متنبئـة بـذلك بال ـام مـن اهلل سـبحانه " البد أن يصير بطريرلـا
وصار يمارس هذه ا عمال فى صغر سـنه إلـى أن . وتعالى

وفـوه  181تـاريخ    89لتاب )بلغ عمره أربعة عشر سنة 
  869.) 

 ـ ميله إلى الرهبنة منذ حداثة سنه1
لـم يملـر الطفـل متـى  لـي  حتـى لبـر ونشـن فلمـا صـار      

ه من العمر أربعة عشر سنة تـرك حينئـذ بيـت أبيـه ومضـى ل
ولــان ال . إلـى ديـارات الصـعيد وعمـل بـه راعيـار للغـنم لعادتـه

ــا باللليــة بــل لــان يتــزر بعبــاءة وحبــل  يلــبس علــى جســده ثوب
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ولـان مــع حقارتــه فـى ملبســه وانلـار ذاتــه ب ــذه . علـى حقويــه
الصــورة ذا شــجاعة ممتــازة و ــوة شــديدة حتــى أنــه مــن عظــم 
شجاعته لان الرعاة الذين يلبرونـه سـنا إذا رصـدهم الضـباإ 
فـــــى الليـــــل للســـــطو علـــــى النـــــام م لـــــانوا ال يقـــــدرون علـــــى 
ــــادرة  مقاومت ــــا فلــــانوا يمتحنــــون هــــذا ا ب فــــى شــــجاعته الن
فيبعثونـه إلـى تلـك الضـباإ ـ ولـان إذا دنـا من ـا وزعـق علي ـا 
ن بصـوته تقفــز منــه وترجــع هاربــة منـه حتــى لــان الرعــاة الــذي
. يلبرونــه ســنا يندهشــون مــن عظــم شــجاعته وســرعة ا دامــه

فـوه   . )ولانت نعمة اهلل تعـالى حالـه علـى وج ـه الصـبوح
 (.187   89ولتاب " أ" 869

 ـ انتصاره فى أول تجربة حلت به7
ولان هـذا الشـاب متـى حسـن الوجـه تـام القامـة محبـوب      

 الشــلل جميــل المنظــر ولــان لــل مــن يتطلــع اليــه يميــل إلــى
 .محبته والرامه

ولانــت هنــاك امــرأة فــى الملــان الــذت لــان يتــردد عليــه      
فلمــا و ــع نظرهــا علــى هــذا الشــاب القــديس أ ــذت مشــاعرها 
زيـــادة حســـن هـــذا الشـــاب واشـــت ت جمـــال حواجبـــه وتســـلطت 

فمـــا لـــان منـــه لشـــدة ورعـــه ونســـله اال ان انفـــرد علـــى . عليـــه
تلــك المــرأة ناحيــة وحــده و شــط حاجبيــه وأ ــذهما وجــاء ب مــا ل

"  ــذت يــاامرأة شــعر الحــاجبين اللــذين اشــت يتي ما:" ــاي  ل ــا
فلمــا نظرتـــه االمــرأة تنلمـــت لـــذلك جــدار وللن ـــا لــم تلـــأ عنـــه 
حتـى سـنل االســقأ الـذت تتلمــذ لـه أن يطلــق سـبيله الن تلــك 
ـــدار االســـقأ ولـــان الشـــاب  لانـــت تقـــيم فـــى منـــزل مجـــاور ل

. رد أن يشـ رهيلتم أمر هذا الحادر على االسقأ حير لـم يـ
وللــن االمــرأة ازدادت فــى أمــر التســلط علــى هــذا البــار فتقــدم 
ل ســــقأ وســــنله أن يطلــــق ســــبيله فلــــم يشــــاء ومــــا لــــان مــــن 
الوديع متى إال أن ادعـى ال بـل والجنـون وجمـع للو ـت ثيـاب 
ا ســقأ وب لينــه الموجــودة تحــت يــده فقطع ــا جميع ــا  طعــا 



 - 84  -

االسـقأ هـذا  فلمـا نظـر. صغيرة وطرح ـا لـوم شـرايط و ـرق
العمل ارتعب  لبه منـه واطلـق سـبيله ـ ففـرح الشـاب فـى و تـه 

ولـم يلـن االسـقأ يعلـم . لنجاح حيلته و ـام ومضـى إلـى ديـره
انــه فعــل هــذا بســبب تلــك المــرأة بــل لــان يعتقــد انــه فــى حالــه 

وللـــــن اهلل ســـــبحانه وتعـــــالى شـــــاء أن يبـــــرر . جنـــــون اعتـــــراه
ماعــــة مـــــن تصــــرفات الشــــاب مـــــع أبيــــه ا ســــقأ فســـــنل م ج

ــــى جليــــة ا مــــر  المــــ منين أن يــــزوروا ا ســــقأ ويطلعــــوه عل
فلمــا تحقــق . فــاعلموه بمــا اتفــق ل ــذا الشــاب مــع تلــك االمــرأة

االســـقأ صـــحة ال بـــر نـــدم علـــى طـــرد هـــذا القـــديس وصـــار 
 866و" أ" 869فـــــوه  )يتو ـــــع االجتمـــــاإ بـــــه مـــــرة أ ـــــرت 

 (.180و" أ" 187تاريخ    89ولتاب 
 اهب قساً ـ رسامة الشاب متى الر0

و د تصـادأ بترتيـب ال ـى ان اجتمـع االسـقأ بالراهـب      
الشــاب متــى فقــب  عليــه ورســمه  ســا وهــو ابــن ثمــان عشــرة 

فلما ذاإ  بر الرسامة ووصل إلى مسـامع آب الراهـب . سنة
متى الروحانى وهو اآلب ابرآم القم  الفانى  ـام فـى الحـال 

أ ليــــ: و ابــــل االســــقأ واعتــــر  علــــى تصــــرفه هــــذا  ــــاي 
جســرت ياأبانــا ولــرزت صــبيا شــابا راعــى لــنم  ســا وهــو ابــن 

فا نعــــه االســــقأ ان الشــــاب يســــتحق أن " ثمــــان عشــــرة ســــنة
يلــون بطريرلــا لمــا لــان يعلمــه عــن احوالــه  ن هــذا الشــاب 
الراهــب لــان فــى مــدة مقامــه عنــد االســقأ يصــوم فــى زمــن 

فلمــا . الصــيأ يــومين يــومين وفــى زمــن الشــتاء ث ثــة ث ثــة
ــه بــه االســقأ تعجــب ســمع القمــ   أبــوه الروحــى مــا شــ د ل

ولتــاب  866فــوه   )ومجــد اهلل المــتللم علــى أفــواه  ديســيه 
 (.180تاريخ    89

 ـ هربه إلى جبال القديس انطونيوس بالبرية9
ولمــا نظــر القــس متــى مــا و ــع مــن النــزاإ بســببه مضــى      

ــم يظ ــر  إلــى جبــل القــديس أنطونيــوس وا تفــى فــى الــدير ول
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ولـــــان فـــــى  دمتـــــه فـــــى اللنيســـــة يعمـــــل . لـــــاهن  حـــــد أنـــــه
لشماس بسيط حير لم يشن أن يعلم أحـدار بانـه  سـيس لـاهن 
وللــــن ارادة اهلل هـــــى فـــــوق لــــل ارادة النـــــه حصـــــلت معجـــــزة 
بسبب تنلره هذا فانه فى أثنـاء ال دمـة فـى البيعـة  رجـت يـد 
من ال يلل واعطته الب ور ث ر دفعـات عنـد  ـراءة االنجيـل 

لمـــا نظرهـــا بعـــ  شـــيو  الرهبـــان القديســـين ثـــم لابـــت عنـــه ف
وتحققوا مـن ر يت ـا أعلمـوه أنـه البـد أن يصـير بطريرلـا فلمـا 

 89لتــاب )سـمع هـذا مـن م حـزن جـدار و ـام و ـرى مـن الـدير 
 (.866وفوه   " أ" 180تاريخ   

 ـ رحلة القس متى إلى أورشليم6
 ــرى القــس متــى مــن الــدير وفــى عزمــه أن يتوجــه إلــى      

فوصــــل ا وتغــــرب هنــــاك ولــــان يعمــــل لــــنجير فــــى أورشــــليم 
الفاعـــل وينلـــل مـــن لـــده وتعبـــه ولـــان مـــن عظـــم ج ـــاده فـــى 
. الن ــــار يقطــــع الليــــل للــــه ســــاهرارفى مغــــارة وال ي ــــالط أحــــدار 

ولان ال يتللم فـى اليـوم سـوت سـبع للمـات وأمـا يـوم الجمعـة 
فــ  يــتللم فيــه باللليــة مــع أحــد مــا بــل لــان يــتللم فــى الوحــدة 

 .لمسيح الن ار للهمع السيد ا
وهلذا ما برح هذا القس يجاهـد فـى أورشـليم وهـو ي فـى      

حقيقـــة نفســـه عـــن العـــالم إلـــى أن حضـــر اليـــه راهـــب لريـــب 
يارجــل اهلل ارحمنــى فانــه لــان :"فقــال لــه هــذا الغريــب. الجــنس

معـــى مبلـــغ مـــن الفضـــة ينفعنـــى فـــى لربتـــى ســـر وه منـــى وال 
ولـــان الـــذت  "أعلـــم مـــن هـــو الـــذت أ ـــدم علـــى ســـر ت ا منـــى

سـر  ا أ ـذها فــى  فيـة وســار لسـاعته إلـى بيــت لحـم  اصــدار 
فلمـــا علـــم االب متـــى بـــالروح أمـــره تـــرك . ال ـــرب إلـــى بـــ ده

الراهــب  ايمــا ملانــه ومضــى لســاعته إلــى بيــت لحــم وهنـــاك 
 ـــب  علـــى الســـارق وأ ـــذ الفضـــة المســـرو ة منـــه فـــى  فيـــة 

ــم يــرد أن يشــ ر بــه وعــاد إلــى أورشــليم وأعادهــا  إلــى حيــر ل
ذلك الراهب صاحب ا فتعجب الراهب من لرابة هـذا الحـادر 
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وتعجــب لثيــرار لــذلك وذاإ ال بــر للــل أحــد فــى أورشــليم فلمــا 
علـم االب الــورإ متــى ان امــره اشـت ر فــى مدينــة اهلل أورشــليم 
المقدســــة  ــــام لســــاعته ورحــــل من ــــا عــــاد إلــــى جبــــل القــــديس 

تــاريخ    89ولتــاب  866فــوه   )انطونيــوس لمــا لــان 
 "(. أ" 189و 180

 ـ عودة القس متى إلى دير انطونيوس العظيم8
لمــا اشــت ر أمــر القــس متــى فــى أورشــليم لادرهــا وعــاد      

و ـــد نالـــه عنـــد . إلـــى ديـــره بجبـــل القـــديس انطونيـــوس العظـــيم
عودته احزان لثيـرة من ـا ان ملـك الـب د المصـرية حقـد علـى 

 .السلندريةالنصارت لما و ع من االفرن  ما و ع فى مدينة ا
 ـ اضطهاد القس متى والشيخ مرقس االنطوانى7

 من دير القديس انطونيوس
هجم طوايـأ مـن االفـرن  علـى مدينـة االسـلندرية ن بـوا      

و ـــد لـــان ل ـــذا . أموال ـــا وســـبوا حريم ـــا ثـــم ترلوهـــا ومضـــوا
الحـــادر اثـــر ســـير علـــى نصـــارت مصـــر فـــان ا ميـــر يلبغـــا 

م باالنتقـــام مـــن هـــ الء الـــذت لـــان حالمـــا فـــى تلـــك ا يـــام  ـــا
النصارت وأرسل رسـ  إلـى جميـع الـديارة الوا عـة دا ـل دايـرة 

فلمــــا بلــــغ . ســــلطانه يطلــــب أمــــوال م ويســــتولى علــــى أوانــــي م
الرســـل إلـــى ديـــر أبينـــا انطونيـــوس  ـــب  ا ميـــر الـــذت لـــان 
على رأس الرسل علـى القـس متـى الـذت لـان رئيسـار فـى تلـك 

أموال وذ ـائر الـدير حتـى  االيام وعا به لثيرار للحصول على
انـه مـن زيـادة شـدة العقـاب الـذت حصـل لـه صـار للمـا ا سـم 
القس متى على ا مير أن يمسك عنه الضـرب مـن أجـل اهلل 
عـز وجـل فلـم يسـمع الســتغاثته ولـم يمسـك عنـه االذت حينئــذ 

أمـا :"حنق عليـه الشـيخ مـر س االنطـونى وانت ـر االميـر  ـاي 
 لتــــرأأ بــــه وانــــت ال تقبــــل تنظريــــا هــــذا انــــه يســــتحلفك بــــاهلل

فلمــا ســمع ا ميــر لــ م الشــيخ ازداد حنقــار وأمــر " مرضــاة اهلل



 - 87  -

الجنــد أن يطلقـــوا ســراح القـــس متـــى ويضــربوا الشـــيخ عوضـــا 
 .عنه وهلذا طرح الجند بالشيخ أرضا وضربوه أمام ا مير

بعدما فرغ ا مير مـن عقـاب الرهبـان وشـي  م ورئيسـ م      
متـى وجماعـة مـن ا  ـوة وانطلـق أوثق الشيخ مـر س والقـس 

ثــم ضــيق علــي م فــى الطريــق لثيــرار بــالجوإ . ب ــم إلــى مصــر
ولــان الشــيخ للمــا ســنل . والعطــش والمشــل حفــاة فــى البريــة

ا ميـــر أن يســـقي م  ليـــل مـــاء ال يفعـــل بـــل باللـــاد دفـــع ل ـــذا 
الشــيخ  لــي  مــن المــاء دون رفقائــه فــامتنع الشــيخ مــر س مــن 

حيـر لـم يشـن أن يشـرب المـاء وحـده  ذلك ولم يقبل منه المـاء
هـــوذا :"دون رفقائـــه وطـــرح المـــاء أمـــام ا ميـــر وانت ـــره  ـــائ 
ثــم رفــع " الــرب ال نــا يســقينا مــن عنــده النــه ألثــر رحمــة منــك

عينيــه بحــدة نحــو الســماء فاســتجاب الــرب لنــداءه واســقط ل ــم 
ــــة واضــــطر  مطــــرار لزيــــرار فتالحــــال حتــــى تعطــــل ســــير الحمل

لو ـوأ ملـان م وتعـذر سـير ال يـول مـن ا مير ورجالـه إلـى ا
لثـــرة ميـــاه ا مطـــار المتدفقـــة ولـــان ذلـــك فـــى زمـــن الصـــيأ 
حيــــر تعــــب اال ــــوة وعطشــــوا جــــدار مــــن شــــدة حــــرارة وتعــــب 
الطريق وحينئذ جلسوا و ـت المطـر واسـتراحوا وشـرب جمـيعم 
وفرحــوا وأ ــذوا يســنلون الشــيخ القــديس أن يصــلى عــن م لــى 

ان اهلل ال :"ن فاجـاب م  ـاي يصلوا إلى مصر ويد لوها سالمي
 "..يدعلم تد لون مصر بل ستعودون إلى ديارتلم سالمين

وهلذا ما برح اال وة يسيرون فى الطريـق إلـى أن بلغـوا      
اطفيح وهناك وجدوا أن ا مير يلبغا  ـد انجـز مرسـوما بـارادة 
الرب عز وجل وارسله إلى اطفيح ينمر فيه باط ق سـراح م 

وهلذا عاد الشيخ والقس متى الـرئيس . رات موعودت م إلى ديا
واال وة فى اثرهما وهما يرددون أيات الشـلر هلل ويقـدمون لـه 
. المجـــــد وااللـــــرام علـــــى عطفـــــه وحنانـــــه وعجايبـــــه المدهشـــــة

تاريخ بملتبة دير السيدة العذراء بحارة زويلـة  10لتاب ر م )
 (.76و79و" أ" 70  
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نطــونى إال  لــي  وهلــذا لــم يملــر القــس متــى بالــدير اال     
فا ــذ االذن مــن الطوبــانى مــر س ومضــى إلــى ديــر المحــرق 

ـــاب )بجبـــل  ســـقام  " أ" 866وفـــوه   189تـــاريخ   89لت
 (.868و
 

 ـ القس متى فى دير المحرق بجبل قسقام5
لـــان ســـفر القـــس متـــى مـــن ديـــر ا نبـــا انطونيـــوس إلـــى      

ــــدبير مــــن اهلل تعــــالى لمنفعــــة  ــــل  ســــقام بت ــــر المحــــرق بجب دي
 ــوة رهبــان هــذا الــدير  نــه لــان فــي م مــن ال يــداوم علــى اال

الصــوم فــى لــل يــوم إلــى التاســعة فعلم ــم هــذا ا ب ضــرورة 
المداومة على الصوم إلى التاسعة ولان يبذل  صارت ج ـده 
فــى لــل يــوم أمــام م لــى يتعلمــوا منــه بــالنظر مــا هــو أفضــل 

 فلان تارة ينقل الرمـاد علـى رأسـه ويغسـل بـه. من السماإ به
أوانـى المطــبخ والقـدور وي ــدم الشـيو  والمرضــى مـن م ويقــوم 

ولـــان مثـــاال لبيـــرار فـــى . بالواجـــب نحـــو الـــواردين والمتـــرددين
التقشــأ وزهــد العــالم فلــم يلــن لــه ثــوب وال  نيــة وال   يــة بــل 
لــان ألثــر ا امتــه فــى مغــارة  ــارى الجبــل يصــلى في ــا ولــان 

يـرة ويظ ـر لـه الشيطان يثير عليه فى تلك المغارة ضـروبا لث
 يــاالت مفزعــة فلــان ي ــي  عليــه الســباإ والضــباإ اللاســـرة 
ليـــنتو اليـــه ويفترســـوا بـــه ولـــان هـــذا ا ب القـــديس ال ي ـــاأ 
الضــــباإ البتــــة بــــل لانــــت حينمــــا تنظــــره تــــننس اليــــه وت افــــه 
وترهبــــه حتــــى صــــارت فــــى اليــــوم الــــذت ال تجــــد فيــــه  ــــوت 

ـــيعلم شـــلواها ويعطي ـــ ا مـــا رضـــعان ا تحمل ـــا اليـــه وتشـــلى ف
ــة  عنــده مــن ال بــز لتقتــات بــه ويتــرك ذاتــه جائعــا أيامــا طويل

 .ب  ألل إلى أن يعود إلى ديره
ولانت الوحوش المفترسة لمحبت ا فيه وتعلق ا بـه تسـير      

معــه إذا ســار فــى الطريــق وترجــع عنــه وال ت الفــه إذا أمرهــا 
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ولان مع  ضوإ هذه الوحوش اللاسـرة لسـلطانه ال . بالرجوإ
 .لك وال يتحدر بهيفت ر بذ

ولــان القــس متــى ال يتــدبر بــرأت نفســه  ــط بــل لــان إذا      
عر  له فلرة يترك لل ما هو فيه ويسعى علـى  دميـه لـي  
ون ارا إلى أن يمضى إلى مدينـة أ مـيم فيشـاور أبـاه القمـ  
هناك ثم يرجع إلى دير المحرق واستمر على هذا الحـال فلـم 

عــة واالستشــارة مــن و ــت يبــرح أن يتــدبر فــى تصــرفاته بالطا
آل ــر إلــى اليــوم الــذت أتفــق فيــه انتقــال البطريــرك الــذت لــان 

تــــاريخ  89ولتــــاب " أ" 868فـــوه   ) بلـــه مــــن هـــذا العــــالم 
 (.186و" أ" 189

 ـ ترشيح القس متى للبطريركية84
مــن هـذا العــالم ( 76)انتقـل البابــا لبـا الرابــع البطريـرك     

أبريـــــل ســـــنة  17ق ش الموافـــــ8450بشـــــنس ســــنة7فــــى يـــــوم 
م فـــى أيـــام ســـلطة الملـــك علـــى بـــن شـــعبان المنصـــور 8787

فقام جماعة مـن . ولبر اللرسى بعده  اليا نحو ث ثة ش ور
ـــة مـــن الرهبـــان  ـــون علـــى مـــن يصـــلح للبطريرلي الشـــعب يبحث
لترشيحه إلى أن استقر رأي م علـى أن يسـنلوا القـس متـى فـى 

عــــن أن يصــــير بطريرلــــا علــــي م فلــــم يــــر  و ــــام وا تفــــى 
اال . ا عــين ونــزل فــى مرلــب ل يجــار إلــى الج ــات القبليـــة

أن الطبيعـة عالســته بـارادة اهلل عــز وجـل اذ امتنــع ال ــواء أن 
والشــعب  ــايم فــى البحــر عنــه إلــى أن . ي ــرى فــى هــذا اليــوم

ـــى طفـــل بال ـــام ال ـــى ولـــان صـــغير الســـن فغمـــزهم عليـــه  أت
ضـى فاسـرإ الشـعب بالم" إنـه م تبـر فـى  ـن المرلـب:" اي 

 .اليه وا رجوه من ال ن الم تبر فيه
ولمـــا علـــم انـــه لـــيس  ـــ   مـــن ايـــدي م حينئـــذ ســـال م      

بالحاح لبير أن يرسلوه صحبة اثنين من م إلـى جبـل القـديس 
 .انطونيوس ليشاور آبائه الشيو  فيما هو معرو  عليه
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ـــى الـــدير المـــذلور       فاجـــاب الشـــعب طلبـــه وذهبـــوا بـــه إل
ـــــدما وصـــــله وابصـــــره ـــــه وعلـــــى  وعن ـــــدير  ـــــاموا علي شـــــيو  ال

ا    ا ب الطوبانى مر س وأشـاروا لـه بـان ال يبـرح عمـا 
 89لتـاب )رسم له بل يستعد ويقبل ال دمـة ويعمـل بطريرلـا 

 "(.أ" 868وفوه   " أ" 186تاريخ   
 ـ رسامة القس متى بطريركا باسم متاؤس األول88
قـق ولمـا تح. وصل القس متى مع وفد ا مة إلى مصر     

له أمر ا تيـاره للبطريرليـة بصـفة ن ائيـة تـنلم  لبـه لـذلك جـدار 
حتـى لمـا زاد بــه ا لـم أ ــذ مقصـا مــن فـوالذ و طــع بـه طــرأ 
لســـانه وطرحـــه أمـــام الشـــعب ولمـــا رأوا ذلـــك منـــه تـــنلموا جـــدا 
و صدوا معالجته فلم يمّلن م من ذلك للـن الـرب أفسـد تـدبيره 

بعــد ال ــرس هــو  فــان االلــه القــدير الــذت أطلــق لســان زلريــا
الــذت أطلــق لســانه فتحقــق لألمــة أن راعــي م هــذا هــو م تــار 

   89لتــاب )مـن اهلل إلعـت ء اللرسـى الرسـولى المر سـى 
 "(.أ" 868وفوه   " أ" 186

 البابا متاؤس األول البطريرك الكبير الملقب بالمسكين
وبعـــد ذلـــك أمســـله الشـــعب وأعضـــاء المجمـــع المقـــدس      

اليــــوم ا ول مــــن شــــ ر مســــرت ســــنة ورســــموه بطريرلــــا فــــى 
م فـــــــــى مدينـــــــــة 8787يوليـــــــــه ســـــــــنة 19ش الموافـــــــــق 8450

االسلندرية مقـر لرسـيه باسـم البابـا متـا س اللبيـر البطريـرك 
ولــان جملــة مــن اجتمــع مــن أعضــاء المجمــع المقــدس ( 78)

ووضـــعوا اليـــد عليـــه باالســـلندرية فـــى ذلـــك اليـــوم احـــد عشـــر 
االســـقأ الثـــانى  اســـقفا ولـــان يـــود مـــن المســـيح أن يرســـل لـــه

عشــر وانــه لــم ي ــرى مـــن االســلندرية حتــى أرســل لــه الســـيد 
المســـيح االســـقأ الثـــانى عشـــر ولملـــوا جلوســـه بطريرلـــا فـــى 
اليوم السادس عشـر مـن شـ ر مسـرت لمحبتـه فـى ذلـك اليـوم 
الـــــذت هـــــو يـــــوم تـــــذلار ســـــيدتنا العـــــذراء الـــــذت لـــــان يحب ـــــا 
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ريخ تــا 89لتــاب . )ويحتمــى في ــا ويلجــن الي ــا فــى لــل حــين
 (.867و" أ" 868وفوه   188و" أ" 186  
ـ توجيه اهتمامه نحو تأدية فروض الصلوات واعانة 81

 المساكين
 والراهبات والرهبان

لما تولى البابا متا س ا ول علـى اللرسـى الرسـولى لـم      
يغيـــــر شــــــيئا مــــــن نظــــــام طريقتــــــه التــــــى لــــــان يســــــلل ا  بــــــل 

يــــــام البطريرليــــــة بــــــل حــــــافظ علــــــى نســــــله وتواضــــــعه فــــــى أ
فانـه منـذ ان اعتلـى اللرسـى  ـام بتنصـيب جـرس . بطريرليته

مــن نحــاس فــى الق يــة البطريرليــة بحــارة زويلــه وصــار لــل 
مــن يســمع د ــات الجــرس يــن   لتنديــة فــرو  الصــ ة فــى 
. أو ات ــا وممارســة الصــوم فــى لــل يــوم إلــى الســاعة التاســعة

ولان مع حرصه على الصلوات والس ر ال يغفـل عـن رحمـة 
لين واعانـــة المحتـــاجين فانـــه اذا نصـــب لرســـى الحلـــم المســـا

وجلـس للفصـل فـى القضـايا ثــم وافـاه انسـان جـايع أو مســلين 
فلان يترك مجلس القضاء وينظر فى حال ذلك المسـلين أو 
الجـــائع  نـــه أفضـــل فـــى نظـــره مـــن مجـــالس الحلـــم  ن هـــذا 
البابــا القــديس مــا لــان لــه مــن االهتمــام بــالحلم مثــل التفاتــه 

ن ومـــنح الصـــد ة وعمـــل الرحمـــة ـ ولـــان مـــن زايـــد للمســالي
اهتمامه بالصد ة والرحمـة انـه فـى اليـوم الـذت ال يطـرق بابـه 
مســــلين أو بــــائس لــــان يقــــوم بنفســــه ويطــــوأ علــــى بيــــوت 
ـــــدهم حتـــــى الـــــذين فـــــى  ا رامـــــل والمســـــالين والب ســـــاء ويفتق

 .السجون فلان يزورهم ويتع د لل واحد من م
ــم يــنس هــذا البابــا الر       حــوم ديــارات الراهبــات والرهبــان ول

بــل لــان ي ــتم بــامرهم ألثــر مــن لــل شــر فلــان يطــوأ علــى 
لل دير من ديارات م وينظر فـى حـال م  ولمـا عبـر مـرة علـى 
ديـــارات الراهبـــات وجـــد راهبـــة عجـــوز مســـلينة جلســـت و ـــت 
الســاعة التاســعة تنلــل  بــزار وملحــار فقــط فتــنلم مــن ذلــك لثيــرار 
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تى صـار ال يغفـل عـن افتقـادهن وحزن  لبه على الراهبات ح
وصــار يرســل إلــي ن فــى لــل شــ ر القمــح والحبــوب والزيــت 

 .ولير ذلك من يوم بطريرليته إلى يوم انتقاله
ولــذلك لــم يتــرك الــذين فــى الــديارة والجبــال بــ  عائــل بــل     

 .لان يرسل ل م أيضا جميع ما يحتاجون اليه ويحمله الي م
وايق والشــدايد مــن جميــع لمــا لــان يفتقــد الــذين فــى الضــ     

الطوايأ فلـان يتلقـى عـن م تلـك الشـدة ولـان يعمـل ل ـ   
ـــى أبـــواب االمـــراء  ـــذين فـــى الســـجون فلـــان يطـــرح ذاتـــه عل ال
والحلــام ويبــذل ل ــم ا مــوال اللثيــرة حتــى ي لــ  نفــس لــل 
انســان مــن تلــك الشــدايد ولــان يطلــب العــو  فــى ذلــك مــن 

ان يرســـل لـــه رب االحســـان والرحمـــة المســـيح ال نـــا الـــذت لـــ
العــو  أضــعافا ولــان للمــا ازداد فــى صــنع ال يــر والرحمــة 
تزايدت اليه العطايا من ذهب وفضة ولان يصـرفه أوال بـنول 

 867فــوه   )علــى المســالين دون أن يــد ر لــه شــيئا من ــا 
 (.188   89ولتاب 

 ـ درس فى االعتماد على هللا بدال من المال87
تفاظه بالمال اعتراض تالميذ البطريرك على عدم اح

 للعوارض
لقـــد  ـــام ت ميـــذه باحصـــاء مـــا ت لـــأ عـــن البابـــا لبـــا      

الرابــع ســلأ البابــا متــا س ا ول فوجــدوا ان ــا تزيــد عــن مائــة 
الأ درهم وزع ا جميع ا صد ة منه على المسـالين والفقـراء 

 .والمحتاجين
ولمــا رأوا ان لـــل مـــا لـــان تحــت يـــده وجميـــع مـــا يحمـــل      

رفه وتوزيعـــه أوال بـــنول علـــى المســـالين  ـــاموا اليـــه يقـــوم بصـــ
ـــه أن يبقـــى  ـــى هـــذا البابـــا الرحـــوم و اصـــموه وأشـــاروا علي عل
شـــيئا يـــد ره تحـــت يـــده لطـــارئ يطـــرأ عليـــه أو عـــار  ليـــر 

ولمــا اشــتدوا عليــه بالحــاح م حفــر فــى ا ر  حفــرة . منتظــر
وبعـد ذلـك فلـر البابـا متـا س فـى . ووضع في ا ستماية دينـار
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متى ان الـــرب يقـــول فـــى االنجيـــل المقـــدس ال يـــا:"نفســـه و ـــال
تلنـــــــزوا للـــــــم لنـــــــوزا فـــــــى ا ر  حيـــــــر الســـــــوس يفســـــــدها 
ــــــك عــــــن  ــــــت حبســــــت ذل ــــــالون فيســــــر ون وان والســــــار ون يحت

أو مــا . المســالين و زنتــه فــى ا ر  و الفــت  ــول االنجيــل
تعلـــــــم ان اهلل ســـــــبحانه وتعـــــــالى يعـــــــو  بـــــــدل مـــــــا تعطيـــــــه 

ى ثـم  ـام لســاعته ونـدم علــى مـا فعـل وبلــ" للمسـالين أضـعافا
واذا فـى أثنـاء الحفـر . لي رى تلك الستماية دينـار التـى  بنهـا

يجـد سـتماية دينـار ا ــرت لانـت م بـنة لشــف ا لـه الـرب  مــن 
فلمـا نظـر ذلـك تعجـب وصـار يبلـت . أجل رحمة  المسـالين

ت ميذه على  سـاوة  لـوب م وعـدم ثقـت م برحمـة الـرحمن االلـه 
اذا لــان هــذا صــنيع الــرب مــع  انظــروا يــاأوالدت:"القــدير  ــائ 

مــن ينجــز ويعطــى المســالين فليــأ تمنعــونى أنــا الحقيــر أن 
ثــم أ ــذ للو ــت ا لــأ ومــايتى " ال أعطــى الولئــك المســالين

دينار وأشار على ت ميـذه أن يشـتروا ب ـا للـة و ـام بتوزيع ـا 
 89ولتــــاب " أ" 867فــــوه   )علــــى الــــديارات والمحتــــاجين 

 (.187و" أ" 188تاريخ   
ـ مقاومة البابا للمجاعة ومكافحة الغالء بالهام الروح 80

 القدس
ال ـــم اهلل ســـبحانه وتعـــالى البابـــا القـــديس متـــا س بقـــرب      

حـــــــدور مجاعـــــــة لبـــــــرت ولـــــــ ء لثيـــــــر فقـــــــال هـــــــذا البابـــــــا 
 ومــوا يــاأوالدت واشــتروا الــأ اردب للــة للمســالين :"لت ميــذه

  ن ل ء عظيما سيقع بـار  مصـر ويمـوت اللثيـرون مـن
مــــن أيــــن لنــــا ياأبانــــا أن :"فاجــــاب ت ميــــذه  ــــائلين" المســـالين

نشترت الأ أردب للة وليس معنا من ثمن ا سـوت  مسـماية 
اشـتروا :"فقال ل م البابا المتلـل علـى رحمـة مـواله" دينا اللير

يـــاأوالدت وال ت ـــافوا والـــرب ي ـــر لنـــا  مســـماية دينـــار ا ـــرت 
بابـا القـديس حتـى ولم يفرغ الل م من فـم ال". الجل المسالين

وافت اليه امرأتان من أعيـان النـاس ومع مـا  مسـماية دينـار 
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فلمـــا نظــر الت ميـــذ . وســنلوه أن يشــترت ب ـــا  محــا للمســالين
هــــذه االعجوبــــة العظيمــــة اندهشــــوا ممــــا حصــــل وآمنــــوا بــــنن 
االعتمــاد علــى اهلل ســبحانه وتعــالى  يــر مــن االعتمــاد علــى 

ــة البشــر والمــال المــد ر و ــاموا فــى الحــ ال واشــتروا تلــك الغل
 187تـاريخ    89لتـاب )لما  ال ل م ابي م البابا متا س 

 (.865وفوه   " أ"
وبعـد مــا اشــتروا الغلــة لــم يلبـر ا مــر طــوي  حتــى و ــع      

بمصـــــر ذاك الغـــــ ء الصـــــعب وهـــــاجر انـــــاس لثيـــــرون مـــــن 
ب دهـــم واجتمعــــوا عنـــد البابــــا البطريــــرك حتـــى امــــتأل طريــــق 

ولــان هـذا البابــا ينظـر إلــى . المطـروحين  يتـه مـن الجيــاإ و 
لل طايفة من م ويتنلم  لبه علي م ولـان ي ـتم ل ـم جميعـار بمـا 
يحتاجونه يوما فيوما إلـى أن ارتفـع ذلـك الغـ ء وزالـت الشـدة 

وفــــــــوه   " أ" 187تــــــــاريخ    89لتــــــــاب )عــــــــن ا ر  
865.) 
حينئـــذ دعـــا الغربـــاء وليـــرهم وأعطـــى للـــل واحـــد مـــن م      

لــه وللنســوة مــا يجــب لســترت م ثــم زودهــم جميعــار  ثوبــا ولســاء
ولــرت ل ــم ســفنا تحمل ــم وأرســل م إلــى ب دهــم حتــى تعجــب 
ـــى ا ـــام مـــدة فـــى تفصـــيل ا  ـــاس للثـــرة الثيـــاب وا رديـــة الت الن

لمــا لــان ي ــتم . و ياطت ـا حتــى لفــت الجميــع فــى ذلـك اليــوم
ولـان يفعـل الرحمـة مـع لـل . با موات من م فيلفن م ويدفن م

 185  89لتــــاب . )أ نصــــارت ومســــلمين وي ــــودالطوايــــ
 (.865وفوه  

ولــــان اهلل ســــبحانه وتعــــالى يبــــارك فــــى جميــــع الغــــ ت      
وليرها لما بارك فى ال مـس ال بـزات والحـوتين حتـى صـار 
ت ميـذه اذا شــلوا اليــه مــن عــدم وجـود الغلــة وان مــا بقــى فــى 

دت فر ـوا يـاأوال:"الم ازن ال يلفى الجمـع للغـد لـان يقـول ل ـم
ولـم يلـن " وال ت افوا  ن عنـدت م ـازن أ ـرت فايضـة م نـة

يعنــى هــذا البابــا الم ــازن ا رضــية بــل لــان يقصــد الم ــازن 
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 نــه لــان مــن عــادة البابــا متــا س أن يعيــد للســيدة . الســمائية
العـذراء الطــاهرة والـدة االلــه ولــذلك لـرئيس الم يلــة مي ائيــل 

ذا نقصــــت الطاهرعيــــدان فــــى لــــل شــــ ر ولانــــت الم ــــازن ا
ود ل وبارل ا فى هذين العيدين لانت تمتلر للت ـا وتفـي  

وممــا يحســن ذلــره فــى هــذا المقــام انــه . مــن البرلــة الســمائية
لمــا شــعر بقــدوم وطــنة الغــ ء اشــترت للــديارات والجبــال الــأ 

وللــن . اردب تـرمس لسـد حاجـات الرهبــان و ـت و ـوإ الغـ ء
و ـــوإ هـــذا  حـــدر ان بعـــ  اال ـــوة الرهبـــان لمـــا رأوا إبطـــاء

الغـــ ء صـــاروا يحمـــون مـــن ذلـــك التـــرمس فـــى النـــار لالزبـــل 
فلمـــا حـــل و ـــوإ ذلـــك الغـــ ء نـــدم اولئـــك الرهبـــان لثيـــرا علـــى 
ســـوء تصـــرف م وأمـــا الـــذين حفظـــوا مـــا عنـــدهم صـــاروا للمـــا 
جـــاعوا ولـــم يجـــدوا مـــا يقتـــاتون بـــه صـــاروا يـــنللون التـــرمس 

وفـــوه  185   89لتـــاب .)ويمجـــدون اهلل علـــى هـــذا الحـــال
 "(.أ" 865  

 ـ الرحمة تأتى ثماراً جيدة89
ولمـــا نظـــر ا لنيـــاء الـــذين بـــ  رحمـــة إلـــى صـــنيع هـــذا      

البابـــا ولمســـوا زايـــد محبتـــه فـــى الرحمـــة صـــاروا يقتفـــون اثـــاره 
ويصــنعون لمــا يصــنع حتــى ان أحــد ا لنيــاء يســمى الســعيد 

انـــى :"برلـــه بـــن وجـــه الم رانـــى أتـــى إلـــى البابـــا وطلـــب  ـــاي 
ا ب أن تسنل السيد المسـيح لـى يعطينـى رحمـة  أسنلك أي ا

فــى  لبــى الحــب رحمــة المســالين مثلــك ويجعــل انتقــالى  بــل 
وأنـا أعطـى المسـالين لـل مـالى . وفاتك ويلون موتى أمامـك

لايمانــك يلــون لــك يــابنى ولمــا اشــت يت "فقــال البابــا " الجلــك
ومـن تلـك السـاعة أعطـى المسـيح لـذلك " يلون لك مثـل  لبـك

حمة فى  لبه لما طلـب إلـى أن صـار ال يـرد أحـدا االنسان ر 
ممــن يســـنله بــل البـــرح يصـــدتق ويعطــى ولانـــت ألثرصـــد اته 
علـــى الراهبـــات إلـــى أن بلغـــت صـــد اته علـــى يـــد هـــذا البابـــا 
نفسه الأ اردب للة فى لل عام فلمـا أرضـى االلـه بنعمالـه 
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ــــى  ودنــــت ســــاعته حرلتــــه االرادة االل يــــة فطلــــع ذات يــــوم إل
تبـــارك مـــن الســـيد البطريـــرك لعادتـــه وفـــى تلـــك الق يـــة لـــى ي

الســاعة أدرلــه المــوت فــى حضــرة البطريــرك لمــا طلــب حتــى 
تعجــب مــن أمانتــه الصــاد ة فلفنــه بيــده الطــاهرة ولتــب علــى 

 رعــت فنــتح لــك  ن اهلل يســمع  نــه . ســنلت فاعطيــت:"لفنــه
" أ" 865فــــوه   ". )هلــــذا ســــمع للمرحــــومين والمتواضــــعين

 (.174و" أ" 185   تاريخ 89ولتاب  884و
وأمــــا ا لنيـــــاء الــــذين بغيـــــر رحمــــة فقـــــد حضــــر البابـــــا      

متـــا س انســـانا عنـــد موتـــه وهـــو التـــاى بـــن الثمـــار وســـنله أن 
يعطــى شــيئا مــن ذهبــه وفضــته  بــل موتــه فلــم يســمع لــه ذلــك 
الغنـــى ومـــات لســـاعته وأحاطـــت بـــه الظلمـــة اذ أرســـل الملـــك 

بيتـــه فوضـــع يـــده  اليـــه  ايـــدا ظالمـــار  بـــل أن ي ـــرى البابـــا مـــن
على  زاين ذلك الغنـى وأ ـذ لـل ذهبـه وفضـته وذ ـايره  بـل 
موتــه ثــم مــات ميتــة رديئــة مق ــورا  وراحــت نفســه فــى الجحــيم 
ــــذت يحــــل با لنيــــاء عــــديمى الرحمــــة   نــــه هلــــذا الشــــقاء ال

 (.884وفوه  174تاريخ    89لتاب )
ل ـــذا لـــان البابـــا متـــا س يحـــب أن يـــداوم جميـــع النــــاس     

حمــة لمــا أحب ــا هــو ولـذلك لــان ال يتــرك لذاتــه شــيئا علـى الر 
اال ويصــدتق بـــه حتــى انـــه فــى اليـــوم الــذت ال يجـــد فيــه شـــيئا 
يتصــدق بــه لــان يعطــى البســاط الــذت تحتــه للمســالين وفــى 
دفعــة تصــدق بثوبــه ووزرتــه وفــى حــين آ ــر بالــدواة النحــاس 

 (.174   89ولتاب  884فوه   )الموضوعة أمامه 
يــوم انســان جــايع عنــد المســاء ولــان جالســا  ووافــاهن ذات     

ينلل طعامـه فن ـذ عشـاءه مـن أمامـه ودفعـه لـذلك الجـايع ثـم 
فلمـا  ـرإ .  رى و ـرإ ا بـواب مثـل مسـلين فـى طلـب رليـأ

البـــاب وتحققـــوا انـــه صـــوت البطريـــرك  رجـــوا لـــه وســـنلوه أن 
 174تـاريخ    89لتاب . )يقبل ألثر من رليأ فلم يفعل

 (.884وفوه   
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وفــى دفعــة أرســل أحــد ت ميــذه يحضــر لــه طعامــا عنــد      
المســـاء فلمـــا أبطـــن ذلـــك التلميـــذ عـــن الحضـــور صـــار يبلـــت 

ـــاي  ـــالتراب عـــن الطعـــام ثـــم أ ـــذ :"نفســـه   لمـــاذا لـــم تلتـــأ ب
لســــاعته يغمــــس  بــــزه فــــى التــــراب وينلــــل إلــــى أن اســــتلفى 

تـــاريخ    89ولتـــاب  884فـــوه   )بــالتراب عـــن الطعـــام 
 "(.أ"174
ت ميــذه لعظــم صــبره لــيس فــى المنلــل فقــط بــل فتعجــب      

ــم . وحتــى فــى الثيــاب والبــرنس الــذت لــه  ن هــذا البطريــرك ل
يلن ي تم بحاجة الجسـد مـا لـان يلتفـت الي ـا بـل لـان يلتفـى 
بمســح شــعر مــن تحــت ثيابــه ويعطــى جميــع مــا عنــده  والده 

وفـى . ا سا فة وال يدإ عنده ليـر بـرنس واحـد برسـم ال دمـة
ت ســنل ت ميـــذه أن يعطــوا ذلـــك البــرنس الوحيـــد احــدت المـــرا

فلمـــا . الســـقأ مســـلين  ـــد أ امـــه فـــامتنع ت ميـــذه عـــن ذلـــك
امتنعـــوا أرســـل لـــه الـــرب فـــى تلـــك الســـاعة برنســـار جديـــدار مـــن 
ــذلك االســقأ  حريــر لم ــه أحســن مــن الــذت عنــده فاعطــاه ل
فلما نظـر الت ميـذ مـا لـان مجـدوا اهلل ونـدموا علـى م ـالفت م 

 174تـاريخ    89لتاب )وا بعد ذلك ي الفونه له ولم يعود
 "(.أ"884وفوه    178و" أ"

 تواضع البابا متاؤس
ولان البابا متا س مع مـا اتصـأ بـه مـن فـايق الرحمـة      

ال يتعــاظم  ــط وال يتلبــر  نــه حــاز مــع الرحمــة علــى فضــيلة 
ولان إذا دعته الضرورة يعمل مـع الفعلـة والعمـال . االتضاإ

ينـــزح مـــراحي  البيعـــة الـــذت هـــو في ـــا مـــع معـــاجن الطـــين و 
ولـــان يحمـــل الغـــ ل مـــن التراســـين ولـــان يقـــوم . العلمـــانيين

ولـان مـع هـذا للـه لـم . أيضا فى الليل ويجرت  لـأ الحميـر
يــنحط  ــدره ولــم تــذهب عنــه هيبتــه بــل ازداد مجــدا وو ــارا فــى 

تــــــاريخ    89ولتــــــاب " أ" 884فـــــوه   . )أعـــــين النــــــاس
178.) 



 - 10  -

 وحلول الروح القدس عليه أثناء تأديتهاخدمته الكهنوتية 
ولــــان البابــــا متــــا س إذا لــــبس وتقــــدم ل دمــــة الل نــــوت      

يتغيــر لــون وج ــه لــالجمر ويصــير لمــع عينيــه لــالبرق  نــه 
لـــان ينظـــر بالعقـــل ابـــن اهلل  ايمـــا علـــى المـــذبح في ـــاأ مـــن 
هيبتـــه جـــدار حتـــى انـــه مـــن زايـــد  وفـــه لـــان الل نـــة يســـنلونه 

ولـــان يمتنـــع مـــن ( العـــرش البـــابوت)نس الجلـــوس علـــى التـــرو 
يـاأوالدت هنـا يجـب :"ذلك وال يجلس عليه  ط وي اطب م  اي 

ولـــــان مـــــع ". أن يلـــــون الســـــجودأمام تلـــــك ال دمـــــة الرهيبـــــة
حرصـــه ين ـــر ويزجـــر لـــل لـــاهن لـــى يحتـــر  فـــى  دمتـــه 

ولان لـل لـاهن .  شية الملك السماوت الجالس على العرش
حتــــى أنــــه ذات مــــرة . ال يســــمع لــــه يحرمــــه فيمــــوت لســــاعته

احتقـر أحــد الشمامســة حــرم هــذا البابــا وتجاســر علــى ال دمــة 
 884فــوه . )فسـقط للو ــت مـن ســلم عـال وتقطــع  طعـار ومــات

 (.89ولتاب  888و" أ"
وفى دفعة  ام انسان با فاء الحج  الملتوبة عن بسـتان     

 طفــال أيتـــام فلمـــا للمـــه البابــا متـــا س فـــى هـــذا ال صـــو  
ـــه ـــى يـــاأبى ان لنـــت ا فيـــت عنـــك لل:"لـــان جواب متـــك تقطعن

فـرد عليـه البابـا بغضـب " حج  بستان أولئـك ا طفـال ا يتـام
وهلـــذا لـــم يصـــل هـــذا " مـــن فيـــك يلـــون لـــك لمـــا  لـــت:" ـــاي 

الشــــماس إلــــى بيتــــه حتــــى و ــــع ميتــــا ووجــــدوا مــــا أ فــــاه مــــن 
الحجــ  فــى جوانــب بيتــه  نــه لــم يلــن يحلــم بــالظواهر التــى 

يحلــم بهل ــام وارشــاد الــروح القــدس  تحلــم ب ــا النــاس بــل لــان
الحــال عليــه  نــه لــم يلــن يبتــدئ فــى محالمتــه بشــر  بــل أن 

ياأبانـــا :"يـــدعوا الحاضـــرين للمحالمـــة أن يصـــلوا معـــه  ـــايلين
 888فـــــوه   " )الـــــذت فـــــى الســـــموات أت الصـــــ ة الربانيـــــة

 (.178تاريخ   89ولتاب 
ـ نصايح وأحكام البابا متاؤس بارشاد الروح القدس 86

 حال فيهال
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وأمـــــا ملاتباتـــــه فلـــــان يلتـــــب في ـــــا بعـــــد ذلـــــر الثـــــالور      
مشــــيرا بــــذلك إلــــى أن " ال ــــ   للــــرب: "ا  ــــدس مــــا يــــنتى

المســــيح إل نــــا الحــــى هــــو الــــذت ينطــــق علــــى فمــــه بمــــا فيــــه 
 178تـاريخ    89ولتـاب  888فوه   )ال    لعبيده 

 "(.أ"
ـــــذلك صـــــارت لـــــل محالمتـــــه يتعـــــذر علـــــى الملـــــوك       ول

الفصل في ا يرسلون ا إلى البابا متا س فتحـل لو ت ـا  والحلام
باس ل طريق لتحقيـق العـدل  ن هـذه ا حلـام لـان يصـدرها 
 داســـــته بـــــالوحى االل ـــــى حتـــــى ذاعـــــت شـــــ رته فـــــى جميـــــع 
االصــقاإ حتــى تعــدت حــدود اال طــار المصــرية وســرت فــى 
ال ــارى وســمعت ب ــا الملــوك الــذين لــانوا يقــدمون لــه ال ــدايا 

ن ملـــوك الفـــرن  يعتقـــدون فـــى ط ارتـــه ويعترفـــون الثمينـــة فلـــا
 .بقداسته ويلتمسون برلته

ولــذلك لــان جماعــة الــروم يثقــون فــى  داســته للثــرة مــا      
عــاينوه مــن محبــة هــذا اآلب القــديس ل ــم ومــا لمســوه بايــدي م 
وعقول م من س مة فى أحلامه التى لـان يفصـل في ـا بيـن م 

ن منـه هـذه العدالـة ولـانوا عنـدما يلمسـو . بلل انصاأ وعـدل
والســ مة والمحبــة واالنصــاأ فــى أحلامــه وارشــاده يمجــدون 

 888فــوه   " )بالحقيقــة لمــا ســمعنا لــذلك رأينــا:"اهلل  ــايلين
 (.171و" أ"178تاريخ    89ولتاب 

  78زيارة البابامتاؤس األول البطريرك 
 لدير القديس العظيم انطونيوس

بــــا متــــا س ويحبــــه ولمــــا لــــان الملــــك بر ــــوق يحتــــرم البا     
ـــه لـــم يشـــن أن يجلـــس علـــى  ويعتقـــد فـــى صـــ حه وبرلتـــه فان
ســرير الملــك  بــل أن يستشــير البابــا متــا س صــديقه ويســنله 

فلبـى البابـا نـداء الملـك بر ـوق واسـتعد . الرأا فى  بول الملك
للقيـــام بزيـــارة ديـــر القـــديس انطونيـــوس فـــى البريـــة   ـــذ رأت 

 .شيو ه القديسين فيما يطلبه بر وق
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وبينمـا لـان سـيادة البابـا متـا س  ادمـا إلـى ديـر القــديس      
أنطونيـوس فقـد سـبقه إلـى الـدير الراهـب يعقـوب القليـوبى مــن 
ديـــر شـــ ران وحضـــر إلـــى الشـــيخ القـــديس مـــر س االنطـــوانى 
وصـــار يســـنله ان يمنحـــه طـــرس برلـــة إلـــى ابينـــا البطريــــرك 

 فلمـا ازداد فـى. ليطيب  لبه عليه حتى يزيل أثـر لضـبه منـه
االلحاح على الشيخ ب ذا الطلب ولـان بجانـب الشـيخ مـر س 

لـــم مـــن مـــرة :" ربانـــة فا ـــذها ودفع ـــا لـــذلك الراهـــب و ـــال لـــه
وهلـذا " تقول لى اعطينى اشارة لمتـى هـو ذا متـى هـوذا متـى

لم يفرغ القديس مر س الشيخ اللبير مـن ل مـه حتـى اجتمـع 
. صـرالرهبان اليه وأ بروه ان البابـا متـا س  ـد حضـر مـن م

فلمــــا ســــمع الراهــــب هــــذا ال بــــر أ ذتــــه الدهشــــة ممــــا حــــدر 
 .فتعجب
ثــم اجتمــع االبــاء القســوس والرهبــان و رجــوا للقــاء البابــا      

ـــوا يس والشـــموإ  ـــل والمجـــامر والن متـــا س بالصـــلبان وا ناجي
و ــــرى االب مــــر س والقمــــ  ابــــرآم حــــاملين زعــــأ الن ــــل 

 .وألصان الزيتون وهم يرتلون أمامه بفرح وت ليل
و ـد حضـر فـى صـحبة البابـا متـا س نحـو ثمـانين نفــس      

مــــن أ بــــاط مصــــر وأ ــــام البابــــا هنــــاك إلــــى أن لــــرز لنيســــة 
الث ثــة فتيــة بالبســتان وعمــل البصــ ة المقدســة وحصــل فــرح 

 .عظيم لم يسبق له مثيل
وعنــد عــودة البابــا وانت ــاء م متــه التــى حضــر الي ــا أ ــذ     

س مـــر س أن يـــذلره فـــى فــى الســـ ال مـــن أبينـــا الطــاهر القـــدي
اذهــب ياأبانــا وال :"صــلواته حينئــذ أجابــه الشــيخ القــديس  ــائ 

ت أ ان الرب برحمتـه عليـك  ـد جعـل السـماء امامـك أرضـا 
وهلــــذا عــــاد إلــــى لرســــيه بفــــرح واســــتقامت " واالر  ســــماء
تـاريخ بملتبـة لنيسـة السـيدة  10لتـاب ر ـم )البيعة فى أيامـه 

 .(845و847العذراء بحارة زويله   
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( م8771)ش 8457و ــد حــدثت هــذه الزيــارة حــول ســنة      
وعـاد إلـى القـاهرة حــام ر اذن الشـيو  القديسـين بجبـل العظــيم 
انطونيــوس بــان يقبــل الملــك بر ــوق الملــك  ن اهلل  ــد ا تــاره 

 "(.أ" 881فوه   )مللا على هذه الديار المصرية 
ــــى ســــلطنة مصــــر و ضــــى جميــــع       فا امــــه اهلل مللــــا عل
ه محافظا على صدا ة البابا ولم يسـمع فيـه سـعاية لذبـة حيات

فلثيـــرار مـــا ســـعى المعانـــدون لـــدت  الملـــك فـــى هـــذا البابـــا فلـــم 
يسمع لسـعايات م  ن الـرب لـان يحميـه ويـدفع عنـه لـل سـوء 

 (.170تاريخ    89وابن المقفع لتاب " أ"881فوه   )
واشـــت ر أمـــر نزاهـــة القـــديس متـــا س فـــى أحلامـــه فـــى      
يا التى لانـت ترفـع أمامـه ويفصـل في ـا بحلمتـه وعدلـه القضا

على أحسن حال حتى طر ت مسامع السلطان بر ـوق الملـك 
الظــاهر واعتقــد ب ــا بلــل ا ــ   فلــان عنــدما يتعســر علــى 
هــــذا الملــــك العظــــيم الفصــــل فــــى القضــــايا ال اصــــة ب طــــأ 
ا مــوال التـــى لـــان الشـــوايلة يـــدعون في ـــا أن الفـــرن  اســـتولوا 

فــى البحــر المــالح لــان يســتعين فــى حل ــا بالبابــا  علي ــا مــن م
متــا س لتعقــد مســائل ا ولمــو  حوادث ــا فلــان هــذا القــديس 
بفضـــل روح اهلل الســـالن فيـــه ورجحـــان عقلـــه وحســـن ا   ـــه 
وطيب ل مه يحلم في ا بالعدل ويحل عقدها ويظ ـر الظـالم 

ــــاريخ    89ولتــــاب  888فــــوه   )مــــن المظلــــوم   178ت
 "(.أ"

 د السالم بين مصر وملوك الحبشةـ تجديد عه88
ولـــان مـــن حســـن سياســـة الســـلطان بر ـــوق انـــه عنـــدما      

تـــولى الملـــك وجـــه همتـــه نحـــو ملـــوك ا حبـــاش وجـــدد مع ـــم 
ع ود الس م وحسـن الجـوار ولـان ملـك ملـوك الحبشـة و تئـذ 
الملــــك داود ا ول الــــذت جلـــــس علــــى ســـــرير الممللــــة ســـــنة 

ى عـــــــرش م أت  بــــــل جلـــــــوس الســــــلطان بر ـــــــوق علــــــ8778
الســـلطنة المصـــرية بســـنة واحـــدة وذلـــك بعـــد ان  امـــت الثـــورة 
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وعزلــوه بعــد أن " نوايــا ســريام ويــدم أصــغر"ضــد أ يــه الملــك 
 .م8778م إلى سنة 8788حلم من سنة 

ــــــم الســــــلطنة المصــــــرية ب ــــــذا االنقــــــ ب       ولــــــم تلــــــن تعل
تـــاريخ    89ولتـــاب  106وِشـــْن    67الســـ اوت   )

 "(.أ" 177
ك الظــــاهر بر ــــوق علــــى البابــــا متــــا س أن فاشــــار الملــــ    

ولــان البابــا يعــرأ أن الملــك . يلتــب لتابــا إلــى ملــك الحبشــة
. هـــو الـــذت يجلـــس علـــى عـــرش هـــذه الممللـــة" ويـــدم أصـــغر"

. ولان البابا ال يحب هذا الملك لعدم استقامته وسـوء تصـرفه
فلمـا جلــس ليلتـب نطــق اهلل علـى لســانه فعنـون اللتــاب باســم 

لتبــه باســم ويــدم أصــغر المتــولى  بلــه متنبئــا أ يــه داود ولــم ي
. بـــذلك علـــى جلـــوس داود علـــى لرســـى الممللـــة بـــدل أ يــــه

فانلر عليه ذلك رسل الملـك وامتنعـوا عـن حمـل اللتـاب لـئ  
ب ــذا التغييــر فــى توجيــه الرســالة " ويــدم أصــغر"يشــعر الملــك 

فـــالزم م البابـــا بن ـــذ اللتـــاب . الملليـــة المصـــرية اليـــه فيقـــتل م
و بــل ا تــراب م مــن الحــدود . ومضــوا بــه إلــى الحبشــةلمــا هــو 

ــــدم أصــــغر عزلــــه عســــالره مــــن لرســــى  ــــك وي علمــــوا أن المل
فتعجبـــت . الممللـــة لســـوء تصـــرفاته وأ ـــاموا أ ـــاه داود ملانـــه

البيعـــة المصـــرية مـــن حلمـــة البابـــا فـــى تصـــرفاته وايقنـــوا أنـــه 
 .لان مدفوعا إلى ذلك بوحى ال ى ومجدوا اهلل

د المصرت إلـى عاصـمة الـب د الحبشـية ولما وصل الوف     
 ــــدموا الرســــالة البطريرليــــة المتا ســــية بفــــرح عظــــيم لج لــــة 

ولمـــا فـــك الملـــك  ـــاتم الرســـالة وجـــد في ـــا أن ـــا . الملـــك داود
ملتوبة باسمه ال باسم أ يه الذت لان يعتلى لرسى الممللـة 
و ـت لتابت ــا فتعجـب وأ ــذ يسـنل الرســل عمـا إذا لــان مع ــم 

ابا ومنديله و د لان البابا أعطاهما ل ـم ولـانوا صليب هذا الب
ـــى أن يفـــرغ الملـــك مـــن  محتفظـــين ب ـــذه الوديعـــة المبارلـــة إل

فــازدادوا عجبــا وا ــذوا يســالون .  ــراءة الرســالة فيقــدموها اليــه
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ان :"فقــال ل ــم الملــك. الملــك عــن ليفيــة علمــه ب ــذه الوديعــة
للم البابــا الســيد البطريــرك هــو الــذت أعلمنــى بــذلك  بــل وصــو 

ثـم دعـا للو ـت عسـالره وجنـوده "وعنـدت شـ ود يشـ دون بـذلك
انـى :"وا ته المبارلة أيضا وأ ذ يق  علي م ما أبصره  اي 

بالحقيقة أ ول للم ياأحبـائى انـه  بـل أن يجلسـونى مللـا علـى 
لرسـى الممللـة أبصـرت هـذا البابــا فـى الر يـا و ـد  لـع أ ــى 

ينـزإ :"لـذامن على لرسى ملله وأ امنى عوضـا عنـه و ـال ه
اهلل الملــــك ممــــن ال يســــير باالســــتقامة ويعطيــــه لمــــن يســــير 

ثم من بعد ما تللم ب ذا التصريح وأجلسنى علـى " باالستقامة
لرسى الممللة أعطانى هذا الصـليب بيـدت ودعـا لـى ان اهلل 
يثبـــت لرســـلت مثـــل داودالنبـــى   ضـــى بـــين الشـــعوب بالعـــدل 

دعاء لــى بــارلنى وأحلــم ا مــم باالســتقامة ثــم بعــد مــا اتــم الــ
وانصـرأ عنــى فانتب ـت مــن نـومى وتعجبــت مـن هــذه الر يــا 
ولنت أود أن أشرح للم هذه الر يا فـى و ت ـا وللـن المبارلـة 
ا تــى منعتنــى مــن ذلــك  شــية مــن بطــش الملــك أ ــى لــئ  
يشــــعر بــــذلك فيقتلنــــى لســــاعتى ول ــــذا دعــــوت شــــقيقتى مــــع 

 ".جميعلم لتش د للم بما سمعته منى من  بل
ما أ بر الملـك داود ب ـذا التصـريح الجلـى أمـام الجمـع ول    

مجـــدوا اهلل المظ ـــر عجايبـــه علـــى يـــد  ديســـه البابـــا الجـــالس 
علتاللرسى المر سى بالـديار المصـرية وهـو ينظـر بـالروح مـا 
ســــيحدر مــــن االنقــــ ب فــــى ا اصــــى الحبشــــة وينطــــق بمــــا 

 .سيلون من نتائ  االنق ب
د بعـد ذلـك مـع رجـال أما رسول ملك مصر فانه لمـا عـا     

بعثتــه إلــى مصــر وأعلــم الملــك بمــا حــدر مــن البابــا متــا س 
تعجــب أيضــا  نــه لــان هــو أيضــا يحبــه ويجلــه ولــذلك لــان 
البابـــا يحترمـــه ويحبـــه وأ ـــام الملـــك بر ـــوق طـــول أيـــام مللــــه 
محافظـا علــى ســيادة البابـا ولــم يعلــر صـفوة أيامــه ولــم يســمع 
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 والسالم على يديه
و ـــــد ذاإ  بـــــر هـــــذا البابـــــا القـــــديس وانتشـــــرت أعمالـــــه      

الصـــالحة فــــى أرلــــان العـــالم لمــــا تجــــدد علـــى يديــــه الصــــلح 
ان :"والســ م والمحبــة حتــى شــ د لــه ملــوك النصــرانية  ــائلين

ولــم ينقطــع " صــالحة لــم نســمع ب ــا  ــطمثــل هــذه ا عمــال ال
 .سيل ال دايا اللريمة من الوصول اليه

ومـــن بـــين هـــذه ال ـــدايا العظيمـــة ان الملـــك البـــار ملـــك      
الحبشة داود ا ول لما سمع بعظم تقـدير ملـوك ا فـرن  ل ـذا 
البطريــرك ومحبــت م لــه ولثــرة هــداياهم اليــه  ــام بارســال هــدايا 

اننـى مـا :"إلـى أحـد ملـول م  ـاي ثمينة أعظم من ا مـن بـ ده 
أرسلت اليك هذه ال دايا لطلب هدايا مثل ا بل لتقدم لـى شـيئا 

ولمـــا وصـــلت تلـــك " مـــن االثـــارات الســـيدية التـــى فـــى ب دلـــم
ال ــدايا لملــك الفــرن  فــرح ب ــا وأرســل لــه مــا هــو أجــل وأعظــم 
ـــه  ـــد لـــان عنـــده فـــى ذ ـــايره المقدســـة الثمينـــة  من ـــا وهـــو ان

ن  شـب الصـليب المقـدس الـذت صـلب  طعة  شب سنية مـ
عليـه سـيدنا المســيح فا رج ـا للو ـت ووضــع ا دا ـل صــليب 
مجوأ من الذهب المرصع بالفصـو  الثمينـة وأ ـرى مع ـا 
جسد طفل من أجساد ا طفال الذين  تل م هيـرودس المنـافق 
فى ذلك الزمان وجعل م دا ل صـندوق مـن يْصـب ثـم وضـع 

لحلــــل الفــــا رة التــــى مع ــــم مــــن ا وانــــى الــــذهب والفضــــة وا
للملــوك والل نــة مــا ال يملــن وصــفه وانــه صــوتر علــى احــدت 

 .الحلل صورة هذا البابا متا س مصورة بالذهب ال مع
ثم أرسل هذا الملك ال دايا إلـى البابـا متـا س االسـلندرت     

ــــان ال  ــــك الحبشــــة واســــتحلفه ب ــــى مل للــــى يقــــوم بتوصــــيل ا إل
ل نوتيـة المصـور علي ـا يرسل ا حتى يقـدس فـى تلـك البدلـة ال
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صـــــورته ويصـــــلى علي ـــــا ويبارل ـــــا مـــــن فمـــــه الطـــــاهر  بـــــل 
تصديرها إلى الحبشة  نه لان عنده أمانة عظيمـة فـى برلـة 
هــذا البابــا ولــم يلــن رآه مــن  بــل وال أبصــره بــل اعتمــادا علــى 
مــــا لــــان يســــمعه عــــن فضــــايله ولرامتــــه وانــــه لعظــــم ايمانــــه 

ـــ ـــى يعطي ـــرار حت ـــا ســـنله لثي ـــه بقداســـة الباب ه  طعـــة مـــن عمامت
ليتبرك ب ا فارسـل لـه مـا طلـب فلـان يضـع هـذه البرلـة علـى 

 .المرضى الذين فى ب ده فيبرأون
و ــد اجــاب رجــاء هــذا الملـــك ولــبس البدلــة و ــدس في ـــا      

ــــارات الســــيدية  ــــذين دعــــاهم للتبــــرك مــــن االث أمــــام الجميــــع ال
وتعجـــب الحاضـــرون مـــن معاينـــة جســـد ذلـــك الطفـــل الشـــ يد 

افظـا لحسـن شـلله إلـى اليـوم دون أن ينحـل منـه الذت ظـل ح
أت عضــو مـــن أعضــائه وال أصـــابعه وســنلوا البابـــا أن يتـــرك 
ل ــم هــذه اآلثــار المقدســة فــى الق يــة البطريرليــة أيامــا   يــل 
للتبارك من ا فلم يفعل بـل  ـام فـى السـاعة التـى وصـلت في ـا 

ــــك الحبشــــة ــــى مل وعنــــدما . هــــذه ال ــــدايا الثمينــــة بارســــال ا إل
لت هــــذه الــــذ اير المقســــة إلــــى بــــ د الحبشــــة اســــتقبل ا وصــــ

ولمــا عــاين ملــك الــب د . الملــك بفــرح عظــيم ومولــب احتفــالى
البار أثار سيدنا المسيح مع جسد ذلك الطفـل الشـ يد تعجـب 
ولشأ التاى عن رأسه وأ ام نحو ساعة مطروحا سـاجدارأمام 
ه تلــك اآلثــار المقدســة التــى لســيدنا المســيح ثــم لمــا رفــع رأســ

ـــــى علي ـــــا صـــــورة البابـــــا متـــــا س  ـــــة الل نوتيـــــة الت ورأت البدل
مصــورة صــار يت لـــل ويفــرح ويســجد ويمجـــد اهلل الــذت جعلـــه 
ـــ ده  بـــل  ـــى ب ـــا القـــديس ف ـــرت صـــورة هـــذا الباب مســـتحقار أن ي

 ن هــذا الملــك المبــارك لــان يشــتاق . انتقالــه مــن هــذا العــالم
ب ــا عــن  دايمــا أن يــرت صــورة هــذا البابــا للنبــوة التــى تنبــن لــه

 89ولتــــاب  888فــــوه . )توليــــه عــــرش الملــــك موضــــع أ يــــه
 (.177و 171تاريخ 
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 عن خصومه وانتصاره عليهم 

و ـــام راهبـــان منجوســــان ضـــد البابــــا لطلب مـــا الل نــــوت      
بــاط  فســعيا ضــده عنــد الملــك بر ــوق ولمــا لــم يســمع الملــك 

ولــان لــل . م بمصــرلشــلواهما ســعيا بــه أيضــا عنــد لــل حــال
حــالم يمضــيان اليــه يتللمــان فــى حــق البابــا بمــا ي ــالأ مــا 

ولمــا تحقــق لــدت الحلــام . ادعيــا عليــه بــه عنــد الحــالم اآل ــر
لـــــــذب ما وضـــــــجروا مـــــــن أعمال مـــــــا  صـــــــدوا أن يعا بوهمـــــــا 
ويلقوهما فى السجن وللن رأفـة البابـا متـا س وطـول اناتـه لـم 

ين الـراهبين وظـل تملن أولئك الحلـام مـن ايصـال ا ذت ل ـذ
يحتمل ما بصبر وبطول رحمة علي ما فلم يرجعا عـن شـرهما 
 ن الشيطان مأل  لبي ما ف جمـا ذات يـوم علـى  داسـة البابـا 

ــــه ــــس الحلــــم و ــــاال ل ــــع فــــى مجل ــــك ال تقــــوم :" وهــــو مترب مال
وتنحط عن لرسيك  نه جاء الو ت الـذت يصـير فيـه الواحـد 

ل م مـــا تبســـم ولـــم فلمـــا ســـمع " منـــا بطريرلـــا واآل ـــر اســـقفا
ــــل أجاب مــــا بلــــل اتضــــاإ  ــــاي  ــــان :"يشــــتد لضــــبا ب أمــــا تري

ياهــذان أن تصــبرا علــىت  لـــي  وأنــا أضــرب للمــا مطانيـــة أن 
تم  نـــــى أربعــــــين يومـــــا فقــــــط حتــــــى ات لـــــ  مــــــن شــــــ ون 

وبعــد لمـال االربعــين . البطريرليـة وودايــع الشـعب التــى معـى
رليــة بــ  مــانع يومــا تعــاال الــىت وأنــا اســلم للمــا لرســى البطري

 ".يعيقنى
ولمـــا  ـــال ل ـــذين الـــراهبين هـــذا اللـــ م فرحـــا جـــدار ومـــع      

فرح مــا لــم يــدع ما البابــا يمضــيان حتــى  ــدس وناول مــا مــن 
ثـــم بعـــد التنـــاول ترلـــاه ومضـــيا إلـــى أحـــد . ا ســـرار المقدســـة

ا ديــرة للــى يقيمــا فيــه مــدة ا ربعــين يومــا التــى عــددها ل مــا 
 مــا ث ثــون يومــا حتــى أ ــذهما الــرب ولــم يمضــى علي. البابــا

وماتا واحدار بعـد اآل ـر بقـوة الصـ ة التـى ل ـذا البابـا القـديس 
فانه من فـرط شـفقته ب ـذين الـراهبين لـم يحقـد علـى شـرورهما 
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ـــاب )بـــل ناول مـــا مـــن الســـراير المقدســـة  بـــل موت مـــا   89لت
 (.887و" أ"881وفوه  179و 170تاريخ 
بــراهيم  ــرى عــن االيمــان و ــرى راهــب ســريانى يــدعى ا     

القويم أمام الملك ثم انـدم  فـى سـلك الجنديـة وبعـد ذلـك أ ـذ 
يـــــــتللم فـــــــى حـــــــق البابـــــــا متـــــــا س ويتحـــــــدر عـــــــن الرهبـــــــان 
المجــروحين الــذين  رجــوا عــن االيمــان ثــم عــادوا تــائبين إلــى 

ثــم أ ــذ بعــ  الجنــد وطلــع . البريــةب بوشــايات صــعبة ولذبــة
لرهبــــان واوثق ــــم الــــي م بالبريــــة و ــــب  علــــى جماعــــة مــــن ا

ـــه يجـــد أحـــد مـــن أولئـــك  وحمل ـــم إلـــى مصـــر ولـــان يظـــن ان
المجــروحين فلــم يجــد مــن م ســوت راهــب واحــد أحضــره أيضــا 
موثقــا صــحبة الرهبــان إلــى مصــر حيــر نــال المجــروح الليــل 

وأما الراهـب الجنـدت الـذت انلـر مسـيحيته فلـم يبـرح . الش ادة
ر عــــن معانــــدة البابــــا متــــا س وصــــار يقاومــــه إلــــى أن ضــــج

الشــعب منــه وســنلوا البابــا أن يــدعى عليــه ويلعنــه فلــم يــوافق م 
ياأوالدت ال تدعوا عليه بل انى ادعوا لـه لـى يـرده :"و ال ل م

". اهلل إلــى حظيــرة االيمــان وي بــه الليــل الشــ ادة مثــل ا وتــه
ولم يم  على ذلك زمـن حتـى أبـدل اهلل شـرور هـذا الراهـب 

علــى مــا فــرط منــه ثــم وليتـر مــا فــى  لبــه فــاظ ر نــدما حقيقيــا 
مضــى لســاعته واعتــرأ بالمســيح أمــام الملــك بعــد أن انلــره 
أمامـــه ونـــال الليـــل الشـــ ادة مثـــل ا وتـــه لمـــا دعـــا لـــه البابـــا 
ــــه ل ــــذه الشــــرور وعــــدم  وتعجــــب لــــل واحــــد مــــن  ــــوة احتمال
مقابلت ـــــا بنشـــــر من ـــــا النـــــه لـــــم مـــــن الشـــــرور و عـــــت مـــــن 

بصـبر وطـول المعاندين على هذا البابا القديس وهو يحتمل ا 
 89ولتـاب  887فـوه . )أناة إلـى أن ي لصـه اهلل من ـا بسـ م

  179.) 
ـ فشل سعى العامة لهدم كنيسة العذراء بالمعلقة بمصر 14

 ونجاتها
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 ـــرى البابـــا القـــديس متـــا س ا ول مـــن القـــاهرة  اصـــدار      
ا ديـرة البحريــة ببريـة شــي ات ل عتلــاأ والصـ ة فلمــا ســمع 

بتغيبه  ن ـم لـانوا ي شـون بنسـه أثنـاء  جماعة من المعاندين
ـــــة واال ـــــ   التـــــى تربطـــــه  وجـــــوده بالقـــــاهرة لرابطـــــة المحب
بالســـلطان بر ـــوق ألتنمـــوا فرصـــة ليابـــه وســـعوا للقيـــام ب ـــدم 
ـــــم يملـــــن م  ـــــه بالمعلقـــــة فل ـــــدة االل لنيســـــة الســـــيدة العـــــذراء وال
الســلطان مــن ذلــك بــل ال متــه العنايــة االل يــة إلــى االســتعانة 

ربعــة فــى أمــر اللشــأ عــن تلــك البيعــة المقدســة بالقضــاة اال
فلم يجدوا شـيئا ممـا إدعـى بـه المعانـدون فـى طلـب م فـانق روا 
علــــى لشــــأ مــــ امرات م الدنيئــــة وامــــت  ا ليظــــا مــــن فســـــاد 
تــدبيرهم الســر فلــم يتمــاللوا نفوســ م مــن شــدة لــيظ م فا ــذوا 
جفنة نار واطلقوها تحت اساسـات تلـك البيعـة يريـدون حر  ـا 

ا للن اهلل عز وجل الـذت سـمع للفتيـة الث ثـة صـ ت م بلمال 
فــى أتـــون النـــار وأطفـــن ل يب ــا عـــن م ونجـــاهم فببرلـــة الراعـــى 

وبينمـا . الصالح متا س لم يدإ النار تصـعد إلـى علـو البيعـة
لان ت ميذ البابا متا س يطفئـون النـار مـن اسـفل أرسـل ل ـم 

بلثرة مـن رب الس م الحارس على بيعته المقدسة ندت باردار 
فوق حتى أطفن ل يـب النـار المتقـدة حتـى تعجـب الحاضـرون 
مـــن هــــذه العنايــــة الربانيــــة ومجــــدوا اهلل علــــى حســــن صــــنيعه 

 (.887وفوه    176تاريخ    89لتاب . )مع م
 ـ فشل مؤامرة المعاندين فى أمر هدم دير شهران18
ثـــم أراد بعـــ  المعانــــدين أن يقومـــوا علــــى ديـــر شــــ ران     

موا إلــــى الملــــك بر ــــوق عريضــــة يت مــــون في ــــا وي ــــدموه فقــــد
فلمـــا . رهبـــان الـــدير بادعـــةءات باطلـــة حتـــى أذن ل ـــم ب دمـــه

اجتمعــوا لتنفيــذ لرضــ م الســر لــم يملــن م البابــا متــا س مــن 
ذلــك  نــه اجتمــع فــى ذلــك اليــوم  لــق لثيــر ال يحصــى ل ــم 
ـــه للثـــرت م ي شـــى البابـــا بنســـ م وي ـــاأ مـــن  ـــوا ان عـــدد وظن

وللـن رجـل اهلل الـذت يسـتمد . دير لي ـدموهشرهم ويسلم ل م الـ
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مــــن العلــــى لــــل معونــــة لــــم ي ــــأ مــــن م وصــــار يناصــــب م 
من منلم أي ـا النـاس لـه يـد :"ويقاوم م إلى أن  ال ل م محتدار 

وســلطان فليجــرد ســيفه ويقتلنــى  نــى مادمــت حيــا ال أملــنلم 
ـــدير إال أن أ ـــأ أنـــا  مـــن أن ت ـــدموا طوبـــة مـــن بنـــاء هـــذا ال

طان وأظ ـــر لـــه باطـــل مـــا ادعيـــتم بـــه علـــى وأنـــتم أمـــام الســـل
رهبــان الـــدير زورار وب تانــا مـــن ا باطيـــل التــى ال أســـاس ل ـــا 

وبعــد أن تللــم مع ــم ب ــذه الصــفة تــرل م البابــا ". مــن الحقيقــة
ــــك  ومضــــى إلــــى القلعــــة واســــتغار بقــــوة الســــلطان بر ــــوق مل

ولما وصل صـوت صـرا ه إلـى مسـامع الملـك أرسـل . مصر
ة مــا نســب لرهبــان الــدير المــذلور للو ــت لللشــأ عــن حقيقــ

فلما مضى القضاة االربعة إلى دير ش ران ولشفوا عليـه فلـم 
يجــــدوا أثــــرار بــــالمرة ممــــا ادعــــى بــــه المعالســــون ومنعــــوا مــــن 
االعتـــداء علـــى مبـــانى الـــدير ف ـــرب اولئـــك الشـــالون وا تفـــوا 
من لضب الملك بر وق لئ  يـبطش ب ـم للـذب م فيمـا ادعـوه 

 "(.أ"887وفوه  176تاريخ    89لتاب )
 ـ خلع السلطان برقوق ونفيه إلى الكرك11

م اســتياء عـــام 8775ظ ــر فــى شــمال ســـوريا فــى ســنة      
مــن الســلطان بر ــوق واشــتدت وطنتــه بتــدبير ا ميــر منطــاش 

و ـد اسـتعان . حالم ملطيه وا مير يلبغا السالمى حالم حلـب
ــــالمنغول والترلمــــان فــــى الحــــدود الشــــمالي ــــران ب ة هــــذان ا مي

للممللـــة المصـــرية مـــن ج ـــة الشـــام التـــى لانـــت تابعـــة لحلـــم 
وتملــن الثــوار مــن هزيمــة الجــيش المصــرت بـــالقرب . مصــر

م واســـــتولوا علي ـــــا 8775أبريـــــل ســـــنة  88مـــــن دمشـــــق فـــــى 
وفـــى هـــذا الو ـــت اســـتولى . ود لوهـــا ثـــم اتج ـــوا إلـــى مصـــر

على السلطان بر وق ال لع من سوء الحالة التـى وصـل الي ـا 
وبعـد أن الغــى الملــوس سـلتح عامــة الشــعب . هحتـى فقــد وعيــ

وأ ــــام المتــــاريس فــــى الشــــوارإ وحفــــر ال نــــادق حــــول القلعــــة 
. وتفجـــرت دموعـــه مـــن شـــدة اليـــنس وا تبـــن فـــى دلـــان  يـــاط
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فــد ل الثــوار وعلــى رأســ م ا ميــران منطــاش ويلبغــا الســالمى 
القــاهرة واعــادوا الصــبى حجــى بــن شــعبان الســلطان الم لــوإ 

تـــــاريخ مصـــــر فـــــى العصـــــور )ن بر ـــــوق مللـــــا باالســـــم ملـــــا
 (.774الوسطى تنليأ لين بول  

و ـد حـزن الشــعب للـه علــى انلسـار الملــك بر ـوق فقــال      
ال تحزنــوا فغــدا ســي رى الملــك بر ــوق مــن :"ل ــم ا ب رويــس

ســـيرة القـــديس رويـــس " )منفـــاه وينتصـــر علـــى عـــدوه منطـــاش
 (.المحفوظة فى ديره

 
 
 

 لبغا للبابا متاؤسـ اضطهاد األميرين منطاش وي17
ولمــا انتصــر منطــاش ويلبغــا علــى الســلطان بر ــوق لمــا     

تقدم ذلره وليـا ملانـه السـلطان حجـى بـن شـعبان آ ـر ملـوك 
ولــان مللــا باالســم اذ حفظــا لش صــي ما . المماليــك البحريــة

 (.774لين بول   )السلطة الفعلية فى الممللة 
ووشـى بـه عنـد  و ام أحـد المعانـدين للبابـا متـا س ا ول     

ا ميــر منطــاش بــنن تحــت يــد البابــا أمــواال وذ ــاير أودع ــا 
عنده السلطان بر وق  بل  روجه من مصـر ونفيـه فـى  لعـة 

فطلــب ا ميــر البابــا متــا س وعصــره فلــم يجــد تحــت . اللــرك
يــده شــيئا باللليــة مــن أمــوال الســلطان فنــدم ا ميــر علــى مــا 

وللـن اهلل لـم . أو عه من عقاب على البطريرك وأطلق سراحه
ــم البــين حتــى نــال جــزاءه بالميتــة الشــنيعة  يتــرك لــه هــذا الظل
التى أعدها له السـلطان بر ـوق عنـدما اسـترد لرسـى الممللـة 

وفـــــوه    179تـــــاريخ    89لتـــــاب )لمـــــا ســـــينتى بيانـــــه 
 "(.أ"887
و ــد تســلط االميــر يلبغــا أيضــا علــى  داســة البابــا متــا س     

ر عديـدة رديئـة وعـادات و صد أن يحدر على الشعب حـواد
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فجـرد ذلـك ا ميـر . صعبة فلم يوافقه البابا علـى ذلـك و اومـه
الفــــاجر ســــيفه بغضــــب يريــــد أن يضــــرب ر بتــــه وللو ــــت مــــد 

فلمــا رأت ا ميــر . البطريــرك عنقــه للســيأ وســنله أن يضــربه
شـــجاعته و ـــوة  لبـــه وصـــموده علـــى الحـــق هلـــع منـــه وأطلقـــه 

اسـلمه إلـى يـدت الملـك  وللن اهلل جازاه على  بح تصرفاته اذ
الذت لان ا امه واليا وضـربه وعصـره وأرسـله إلـى الجـب فـى 

ولـــان الشـــعب للمـــا  شـــى عودتـــه لـــان . مدينـــة االســـلندرية
ال ت شــوا يــاأوالدت شــرا وال ت ــافوا البتــة :"يطمــن م البابــا  ــاي 

ـــوا ان ذلـــك ا ميـــر ســـيعود إلـــى مصـــر  نـــى وللـــت  وال تظن
ولـــم يبـــرح . العــرش االل ـــى بســجنه االربعـــة حيوانـــات حـــاملى

. ذلك ا مير مسجونا فى االسلندرية إلى أن مـات شـر ميـت
وان الشــعب تعجــب وأعطــى المجــد هلل ســبحانه وتعــالى و ــدم 

 89لتـاب )له الشلر علـى   صـه مـن أيـدت اعدائـه سـالما 
 "(.أ" 887وفوه  176و" أ" 179تاريخ   

 ـ عودة السلطان برقوق إلى الحكم10
مـــي دا و ـــع ال ـــ أ فـــى صـــفوأ  8775وفـــى ســـنة      

االمـراء وتراشـق ا ميـران منطــاش ويلبغـا السـالمى مـن ســطح 
جـــامع الســـلطان حســـن وأســـوار القلعـــة بـــةالت القتـــال فم ـــدا 
بــذلك الســبيل للثــورة التــى أعــدها فــى الشــام الســلطان بر ــوق 
الم لــوإ  نــه تملــن مــن ال ــرب مــن ســجنه فــى  لعــة اللــرك 

ارب ب ــم الثــائرين فق ــرهم وانتصــر وجمــع الجيــوش القويــة وحــ
علــــي م فــــى ســــو د وأســــر الســــلطان الصــــالح حجــــى ال ليفــــة 

هـــ الموافــق 851صــفر  0العباســى ود ــل القــاهرة ظــافرا فــى 
فاحســنت رجــال الحاميــات اســتقباله . م8754ينــاير ســنة  11

وابــت   الشــعب بعودتــه و ــرى اليــه االســرائيليون بمصــاحف م 
الشـــموإ وفرشـــت االبســـطة  والمســـيحيون بننـــاجيل م وأضـــيئت

 .تشريفار له  واظ ارا لسرورهم
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و ـــام الســــلطان بر ــــوق بــــالقب  علــــى الســــلطان حجــــى      
وسجنه فى القلعة وسمح له أن يعيش في ـا إلـى أن مـات فـى 

 (.778و774لين بول   )م 8080سنة 
و ــد تحققــت نبــوة القــديس رويــس التــى أعلن ــا عنــد نفــى      

 .الملك بر وق
 على ثورة الشام واسر األمير منطاشـ القضاء 19
 ضـــــى الســـــلطان بر ـــــوق مـــــدة الســـــنتين التـــــاليتين فـــــى      

محاربة الثوار الذين يقـودهم االميـر منطـاش فـى سـوريا حتـى 
 ضــى علــي م واســر  صــمه ا ميــر منطــاش ثــم  ــام بتعذيبــه 
مــر العــذاب لينتــزإ منــه ســر ملــان ثروتــه الم بــوءة وللنــه لــم 

 طــع رأســه وشــ رها فــوق حربــة وأمــر  يفــز منــه بطايــل وأ يــرار 
أن يطاأ ب ا فى جميـع مـدن الشـام وأ يـرار علق ـا علـى بـاب 
زويلــه بالقــاهرة ثــم نلــل ببــا ى المتــةمرين عليــه وســحبوهم فــى 
ســـروى الجمـــال وطـــافوا ب ـــم فـــى شـــوارإ المدينـــة حتـــى فـــار وا 

تــاريخ مصــر فــى العصــور الوســطى تــنليأ لــين بــول )الحيــاة 
  816.) 

 مور لنك بغزو الشرقـ قيام تي16
ــــتمم حملتــــه بنجــــاح حتــــى       ومــــا لــــاد الســــلطان بر ــــوق ي

ــــك المنغــــولى فــــى افــــق الشــــرق  ظ ــــرت بــــوادر لــــزو تيمورلن
م وانحـدر إلـى 8757فاستولى على بغداد فـى ألسـطس سـن 

فقـد جـاء . الشام حتى اصـبح ي ـدد السـلطنة المصـرية بـالغزو
منـــه  إلــى الســـلطان بر ـــوق رســـل مـــن  بـــل تيمورلنـــك يطلبـــون

تســـليم م  ـــرا يوســـأ أميـــر الدولـــة الماديـــة الـــذت التجـــن إلـــى 
حماية بر وق هربا مـن بطـش تيمورلنـك ولـان طلـب م بطريقـة 

 .فظة فقتل م بر وق لشدة لضبه من ل ظة معاملت م
ولمـــا بلـــغ ال بـــر إلـــى تيمورلنـــك استشـــاط لضـــبا وســـاق      

 وللن السلطان بر ـوق لـم يغفـل. جيشه  اصدار مصر ل نتقام
ـــدفاإ وال جـــوم وســـار الجـــيش المصـــرت  عـــن ذلـــك وتنهـــب لل
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حتـــى الفــــرات وللــــن تيمورلنــــك اشـــتبك فــــى القتــــال لليــــة مــــع 
 (.771لين بول   )طو تمش فى جورجيا 

 
 ـ وفاة السلطان  برقوق وقيام ابنه السلطان فرج18
ولــم يلــد يــتم الســلطان بر ــوق اســتعداده لم  ــاة  صــمه      

ة بــداء الصــرإ فــى يــوم الجمعــة تيمورلنــك حتــى ادرلتــه الوفــا
فنســــأ ( م8755يونيــــه ســــنة  14)هـــــ 748شــــوال ســــنة  89

. عليه الناس أسفا شديدار لعدالة حلمـه ويقظتـه ورفقتـه برعيتـه
وحزن على موته القديس متا س ا ول البطريـرك  نـه لـان )

صـــديقار حميمـــا لـــه ولـــان يقضـــى لـــه حوايجـــه ويرفـــق بشـــعبه 
 (.لنظر إلى الفارق الدينىويقيم العدل بين الجميع دون ا

وتــولى بعــده ابنـــه الســلطان فــرى ولقـــب بالملــك الناصـــر      
 (.777لين بول   )ولانت امه يونانية الجنس

ـ خالص البابا متاؤس من االضطهاد والسجن الذى 17
 وقع فيهما 

 بعد موت السلطان برقوق
وعنـــدما اســـتولى تيمورلنـــك علـــى الشـــام ســـافر الســـلطان      

اصـر فـرى بـن بر ـوق لمحارتـه وانـاب عنـه فـى حلـم الملك الن
. ولمــا  ــ  الجــو ل ــذا ا ميــر. مصــر ا ميــر يلبغــا الســالمى

أو ـع علـى المصــريين ظلمـار لثيــرا حتـى أنـه أمــر بحصـر لــل 
أبــــــواب المنــــــازل والحوانيــــــت والطــــــواحين واالفــــــران : أبــــــواب م

 .والبساتين والسوا ى واللروم و ّدر علي ا ضرايب باهظة
ب  علــــى البابــــا البطريــــرك متــــا س ا ول وســــجنه و ــــ     

وأحضــــر نســــاء النصــــارت والي ــــود وألبســــ م م بــــس زر ــــاء 
وللـــن البابـــا  اومـــه فغضـــب ذلـــك . وصـــفراء أمـــام البطريـــرك

فمـــد . ا ميـــر عليـــه واســـتل ســـيفه وشـــرإ يضـــرب ر بـــة البابـــا
فرجــــع ا ميــــر عــــن . البطريــــرك ر بتــــه اليــــه وســــنله أن يقتلــــه

وللــن . البابــا وأراد أن يطلــق ســراحه عزمــه وانــدهش لشــجاعة
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البابـا رفــ  ذلـك إال إذا اطلــق أبنائـه المســجونين بـدون ذنــب 
 .أو جريرة

وأتــى أحــد ت ميــذ القــديس فــري  اليــه فوجــده ملقــى علــى      
ـــه ـــى :"ا ر  ال يـــتللم فقـــال ل ـــم ان ا ميـــر  ـــب  عل أال تعل

". فلمـاذا لـم تحـرك سـالنا . أبينا البطريرك وسجنه ولاد يقتلـه
ـــــال  ـــــى الســـــماء و  ـــــديس فـــــري  وج ـــــه وأصـــــابعه إل فرفـــــع الق

ولمــا " انظــر إلــى فــوق فــان ســيدتنا العــذراء ست لصــه:"لتلميــذه
ــــذ هــــذا اللــــ م مــــن ســــيده ومعلمــــه انــــدهش مــــن  ســــمع التلمي

 .اطمئنانه وثباته
وأ ذت التلميذ سنة من النوم ورأت فى نومه صـليبا مـن      

حسـنة المنظـر و ـد  النور فى لبد السماء و رجت منه يمامـة
ــا البطريــرك ثــم ســمع أثنــاء . بســطت جناحي ــا علــى رأس الباب
متـــى ال : متـــى:"ذلــك القـــديس فـــري  ي اطـــب البطريـــرك  ـــاي 

مشــيرار بــذلك ) ن الحمامــة الحســنة التــى تحب ــا . ي ــأ  لبــك
 ـد ( إلى السيدة الطاهرة مريم والدة االلـه حاميـة البابـا متـا س

وعنـد ذلـك اسـتيفظ ". دوك رجت اليوم ل  صـك وسـت لك عـ
ـــى البابـــا البطريـــرك فـــى الســـجن  التلميـــذ مـــن نومـــه وتوجـــه إل

 .و   عليه هذه الر يا
وفـــى تلـــك االثنـــاء هجـــم أحـــد امـــراء مصـــر علـــى الســـجن     

ولسر أبوابه الحديدية وأ رى البابا متا س البطريـرك القـديس 
ومـــن معـــه مـــن المســـجونين مـــن الســـجن وهـــزم االميـــر يلبغـــا 

 .السالمى
وفـــى ذلـــك ا ســـبوإ حضـــر الســـلطان الناصـــر فـــرى بـــن      

ولمـــــا علـــــم بمـــــا فعلـــــه االميـــــر يلبغـــــا مـــــن االعمـــــال . بر ـــــوق
الوحشية  ام بمطاردته من ملان إلى آ ـر حتـى تملـن أ يـرار 

ـــــد . مـــــن القـــــب  عليـــــه ـــــه عقوبـــــات الجل وســـــجنه وأو ـــــع علي
وهلـــذا تمـــت نبـــوة القـــديس . والضـــرب حتـــى مـــات شـــر ميتـــة

نـتقم اهلل للقـديس متـا س وأبنائـه المظلـومين فري  بحـذافيرها وا
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مــن الجبــار يلبغــا ســريعار ونــال جــزاءه علــى مــا ا ترفتــه يديـــه 
ـــــوظ بلنيســـــة العـــــذراء . )اآلثمـــــة نقـــــ  عـــــن الم طـــــوط المحف
 (.بال ندق
 ـ قيام االمراء باضطهاد البابا متاؤس األول وفشلهم15

 فى أيام السلطان الناصر فرج
 :الحادث األول

نتقـال السـلطان بر ـوق مـن هـذا العـالم  ـام االميــر وبعـد ا     
ســـودون مـــن امـــراء المماليـــك علـــى المســـيحيين وشـــن الغـــارة 
علــــي م بوطــــنة شــــديدة فــــدبر ذات مــــرة مــــع المعانــــدين لمينــــا 
. صعبا واتفقوا جميعار على رمـى المسـيحيين فـى ذلـك اللمـين

فلما لشأ الـرب للبابـا متـا س أمـر هـذه المليـدة  ـام لسـاعته 
 فية مـن   يتـه ومضـى إلـى بيعـة الشـ يد مر وريـوس و رى 

أبى سيفين وحبس ذاته في ا مدة سبعة أيام وسـبع ليـالى وهـو 
مـــداوم علـــى الصـــ ة بـــ  انقطـــاإ ســـائ  المـــولى تعــــالى أن 
ــــا الســــيدة  ــــدة فــــرأت فــــى الر ي ي لــــ  شــــعبه مــــن هــــذه الملي

ان اهلل  بـل طلبتـه فـى  ـ   :"العذراء مـريم تحدثـه  ائلـة لـه
حيـــر ابـــت    لـــب " وأبطـــل مـــ امرة المعانـــدين الســـيتئة الشـــعب

هــذا االب وفـــرح فرحــار عظيمـــا و ــرى فـــى اليــوم الســـابع مثـــل 
ــــر ســــودون . مــــ ك اهلل ــــدبير مــــن اهلل تعــــالى أرســــل االمي وبت

يطلب حضور البطريرك عنده فى ذلك اليوم وصـار ي اطبـه 
بمــــا اضــــمره للشــــعب مــــن الحــــوادر الرديئــــة الصــــعبة ومــــن 

. أراد أن يلبس النسوة االزارات الزر اء وليـر ذلـكجملت ا انه 
ـــن مـــن االمـــراء الـــذين "فـــامتأل البابـــا مـــن روح اهلل و ـــال لـــه  أن يشــ ر بنــات شــعبه ويجعل ــن عــارار أو اضــحولة لصــغار تقدموك فعلـوا هلـذا مـع الرعيـة  أو م ـن مـن البطارلـة رضـى م 

عـــوام النـــاس  وللـــن الحـــق أ ـــول لـــك أي ـــا ا ميـــر انـــك متـــى 
رت بواحـــــدة مـــــن بنـــــات شـــــعبى أنـــــا ال أبـــــرح أن أطلـــــق اشـــــ 

ال ـــــراب والتشـــــ ير فـــــى ب دلـــــم مـــــن أطـــــراأ الحبشـــــة إلـــــى 
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وأنــا ا بــرك أي ــا ا ميــر ان النصــارت ليســوا . أ اصــى مصــر
بغيــــر ملـــــوك ا ر  وال ســـــ طين مســــيحيين ينظـــــرون فـــــى 

فــامتأل ا ميــر  وفــا وأطلــق ســراح ا ب ولــم " تســلطلم علــي م
تعجـــب الشـــعب مـــن شـــجاعة البابـــا  يعـــد ي اطبـــه بشـــر حتـــى

البطريرك و وة ا دامـه وسـداد اجابتـه و ـدموا الشـلر هلل تعـالى 
علــى   صــ م مــن هــذه التجــارب والمحــن بشــفاعة القديســة 
العذراء مريم والدة االله معينة الملتجئـين الي ـا فلانـت تسـاعد 
البابـــا فـــى لـــل أعمالـــه الطيبـــة لمـــا شـــ د لـــه بـــذلك القــــديس 

وفــــــــــــــــوه  178و" أ" 176تــــــــــــــــاريخ  89لتــــــــــــــــاب )رويــــــــــــــــس 
 (.880و887
ومـــن عـــادة هـــذا البابـــا القـــديس انـــه لـــان ال يقـــدم علـــى      

عمـــل أت شـــر أو يتحـــرك فـــى شـــر حتـــى يقـــأ أمـــام ايقونـــة 
ســيدتنا القديســة مــريم العــذراء والــدة االلــه ويســنل ا فيــه ولانــت 
تظ ـر لـه وت اطبـه مـن ا يقونـة المقدسـة لمـا  ـرر ذلـك حقــا 

ويــس الــذت لــان ي زمــه فــى   يتــه عنــدما القــديس الطــاهر ر 
مــن ألــون :"ســنله الشــعب ذات يــوم أن يــذلرهم فاجــاب م  ــاي 

أنا ياأوالدت حتى تسنلونى أن أذلرلم بل اسنلوا أبانـا القـديس 
البطريرك الـذت تظ ـر لـه سـيدة البشـر وت اطبـه مـن أيقونت ـا 
الطــــاهرة وت بــــره بنســــرار عجيبــــة وتســــاعده فــــى لــــل امـــــوره 

فتعجــب الســامعون مــن " و أن يــذلرلم فــى صــلواتهفاســنلوه هــ
لــــ م القــــديس رويــــس الــــذت شــــ ادته هــــى حــــق ومجــــدوا اهلل 

ـــــــر وأ بعبـــــــاده ـــــــاب . )ال وفـــــــوه " أ" 178تـــــــاريخ    89لت
880.) 

 :الحادث الثانى
وفــى دفعــة تللــم أحــد االمــراء مــع الملــك والقضــاة أن ال      

س فقـــام البابـــا متـــا  . يبقـــوا نصـــرانيا علـــى ا ر  فـــى مصـــر
ــــــــديس  البطريــــــــرك وصــــــــلى مســــــــتنجدار بشــــــــفاعة الشــــــــ يد الق

أســـنلك ياشـــ يد اهلل يامـــارجرجس ان تنـــتقم :"مـــارجرجس  ـــائ 
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ولـم يـتمم البابـا توسـ ته حتـى انـتقم اهلل منـه . من هـذا ا ميـر
لشــــناعة مليدتــــه فقــــدم لــــه أعوانــــه لنســــار مملــــوءة ســــما  ــــات  
فشــــرب ا وهــــو ال يعلــــم بمــــا دبــــروه لــــه بملــــر وحيطــــة ومــــات 
لســاعته ميتــة شــنيعة وانــتقم اهلل منــه لســوء تــدبيره ضــد شــعب 

 (.886وفوه    158تاريخ    89لتاب )اهلل الوديع 
 :الحادث الثالث

وفــى دفعــة ثالثــة اشــتد لضــب البابــا متــا س علــى أميــر      
آ ــر مـــن أمـــراء مصـــر يســمى أوزيـــك لفظاعـــة اعمالـــه فا ـــام 

بشــفاعة  ســتة أيــام وســت ليــالى مــداوما علــى الصــ ة متوســ 
رئــيس الم يلــة مي ائيــل الطــاهر لــي ل  الشــعب مــن نيـــره 
فلمــا انت ــى اليــوم الســادس ولــم يســمع عــن ذلــك ا ميــر  بــرا 

فوجد التلميـذ تـابوت ذلـك . أرسل أحد ت ميذه ليستطلع أ باره
ــــى بــــاب داره والنــــاس يســــتغيثون  ــــائلين ان هــــذا :"االميــــر عل

إلـى أن مـات  االمير له سـتة أيـام معـذبا مـن طعنـة فـى جنبـه
فطـار التلميـذ رالـدا نحـو معلمـه واطلعـه علـى ". فى هذا اليوم

جليـة االمـر فتعجـب البابـا وأعطـى المجـد هلل سـبحانه وتعـالى 
والشــــلر لــــرئيس الم يلــــة مي ائيــــل الــــذت لــــم ي يــــب رجــــاءه 

 158تـاريخ    89لتاب )لل    من هذا االمير الظالم 
 (.886فوه   
ها هللا للبابا متاؤس األول ـ مواهب الشفاء التى منح74

 واقامة الموتى
 شفاء صبية من روح نجس: الحادثة األولى

اتـت إلــى البابـا متــا س صـبية شــابة اعتراهـا روح نجــس      
يعــــذب ا فــــى لــــل حــــين فلمــــا رأت الــــروح الــــنجس  يــــام البابــــا 
ليصـــلى امــــام أيقونــــة القديســــة مـــريم العــــذراء فــــر هارابــــار ولــــم 

ة للنـــه و ـــأ  ــارى البـــاب ولـــم يســتطع أن يـــد ل مـــع الصــبي
ينظــره احــد مــن الحاضــرين للــن احــد  ســوس الصــعيد أ بــر 
رجـال البابــا ب ـذا االمــر الن ذلـك القــس لـان لــه موهبـة ر يــة 
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ولمـــا شـــاهد هـــذا القـــس . المنـــاظر الشـــيطانية ملشـــوفة أمامـــه
الـــروح الـــنجس وا فـــا بالبـــاب اســـتعلم منـــه عـــن ســـبب و وفـــه 

فتعجـــب . لبابـــا البطريـــركفاعلمـــه انـــه وا ـــأ هنـــا  وفـــا مـــن ا
القـــس مـــن ذلـــك ولـــم يصـــدق هـــذا القـــول حتـــى د ـــل وســـنل 
ـــــــال  ـــــــرار و  ـــــــا عـــــــن أمـــــــر الصـــــــبية فتعجـــــــب لثي  داســـــــة الباب

عرفنى أي ا القس من الذت أعلمك بنمر الصـبية التـى :"للقس
الفـــر لـــى :"فقـــال لـــه القـــس" لـــم يعلـــم أحـــدار بحضـــورها عنـــدت

الصـــبية يـــاأبى النـــى رأيـــت الـــروح الـــنجس الســـالن فـــى هـــذه 
وا فا  ارى الباب وهو الذت أعلمنى بـذلك وللنـه لـم يقـأ بـل 
انصرأ لساعته  شية أن اعلم  داستلم به فتحر ـه صـ تلم 

 ".القوية من على ا ر 
ولمــا أتــم القــس حديثــه أمــام البابــا البطريــرك تعجــب لمــا      

ـــــات  ـــــر منـــــه لعظـــــم اآلي تعجـــــب لـــــل مـــــن لـــــان حاضـــــرا ألث
العــذراء تتم ــا علــى أيــدت هــذا  والعجايــب التــى لانــت الســيدة

البابــــا القــــديس لــــيس فقــــط فــــيمن يقــــدم اليــــه بــــل وأيضــــار فــــى 
 "(.أ" 880وفوه   " أ" 178 89لتاب. )الغائبين عنه

 شفاء صبى من روح نجس: الحادثة الثانية
وأيضــا لــان صــبى مــن ضــواحى الــب د القبليــة لمصـــر      

ره إلـى اعتراه روح نجـس ولـان اهلـه للمـا أرادا حملـه الحضـا
عند البابا لان الروح يقلقـه ويعذبـه وال يملـن م مـن الـدنو منـه 
وللــن رحمــة اهلل تعــالى أل مــت م أن يتقــدموا إلــى البابــا ين ــذوا 
ــــه ور ــــة برلــــة ملتوبــــة ب ــــط هــــذا البابــــا ووضــــع ا علــــى  من
الصبى فيشفى وبايمـان صـادق حضـروا عنـد البابـا وأعطـاهم 

لصـبى بـرئ فـى ما يطلبون فلمـا أحضـروها ووضـعوها علـى ا
الحــال وتعجــب أهــل البلــدة ل ــذا الحــادر الجليــل ومجــدوا اهلل 
وصـــار مـــن ذاك الحـــين يضـــعون علـــى لـــل مـــن اعتـــراه روح 
نجس ور ة البرلة هذه الملتوبة ب ط هـذا البابـا القـديس فيبـرأ 
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" أ" 78تـــاريخ  89ولتـــاب  889و" أ" 880فـــوه. )فـــى الحـــال
 (.177و

 وت محققاقامة فاعل من م: الحادثة الثالثة
لان انسان فاعل يعمل فى عمارة  ايمة فـى بيعـة السـيدة     

العذراء بحارة زويلة فسـقط هـذا الفاعـل اثنـاء العمـل مـن فـوق 
السقالة على ا ر  فحمل ميتا  نه لان حام  حجرار ثقـي  
فلما و ع نزل على جسده ذلك الحجر طبـق اضـ عه و صـد 

مع هـذا البابـا بالحـادر رفقا ه أن يدعوه ملانه وي ربوا فلما سـ
حيـر لـان يقـيم و تئـذ فـى هـذه البيعـة لـم يملتـن رفقـاء العامـل 

ـــاي  ـــوا ان الفاعـــل  ـــد :"ال ـــرب و ـــام علـــي م   اســـلتوا وال تقول
مات  نه لم يمت وانـا اضـمن للـم مـن مـراحم السـيد المسـيح 

فحملــــه أربعـــة ووضــــعوه لـــنمر البابــــا أمـــام أيقونــــة " انـــه حـــى
صـــاحبة البيعـــة ثـــم لطـــاه بوزرتـــه نحـــو الســـيدة العـــذراء مـــريم 

ث ر ساعات من الن ار إلى التاسعة وطلب  لي  مـن المـاء 
السا ن وصلى عليه ولسل به أعضـاء الفاعـل الميـت فلـان 
للمــا لســل عضــو مــن أعضــاء هــذا الفاعــل يتحــرك العضــو 
ـــــه بشـــــفاعة صـــــاحبة  ـــــى  دمي ـــــا عل ـــــى أن  ـــــام حي لســـــاعته إل

ــه فلمــا نظــر رف قــاء الفاعــل والحاضــرون الشــفاعات والــدة االل
 .ما حصل اللرامة الفايقة والمعجزة العظيمة مجدوا اهلل

وهلــذا لــان ا ِعــ ء اللثيــرون والمرضــى العديــدون اذا      
أدرل م نزإ الموت والتجن أ ارب م إلى برلـة هـذا البابـا أ ـام م 

لــان إذا وضــع وزرتــه علــى أحــد المرضــى . بصــلواته الزليــة
ذراء فيـه ويعـود ويلشـأ عنـه الـوزرة ويذهب يسـنل السـيدة العـ

 .يجده  د تحرك ون   من نزإ الموت لساعته
ولان أحيانا يسنل البابا الم ك مي ائيـل بـان يشـفع فـى      

 .المري  فيشفى ويقوم فى الحال صحيحا سالما
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وهلذا لان يصنع هذا البابا القديس فى المرضـى الـذين      
ــالون ال لتــاب )شــفاء العاجــل يلجــنون إلــى صــ حه وتقــواه فين

 (.889وفوه  177تاريخ    89
 اقامة فخر الدولة من الموت: الحادثة الرابعة

حلــى أحــد لبــار االرا نــة المــدعو ف ــر الدولــة انــه فــى      
النـــزإ اال يـــر ولـــم يجـــد البابـــا حاضـــرا عنـــد موتـــه فلـــم يشـــعر 
حتــى أبصــر البابــا فــى مجلــس الرهبــة وال ــوأ و ــت الدينونــة 

م يلــــة روحــــه وا ــــيم أمــــام لرســــى الســــيد عنــــدما ا تطــــأ ال
ثـــــم أبصــــر  الســـــيد المســـــيح يشــــير إلـــــى الم يلـــــة . المســــيح

المــوللين بــه ان يشــ روا لتــاب  طايــاه ورأت لتــاب  طايــاه 
ولان لل  طيـة ينسـاها وال يـذلرها يبلتونـه علي ـا بـ  رحمـة 
ورأت هنــــاك ال ــــوأ والفــــزإ الشــــديد والنــــار المتقــــدة التــــى ال 

م مـــا رأت وأبصـــر ســـقط لو تـــه مرعوبـــا تطفـــن حتـــى انـــه لعظـــ
ولــان يطلــب مــن يقيمــه فلــم يجــد أحــدار وبعــد ذلــك أتــى البابــا 
متــا س وأ امـــه وســنل الســـيد المســيح بتوســـل أن يعيــد روحـــه 
ــاه التــى صــنع ا فســمع الســيد لــه  اليــه حتــى يتــوب عــن  طاي

 ــد ســمعت لــك :"المجــد لنــداء هــذا البابــا ولــم يــرد ســ اله  ــاي 
هبتـــه اليــك فعرفّــه مــن اآلن أن ال يعـــود فــى ذلــك االنســان وو 

وبعــــد ذلــــك مــــا شــــعر هــــذا " ي طــــر لــــئ  يصــــيبه شــــر ألثــــر
االر ــن إال أنــه تنبــه مــن ليبوبتــه وفــاق ممــا لــان فيــه ووجــد 
ـــه فحلـــى مـــا حصـــل ومـــا رأت ومجـــد اهلل  روحـــه  ـــد ردت الي

وبعــــد مــــا اســــتيقظ مــــن . وتحقــــق مــــن  ــــوة صــــ ة هــــذا البابــــا
ا مـن   يتـه فلمـا حضـر أعلمـه الغيبوبة بـادر إلـى طلـب البابـ

بالنعمــة التــى أدرلتــه مــن  بلــه فتعجــب ومجــد ال ــالق وللنــه 
أ ـــذ يبلـــى علـــى نفســـه التـــى أشـــغل ا الشـــيطان بـــالحلم عـــن 
 دمــة المرضــى وافتقــاد الــذين فــى النــزإ اال يــر ولــذلك ظــل 
البابا القديس ال يفتر عن  دمـة المرضـى أمثـال ف ـر الدولـة 

الســــيد المســـــيح حتــــى يعـــــودوا  والصــــ ة علــــي م فيقـــــيم م لــــه
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ويتوبــوا عــن  طايــاهم النــه لــم يلــن عنــده أفضــل مــن  دمــة 
المرضى وشفائ م و دمة الذين يستوجبون حلم المـوت علـى 
ســـرير وجع ــــم إلــــى أن يتنيحــــوا ويســـنل المســــيح فــــى لفــــران 

 . طاياهم
ولـــان  داســـته إذا وجـــد مريضــــا انـــأ النـــاس منـــه يبــــذل     

جميـــع أوســـا ه ويشـــفى مـــن نفســـه دونـــه إلـــى أن يتنقـــى مـــن 
 (.889وفوه 175و"أ" 177تاريخ    89لتاب . )أوجاعه

 
 عنايته ببواب أحد األغنياء أثناء مرضه: الحادثة الخامسة

ـــى بـــاب منـــزل انســـان مـــن       عبـــر هـــذا البابـــا القـــديس عل
االلنيــــاء فوجــــد عنــــد البــــاب عبــــدا الصــــحاب المنــــزل ملقــــى 

يجـد مـن يعتنـى  مريضا  د جأ وانـتن مـن لثـرة اوسـا ه ولـم
فلمــا نظــر البابــا هــذا العبــد المســلين علــى هــذه . بــه ويعالجــه

الحـــال لـــم يلتفـــت إلـــى اولئـــك االلنيـــاء اصـــحاب المنـــزل بـــل 
ــــديل ولســــل اوســــا  العبــــد وفراشــــه  ســــارإ للو ــــت واشــــتد بمن
وثيابــه القــذرة الملوثــة مــن  ذارتــه فضــ  عــن رايحتــه اللري ــة 

ـــد واراد الصـــادرة مـــن نتانـــة جســـمه فارتاحـــت نفـــس ذ لـــك العب
الموت فى وجود هذا اآلب ل سـتراحة مـن نتانـة تلـك الرايحـة 

 89لتــاب . )التــى يستنشــق ا لــل يــوم فاســتجاب الــرب طلبــه
 "(.أ"889وفوه " أ"175تاريخ  

 انتشاله جثة امرأة مقتولة ودفنها: الحادثة السادسة
وفـــى أحـــد المـــرات عبـــر علـــى بئـــر منْعـــين مالحـــة المـــاء      

امـرأة مقتولـة و ــد جفـت وفاحـت نتانـة رائحت ـا ولــم فوجـد في ـا 
يــن   احــد مــن النــاس إلنتشــال جثت ــا ويعتــرأ ب ــا ويــدنو 
من ا فنـزل عـن دابتـه وتقـدم إلـى تلـك البئـر واصـعد جثـة تلـك 
المــــرأة منــــه ولــــم يــــننأ مــــن رايحت ــــا بــــل  ــــام بيــــده الطــــاهرة 

فـوه   " أ"175تاريخ   89لتاب )ولسل ا ولفن ا ودفن ا 
 "(.أ"889
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 شفاء صبية من مرض عينها: الحادثة السابعة
لان هـذا البابـا اذا  ويـت االمـرا  المزمنـة فـى احـد مـا      

ولــم يــن   لــه مــن يملنــه معالجتــه يقــوم بنفســه بقــوة صــلواته 
وحــدر ذات . المقبولــة عنــد اهلل ويعــالج م فيشــفون فــى الحــال

 مرة أن  دموا اليه صبية بلـرار مصـابة بقـروح فـى عيني ـا فلمـا
منذ اآلن ال تعـودت إلـى :"نظرها تحنن  لبه علي ا و ال  م ا

وأشــار الي ــا أن تضــع فــى عيني ــا " معالجــة ابنتــك با لحــال
ـــة الحقيـــرة ففعلـــت وبـــرأت ابنت ـــا فـــى الحـــال  شـــيئا مـــن االدوي
وذلـك لمـا فعــل أبونـا برســوما العريـان وليــره اذ لـانوا يــداوون 

ــــيعلم ا ــــة ل ــــع ان ا مــــرا  الصــــعبة بضــــدها مــــن ا دوي لجمي
ا مــر مــن اهلل وان االعتمــاد فيــه يلــون بالصــ ة القويــة التــى 

ان الصـــــ ة : للقديســـــين االبـــــرار لمـــــا  ـــــال يعقـــــوب الرســـــول
بايمــان ت لــ  المــري  والــرب يقيمــه وان لــان عمــل  طيــة 

 "(.أ"889وفوه " أ"175تاريخ   89لتاب . )تغفر له
 
 

 شفاء امرأة مقعدة: الحادثة الثامنة
بابــا متــا س ا ول امــرأة مقعـدة  ــد يبســت أصــابع  ـدموا لل    

يدي ا ورجلي ا فامسل ا بقوة ليفـتح أصـابع يـدي ا فانشـحط مـع 
ذلـــك ا فــــال اصــــابع رجلي ــــا ون ضـــت للو ــــت بســــرعة  ايمــــة 
تمشى وتعجب الحاضـرون ل ـذا الشـفاء التـام السـريع ومجـدوا 

 "(.أ"889وفوه  154تاريخ    89لتاب )اهلل تعالى 
 :عةالحادثة التاس

 دموا إلى البابا فى دفعة انسانا ملسـوعا مـن حيتـة جـرداء     
وهــو فــى ألــم شــديد مــن تــنثير اللســعة فا ــذ البابــا جــروار وشــق 
بطنه ووضع فيه رجل ذلك الملموس ثـم استحضـر  لـي  مـن 
اللــبن وشــحم الحنظــل وأشــار عليــه أن يســتعمله وظــل يــداوم 

ذلــــك الســــم علــــى اســــتعماله  لــــي   لــــي  ويتقيــــنه حتــــى  ــــذأ 
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وفــوه  154تــاريخ    89لتــاب)جميعــه و ــام معــافى لســاعته
 "(.أ"889  
وهـــذا  ليـــل مـــن لثيـــر الحـــاالت التـــى  ـــام البابـــا متـــا س      

ـــه الطـــاهرة بشـــفائ ا  ـــوة الســـيد المســـيح وشـــفاعة والدت ا ول بق
ـــــه مفتوحـــــار للمرضـــــى وذوت  ـــــى لـــــان باب ـــــة حت بســـــرعة عجيب

ر معــافين مــن االوجــاإ في رجــون مــن عنــده مجبــورت ال ــاط
 .لل شر اعتراهم

ـ قيام البابا متاؤس باعانة ذوى الضيقات وخالص الذين 78
 فى الشدة 

 واظهار السرقات ومرتكبيها والمخالفين
لــان البابــا متــا س ا ول يعــاون الــذين يقعــون فــى شــدة      

من الشدايد التى لانت ف ا  ـا منصـوبة لشـعب اهلل الم تـار 
ـــــه ا ل ـــــ   فـــــى   صـــــ م مـــــن فيســـــنل الســـــيد المســـــيح ال

شدايدهم في لصـون ويمجـدون اهلل سـبحانه وتعـالى علـى هـذه 
النعمـــــة العظيمـــــة التـــــى منح ـــــا للقـــــديس الطـــــاهر البطريـــــرك 

 .المذلور نذلر هنا بعض ا على سبيل التذلار
 خالص ابن أحد الوزراء من شدة وقع فيها: الحادث األول

الملـــك و ــع شـــاب مـــن أوالد الــوزراء فـــى شـــدة  ويــة مـــع      
بر ــوق بمصــر والتجــنوا ل ــذا البابــا لــى يعيــن م علــى   صــه 
ولعظم هذه الشـدة لـان البابـا يسـتغير بالشـ يد تـاودروس فـى 

أنـــا أعلـــم ياشـــ يد اهلل إنـــك بشـــجاعة عظيمـــة :"  صـــه  ـــاي 
 لصــت أوالد ا رملــة مــن فــم ذلــك التنــين القاتــل وأنــا أربطــك 

لصــنا يســوإ بالســلطان الــذت أعطــى لــى مــن ربنــا وال نــا وم 
المســيح ابــن اهلل الحــى وال أحلــك مــن الربــاط إاّل إذا اســرعت 

ولـم يـتمم " و لصت ذلك االنسـان مـن الشـدة الوا ـع في ـا اآلن
البابـــا ل مــــه هــــذا وطلــــب وســـاطة القــــديس تــــاودروس حتــــى 
 ل  ذلك االنسان من تلك الشدة التى و ـع في ـا متعجبـا ال 

لرامـــة الو ـــار يعلــم ليـــأ لـــان   صـــه فـــازداد تعجبـــه مـــن ال
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 89لتـــاب )الـــذين يلـــرم ب ـــا القديســـون والشـــ داء هـــذا البابـــا 
 "(.أ"889وفوه   154تاريخ   

 إظهار السرقات ومرتكبيها: الحداث الثانى
ولـــان البابـــا متـــا س يفعـــل مثـــل ذلـــك مـــع لثيـــرين مـــن      

الشـ داء والقديســين فلــان اذا فقــدت آنيـة بيعــة مــن البيــع لــان 
ال يحلـــه حتـــى يظ ـــر لـــه مـــن ســـرق يـــربط بصـــ ته الشـــ يد و 

 .أوانى البيعة
اظهار سارق أوانى بيعة القديس انبا شننودة : الحادث الثالث

 بمصر
سـر ت ذات مــرة أوانـى بيعــة القــديس انبـا شــنودة بمصــر      

فلمــا علــم البابــا ب ــذه الســر ة حضــر إلــى البيعــة وربــط صــورة 
القــديس المــذلور لــم يحلـــه حتــى ارســل لـــه مــن عرفــه بالـــذت 

ـــى بيعتـــهســـ ـــى . رق اوان ولـــان هـــذا الســـارق اعتـــاد ســـر ة اوان
لــم لــى "البيــع ف ــاجم هــذا البابــا بيتــه و ــام عليــه وانت ــره  ــاي  

من مرة وانا احتملك وان ـاك عـن العـودة إلـى السـر ة مـن بيـع 
اهلل المقدســـة وانـــت ال ترجـــع عـــن ســـر ة اواني ـــا المقدســـة وال 

ليــــك وللــــن مــــن اآلن ســــياتى ع. تلــــأ عــــن الســــطو علي ــــا
االنتقام القوت الذت ال يلون لـك بعـده حيـاة علـى ا ر  بـل 

وبعــــد لــــ م البابــــا هلــــذا لــــم يملــــر هــــذا " تمــــوت شــــر ميتــــة
االنســــان اال  لــــي  حتــــى و ــــع فــــى يــــدت متــــولى الحلــــم فــــى 
القـاهرة بـاوانى ذهـب وفضــة عـدمت مـن بيتــه ولمـا تحقـق انــه 
 تجاسر وا دم علـى سـر ت ا سـمره لسـاعته وتـم عليـه  ـول هـذا

تـــايخ    89لتـــاب )البابـــا شـــر ميتـــة جـــزاء مـــا جنـــت يـــداه 
 (.886وفوه  158و" أ"154

 مخالفة شماس لألوامر الكنسية وتوبته: الحادث الرابع
يارجـل اهلل :"اتى إلى البابا متـا س شـاب شـماس و ـال لـه    

ارحمنــى فــان شــابا جنــديا عبــر اليــوم علــّى وهــو رالــب فــرس 
ا وجيعـــا مـــن ليـــر أبـــي  لـــم أر أحســـن منـــه فضـــربنى ضـــرب
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رحمة وذلك النى اللـت فـى يـوم االربعـاء والجمعـة مـن بـالر 
النــى لنــت آلــل فــى  فيــة ولــم اعــرأ مــن هــو الــذت ّعــرأ 

ليـأ تلـون :"ذلك الجنـدت بـى ولـان للمـا يضـربنى يقـول لـى
نصرانيا وشماسا وتنلل فى يوم االبعاء والجمعـة مبلـرار ول ـذا 

 ت ــأ يــابنى  ن ال:"فقــال لــه البابــا". فــان  لبــى  ــايأ منــه
ــا اعرفــه وللــن اذا مضــيت بــك اليــه  الجنــدت الــذت ضــربك أن

نعــم يــاابى :"فاجابــه الشــماس  ــاي " تتــوب امامــه عمــا ا ترفتــه
ــــيس الم يلــــة " اتــــوب وللو ــــت ا ــــذه وا امــــه امــــام أيقونــــة رئ

ولانـت تلـك ا يقونـة تحـوت صـورة المـ ك . الطاهر مي ائيـل
ـــى فـــرس أبـــي  فلمـــا تنمل ـــا ال شـــماس  ـــر ســـاجدا رالبـــا عل

بالحقيقــــة يــــاابى هــــذا هــــو ذلــــك الجنــــدت الــــذت :"امامــــه و ــــال
ـــى شـــماس علـــى  ـــا منـــذ اآلن  ـــد تبـــت امامـــه الن ضـــربنى وأن
بيعتــه المقدســة و ــد افتلرنــى وضــربنى للــى اتــرك مــا أنــا فيــه 

ثـم تـاب " من ل ـو واسـت تار وسـن وم لمـا يجـب بتنديـة  دمتـه
ا ويســتغرب مــن ذلــك اليــوم وهــو يتعجــب مــن صــ ة هــذا البابــ

امــــر وجــــوده مــــع النــــاس علــــى ا ر  ويشــــاهد الملتومــــات 
 (.886وفوه 151و" أ"158تاريخ    89لتاب )ال فية 

 خالص بعض أراخنة القاهرة من شدتهم: الحادث الخامس
ــــان االرا نــــة       ــــى بعــــ  مــــن اعي ــــرة عل و عــــت شــــدة لبي

الموجـــودين بالقـــاهرة ولمـــا عزمـــوا ال ـــرب عنـــد البابـــا متـــا س 
اء إلى معونتـه ولـان  داسـته يقـيم و تئـذ فـى مصـر لـم وااللتج

وفـى تلـك السـاعة . يقووا علـى الن ـو  وادرل ـم الليـل فنـاموا
أبصر أحدهم فى حلم البابا متا س  ايمـا أمـام أيقونـة الشـ يد 
مارجرجس يسـنل فـى  ـ   أولئـك االرا نـة ويقـرإ ا يقونـة 

صـ م ياش يد اهلل يامارجرجس انى ال أعرأ   :"بيده ويقول
فامال الش يد رأسـه مـن االيقونـة لمـن يقـول لـه نعـم " إال منك

نعــم نعــم :"ولــرر ذلــك ثــ ر مــرات ثــم حنــى رأســه لمــن يقــول
ــا مــا لــان مــن تواضــع الشــ يد ". أنــا ا لصــ م فلمــا نظــر الباب
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انطــرح ســاجدار علــى ا ر  فعظــم ا مــر علــى الشــ يد مـــن 
 فامســك. ســجوده لــه و ــرى مــن االيقونــة مثــل فــارس متجســد

باذيـــال البابـــا متـــا س وتبـــارك منـــه ثـــم ان البابـــا فعـــل بالمثـــل 
 .لذلك اعنى أ ذ الواحد يتبارك من اآل ر

ولما انتبه هذا االر ن من نومه و   تلك الر يـا علـى      
وفـى الصـباح البـالر  ـرى ا مـر مـن اهلل . رفقائه لـم يصـد وه

ســبحانه وتعــالى بشــفاعة شــ يده العظــيم مــارجرجس ب ــ   
االرا نــة وفعــ  بعــد برهــة وصــل الــي م ان ا ميــر عفــا أولئــك 

ولمــا تحقــق ل ــم أمــر   صــ م  ــاموا . عــن م مــن ليــر ســعى
فـــى الحـــال ومضـــوا إلـــى البابـــا البطريـــرك يقـــدمون لـــه الشـــلر 
على ما رأوه فـى الر يـا المتقـدم ذلرهـا مـن ليـر أن يحضـروا 
ــــك بــــل لــــل مــــا صــــنعوه ان ــــم  ــــه ودون أن يســــنلوه فــــى ذل الي

نفوســـ م أمـــر االســـتعانة بشـــفاعته ال ليـــر وان  اضـــمروا فـــى
البابــا شــعر بنيــت م وعمــل علــى   صــ م بــدون ســ ال مــن م 
وتعجــــب جمــــيع م ل ــــذا الحــــادر العظــــيم ومجــــدوا اهلل علــــى 

ـــــــــا س ـــــــــاب. )  صـــــــــ م ببرلـــــــــة  ديســـــــــه مت تـــــــــاريخ  89لت
 (.888و"أ"886وفوه   157و151 
 
 

 ليس بالذهب يكون الخالص:الحادث السادس
لـــى البابـــا متـــا س أحـــد اللتبـــة وهـــو ملـــروب فـــى واتــى إ     

يارجـل اهلل ا بـل :"شدة عظيمة و دم اليه  مسماية دينار  اي 
منـــى هـــذه ال مســـماية دينـــار وصـــلى لـــى  ن الملـــك بر ـــوق 

فقـال لـه البابـا " يريد  تلى اليوم وال أعلم ليأ يلون   صـى
ال ت ــأ ياهــذا وال تظــن انــه بالــذهب الــذت احضــرته :"الملــرم
ــــذهب لــــيس في ــــا  ــــ   يلــــو  ن   صــــك  ن الصــــ ة بال

بالللية فان أردت أن ت ل  أعد الذهب الذت أحضـرته إلـى 
ــا " ملانــه والــرب ي لصــك مــن ليــر ذهــب بــالمرة ثــم  ــام الباب
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وصــــلى عليــــه وبارلــــه وارســــله إلــــى الملــــك بر ــــوق وأعطـــــاه 
ـــى :"صـــليبه ومنديلـــه  ـــال لـــه احمـــل هـــذين حولـــك واد ـــل عل

ع و ــاأ بــا لثر أن يحمــل الصــليب فــامتن" الملــك وال ت ــأ
 لـت لـك :"فقـال لـه البابـا. فتقع عليه ا فلار اذا شعر به أحـد

احمل الصليب والمنديل من الدا ل و ابل الملك وأنـا أضـمن 
لك باذن اهلل تعالى الذت تحمل صـليبه   صـك فـ  يضـرك 

 ".الملك وال ي ذيك بالمرة
ل والصــــليب فاطــــاإ اللاتــــب لــــ م البابــــا وحمــــل المنــــدي     

ود ـــل ب مـــا علـــى الملـــك ولـــان مملـــوءا مـــن الغضـــب عليـــه 
وللن فى تلك الساعة تبدل الحال وانقلـب لضـب الملـك إلـى 
ــين والرأفــة وصــارت لــل للمــة يفــوه ب ــا هــذا اللاتــب أمــام  الل
الملـــك تـــد ل فـــى اذن الملـــك مثـــل النـــدت البـــارد فتطفـــل مـــا 
 عنــده مــن الغضــب جميعــه ف ــرى اللاتــب المــذلور مــن عنــد
الملك فرحا متقويا ومباشـرار علـى عادتـه وتعجـب مـن الصـ ة 
ـــى بـــدلت لضـــب الملـــك وحنقـــه  ـــا والت ـــى ل ـــذا الباب ـــة الت القوي
وليـــرت نيتـــه علـــى  تـــل اللاتـــب إلـــى محبـــة وحنـــو وعطـــأ 
ورضــا ولــان لــل مــن ســمع ب ــذه الحادثــة العجيبــة يمجــد اهلل 
ويقـــدم لـــه الشـــلر علـــى رحمتـــه بعبـــاده و بـــول صـــ ة  ديســـه 

وفــوه  157و" أ"151  89لتــاب )متــا س البطريــرك الــورإ 
888.) 

 ـ كشف البابا متاؤس لخطايا شعبه وخفايا االمور71
ولــــان البابــــا متــــا س ا ول يشــــترت نفــــس اآلتيــــين اليــــه      

. وي لصــ م بصــ ته القويــة مــن الضــوايق والشــدايد وال طايــا
و ــد أ بــر أحــد أوالده الل نــة المعلمــين انــه لــان  ــد و ــع فــى 

ة صعبة ملتومة لما حضر أمـام هـذا البابـا ليعتـرأ ب ـا  طي
عليه أ ذه  وأ واسـتحياء ولـم يجسـر أن يعتـرأ ب ـا أمامـه 

انـت "فما لان من البابا إال ولاشفه ب ا من تلقاء نفسـه  ـاي  
فعلــت ال طيــة الف نيــة فــ  تعــود إلــى عمل ــا مــرة أ ــرت وأنــا 
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ذلــك فلمــا ســمع " أ ــول لــك مــن اآلن ان  طايــاك لفــرت لــك
اللــــاهن تعجــــب ومجــــد اهلل علــــى لشــــأ البطريــــرك ل ســــرار 
ال فيــة  ن تلــك ال طيــة مــا لــان يعلــم ب ــا إال المســيح وحــده 
ولمــــا لاشــــفه ب ـــــا ازداد تعجبــــه وتحقــــق لـــــه أن لــــل  طايـــــا 
ــــا الطــــاهر مثــــل زيــــت فــــى  الشــــعب ملشــــوفة أمــــام هــــذا الباب
زجاجـــة وال يـــرت مـــن الحلمـــة أن يشـــ ر ب ـــا بـــل اذا أراد أن 

أحدار على  طيته لان ذلك فـى طريـق ال فـاء دون أن يبلت 
الن ال طيـة  ـد لثـرت علـى ا ر  ولـان . يشعر أحد بـذلك

اللثيـــــــرون مـــــــن الشـــــــعب  ـــــــد ا تلفـــــــوا وتنجســـــــوا بنجاســـــــات 
المصــريين ولــذلك لــان هــذا البابــا يتن ــد ويبلــى علــى الشــقاء 
الــذت ســيحل بالمصــريين حتــى انــه مــن زايــد بلائــه أ ــذ ينــذر 

تيقظــوا يــاأوالدت وتحــذروا مــن ذلــك اليــوم الــذت :"شــعبه  ــاي 
يــنتى فيــه االنتقــام علــى المصــريين  ن فــى ذلــك اليــوم تنــزل 
نــار مــن الســماء وتحــرق لــل مســالن المصــريين حتــى يعلــو 
ــــــك المدينــــــة ويقومــــــون مــــــن بعــــــد ينوحــــــون علي ــــــا  ب ــــــار تل

" اليــــوم ســــقطت بابــــل العظمــــى ام جميــــع المصــــريين:" ــــايلين
 (.888وفوه  157تاريخ    89لتاب)

ولـــان هـــذا اآلب الحنـــون والبابـــا القـــديس الطـــاهر للمـــا      
 اطب شعبه ب ذا محـذرار ل ـم لـى يتجـددوا ويتنقـوا مـن أدران 
ال طيــة وللــن م رلــم هــذه االنــذارات المتعــددة لــانوا يــزدادون 
طغيانــا وو احــة وال يلتــرثن بم افــة اهلل فلــم يســمعوا النذاراتــه 

ـــوا ل ـــ   نفوســـ م ـــم يعمل ـــا عنـــدما يـــرت . ول لـــان هـــذا الباب
ــــرار ويتن ــــد مــــن عمــــق  لبــــه  ــــا يحــــزن لثي ــــزداد طغيان شــــعبه ي
ويشت ى الموت لنفسه حتـى أثـار الشـيطان علـى هـذا الشـعب 
الملتوت أميرا من امـراء الممللـة العظـام يـدعى االميـر جمـال 
الـــدين ولـــان يقـــوم بقتـــل اللثيـــرن مـــن النـــاس وين ـــب أمـــوال م 

 يقـــدرون علـــى القيـــام بـــه فطلـــب مـــن الشـــعب المســـيحى مـــاال
ولـان هـذا البابــا ال يتـن ر عــن الـدفاإ عـن شــعبه وللنـه لــان 
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ال يندفع بل لان يطلب أن يجـد عليـه علـة ليقتلـه ب ـا وتنفيـذا 
لم امرته أرسل رس   فية إلى أر  الحجاز والـيمن ليقـدموا 
عــــراي  ضــــد هــــذا البابــــا يــــدعون عليــــه في ــــا أن البطريــــرك 

ى بـــ د الحبشـــة ليحـــر ملل ـــا يرســـل فـــى لـــل و ـــت رســـله إلـــ
 .على ت ريب ملة وما في ا

ولما علم البابا متا س بالروح ان العـرائ  لتبـت ضـده      
فقـــام  بـــل وصـــول ا لمصـــر وصـــلى إلـــى اهلل ســـبحانه وتعـــالى 
واستعان لعادته بشفاعة السيدة العـذراء مـريم والـدة االلـه لـى 

أثــره  تن ـذ نفســه الي ــا بغيـر ســفك دم حتــى ال ينـال شــعبه فــى
شـــدة وال صـــعوبة فســـمعت العـــذراء القديســـة طلبتـــه وأصــــيب 

ــا بحمــى صــعبة انطــرح بســبب ا مريضــا ضــعيفا لتــاب . )الباب
 "(.أ"888وفوه  150و" أ"157   89

ولمـا اتصـل  بــر مـر  البابــا بـاالمير الــذت لـان يــروم      
 تله سلن ليظه  لي  عنـه وللنـه لـم يتـرك الشـعب فـى راحـة 

 ـــددون البابـــا ويتوعدونـــه مـــن اجـــل بـــل صـــار يرســـل رســـله ي
شعبه إلى ان حملـوا إليـه مـن مـال البابـا نحـو  مسـماية ألـأ 
ــه لعلــه يطيــب  لبــه ويلــأ عــن ت ديــد البابــا  درهــم و ــدموها ل

فلــم يرتــدإ هــذا العــاتى الجبــار ولــم يلــأ عــن ت ديــد . متــا س
هــذا اآلب إلــى الســاعة التــى  ــارب في ــا مــن المــوت فنرســـل 

فمــا لــان مــن البابــا اال ان . يــاتوا بــه اليـهإليـه رســ  ليحملــوه و 
طيــب  ـــاطرهم وســـنل م ان يتم لـــوا عليـــه إلـــى لـــد وهـــو يـــوم 
االحــد لعلــه يســتريح  لــي  ويقــوت علــى حمــل مشــاق االنتقــال 

ولـــان ي ـــاطب م . فيـــنتون اليـــه ويحملونـــه إلـــى حيـــر يريـــدون
ب ــدوء وهــو يعلــم ان ســاعته  ــد  ربــت لي ــرى مــن هــذا العــالم 

ومضـى الرســل لمــا . ر ذلــك االميـر وظلمــهويسـتريح مــن جـو 
 (.887وفوه  150تاريخ  89لتاب . ) ال ل م

 ـ انتقال البابا متاؤس األول من هذا العالم77
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لمــا حضــر الرســل فــى الغــد بعــد االحــد وجــدوا ان البابــا      
متــا س  ــد اســلم الــروح فــى ال جعــة االولــى مــن ليلــة االثنــين 

نوا ما لان ب تـوا وتعجـب فلما عاي.  بل حضورهم بم لة  ليلة
ذلك االمير الطالى بااللثر ورأت ان اهلل سبحانه وتعـالى لـم 
يشـــن ان يســـلم هـــذا القـــديس  يديـــه و لصـــه مـــن ظلمـــه بغيـــر 
ســـفك دم لمـــا لـــان عازمـــا علـــى ذلـــك فـــى ضـــميره وللـــن اهلل 
العــادل فــى أحلامــه لــم يم ــل هــذا االميــر بــل ســلط عليــه مــن 

ا بــه وعصــره وا ــذ منــه سـعى بــه عنــد الملــك فقــب  عليــه وع
عوضا عن القدر الذت ا ذه من هذا اآلب اضـعافا لثيـرة ثـم 
ال بـرح االميــر البــالى فـى الضــرب والعقوبــة حتـى مــات شــر 

 "(.أ"887وفوه " أ"150تاريخ    89لتاب )ميته 
 ـ وصيته قبل وفاته70

مــات البابــا متــا س ا ول مــوت القديســين االبــرار و بــل      
وأوالده الــــــروحيين وأبنــــــاءه الم تــــــارين  وفاتــــــه دعــــــا ت ميــــــذه

ـــه ثـــم أرســـل م فـــى تلـــك الســـاعة  وأعلم ـــم بقـــرب ســـاعة انتقال
وأحضروا له جميع مـا يحتـاى اليـه لتلفينـه مـن ثيـاب وبـرانس 
وهـــــى عبـــــارة عـــــن ثـــــوبين وبرنســـــين واســـــليمين و لنســـــوتين 
وشـــيرين وبلينـــين حتـــى التـــابوت فقـــد أشـــار علـــي م بعملـــه ثـــم 

ضـعوه فـى ذلـك التـابوت أن ال يلشـفوا أوصاهم اذا أدرجوه وو 
وج ــه و ــت التجنيــز باللليــة لعــادة البطارلــة وال يملنــوا أحــدار 
أن يقبــل  دميــه الميتــة بــل يترلــوه ملفوفــا فــى ألفانــه الصــوأ 
وال ي رجـــوه عـــن ســـيرة الرهبـــان  ـــط ويدفنونـــه لراهـــب حقيـــر 
متواضـــــع القلــــــب وألـــــد علــــــي م أن ال يـــــدفنوه إال بــــــين أوالده 

ثــــم بعــــدما أوصــــاهم ب ــــذا . ا ــــل ديــــر ال نــــدقالمضــــجعين د
. بــارل م ووعــدهم ثــم أمــرهم أن يغطــوه بوزرتــه ويترلــوه وحــده

وهلــذا فــى الســاعة التــى لطــوه في ــا اســلم الــروح فــى ال جعــة 
ش 8819ا ولــى مــن ليلــة االثنــين  ــامس شــ ر طوبــة ســنة 

م ولــــان عمــــره يومئــــذ مــــا 8047ديســــمبر ســــنة  78الموافــــق 
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ى من ـا اربعـين سـنة راهبـا ناسـلا ينوأ عن سبعين سـنة  ضـ
مجاهــــدا وث ثــــين ســــنة و مــــس شــــ ور وســــتة ايــــام بطريرلــــا 

 (.874و" أ"885تايخ   وفوه    89لتاب )
 ـ االحتفال بجنازته79

ثــم اجتمــع فــى تجنيــزه فــى ذلــك اليــوم الل نــة والشمامســة      
وا را نـــــة ولـــــل طوايـــــأ النصـــــرانية حتـــــى طوايـــــأ الي ـــــود 

 يحصــى ولــان فــى ذلــك اليــوم حــزن وليــرهم  لــق ال يعــد وال
وبلـــاء وعويـــل لـــم يحـــدر مثلـــه حتـــى ان عمـــد وحجـــارة البيـــع 
لــــادت تبلــــى علــــى مفار تــــه النــــه مــــن الــــذت ال يبليــــه وهــــو 

فلـان  ـوم يبلـون . مطروح أمامه فـى تابوتـه وصـليبه فـى يـده
علـــى مـــا عـــدموه مـــن حســـن منظـــره وهيبتـــه وو ـــاره وآ ـــرون 

دابــه واحتشــامه وليــرهم يبلــون علــى مــا فقــدوه مــن ل نوتــه وآ
يبلون على مـا عـدموه مـن محبتـه وصـد ته وافتقـاده وآ ـرون 
ــــه وصــــبره واحتمالــــه  يبلــــون علــــى مــــا فقــــدوه مــــن طــــول انات
والبع  يبلون على فقدهم من لان ي رى الشياطين ويشـفى 
المرضى ويعـول المسـالين ويقـيم المـوتى وهلـذا لـان الجميـع 

لملـــوا تجنيـــزه لمـــا ينوحــون ويبلـــون علـــى فرا ـــه ل ــم إلـــى أن 
ـــااللرام  ـــه ب ـــه الواجـــب ثـــم بعـــد الصـــ ة حملـــوا تابوت يقضـــى ب
والتبجيل والو ار حتى لان حمله فى ذلـك اليـوم علـى ر وس 
الشــــعب لمثــــل حمــــل تــــابوت الع ــــد الــــذت لــــان يحملــــه بنــــو 
اســـرائيل فـــى ذلـــك الزمـــان ل  صـــ م مـــن يـــد أعـــدائ م لـــذلك 

وم الحنــون لــان حمــل تــابوت هــذا البــار القــديس وا ب الرحــ
 نـــه أيـــن هـــذا الرجـــل القـــوت الـــذت لـــان يســـتطيع أن يصـــل 
ــــــه  ــــــق المحيطــــــين ب ــــــرة ال ل ــــــابوت مــــــن لث ــــــك الت ويحمــــــل ذل

 .والمزدحمين عليه
ولانــت ا جنــاد والعســالر أمــام التــابوت تحجبــه إلــى أن      

مضوا إلى دير ال ندق حير دفنوه فى الموضع الـذت ا تـاره 
مـازال ( 874فـوه  159و "أ"150تـايخ  89لتاب . )لدفنه فيه
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جســـده مــــدفونا بمقبرتـــه أســــفل لنيســــة القـــديس ا نبــــا رويــــس 
 .ا ثرية

 ـ العجايب التى أظهرها بعد دفنه76
ثــم بعــدما دفنــوه أظ ــر اهلل منــه للمــ منين آيــات وعجايــب     

لثيرة لانت بعد انتقاله ألثر مما لانـت فـى حياتـه ففـى الليلـة 
أجســاد ا وتــه البطارلــة  التـى تنــيح في ــا هــذا البابــا اضــطربت

القديســــين الرا ــــدين بــــدير القــــديس أبــــى مقــــار و ــــد حــــدر ان 
رهبــان الـــدير ســـمعوا مـــع اضـــطراب ا جســـاد صـــوت البـــواب 

 ومــوا ا رجــوا وافتحــوا البــاب فــهن البابــا متــى :"يــدعوهم  ــاي 
فلمـا  ـرى اال ـوة وفتحـوا البـاب " حضر وهو  ايم يقرإ البـاب

ا ال يعلمـون حقيقـة االمـر إلـى لم يجدوا أحدا فتعجبـوا وصـارو 
أن وفــاهم الم بـــر مــن مصـــر ان هــذا البابـــا تنــيح فـــى الليلـــة 
التى عبـر علـي م في ـا  جـل أ وتـه البطارلـة القديسـين حتـى 
ــــك  تبارلــــت االرواح الطــــاهرة مــــن بعضــــ ا ثــــم اضــــطربت تل
ا جســاد فـــى تلـــك الســـاعة لعلم ــا بـــنن المســـلونة فقـــدت فـــى 

ســار وديعــار فحصــل  ــوأ لبيــر ذلــك اليــوم معلمــار عظيمــار  دي
واضــطراب جســيم بين ــا حتــى ان القنــديل الــذت يقــاد ل ــم و ــع 
على ا ر  وانطفن ولم يتلسر وهـذه هـى المـرة ا ولـى التـى 

تــاريخ  89لتــاب . )تــرآت في ــا هــذا البابــا القــديس بعــد انتقالــه
 (.878و" أ"874وفوه   156و" أ"159  
ين يومـــار تـــرآت لث ثـــة أمـــا المـــرة الثانيـــة فانـــه بعـــد أربعـــ     

رجـــال لربـــاء مجـــروحين د لـــوا ديـــر ال نـــدق وبـــاتوا و ـــاموا 
بــالر يــوم ا حــد ســحرا جــدا  بــل شــروق الشــمس فوجــدوا هــذا 
ا ب  ايمــــا مرتــــديا برنســــا ابيضــــا وهــــو ماشــــى يطــــوأ بــــين 
ا مــــوات فــــى الليــــل مثلمــــا لــــان يمشــــى ويطــــوأ بيــــن م فــــى 

ولـــم يعرفـــوه  ـــافوا الن ــار  بـــل الوفـــاة فلمـــا رآه اولئــك الرجـــال 
وســــقطوا علــــى وجــــوه م و ــــد ا ــــام م مــــن ســــقطت م ت ميــــذ 
المتنيح البابا متا س فعرفوهم ما أبصـروا ثـم علمـوا مـن م انـه 
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القــديس متــا س البطريــرك فتعجبـــوا وطلبــوا الــي م أن يمضـــوا 
ــــــه  ــــــارلوا من ــــــه وتب ــــــى محــــــل دفن ــــــاب )ب ــــــم إل تــــــاريخ  89لت

 156.) 
ن لت ميـذه  بـل انتقالـه ان البابـا وأما المرة الثالثة فانـه تنبـ     

ولـان بعـ  الشـعب ال يصـدق . لبا يلون البطريرك بعـده
حتــى تــرآت ل ــم البابــا متــا س المتنــيح فــى اليــوم الــذت دعــوا 
فيــه البابــا لبــا ليلــرزوه  مصــار حينمــا لــان الشــعب مجتمعــار 
فــى المعلقــة واذا بواحــد مــن الشــيو  القديســين المجتمعــين فــى 

أبصـر هـذا البابــا بـالروح  ايمـا علـى جنـاح المــذبح ذلـك اليـوم 
وهـــو يضـــع يـــده مـــع ايـــدت ا بـــاء االســـا فة علـــى رأس البابـــا 

فلمــا نظــر الشــيخ ذلــك تعجــب و صــد أن يتبــارك منــه . لبــا
اذلرنـــى يـــاأ ى :" بـــل أن ي تفـــى عنـــه فبارلـــه وودعـــه  ـــاي 

فــانى ماضــى مــع البابــا لبــا إلــى االســلندرية وهلــذا مضــى 
ــ ــم ينظــره ليــر لــاهن هــذا الق ديس بــالروح مــع البابــا لبــا ول

اســمه يوحنــا لــان أ رســا يومئــذ ولــان هــذا اللــاهن  ايمــا مــع 
الجماعــــات للحضــــور إلــــى االســــلندرية فنظــــر أمامــــه فــــرأت 

منـذ اآلن ياهـذا ال تلـون أ رسـا بـل :"القديس متا س يقول له
 ــم مــن عنــد اهلل وتللــم وعــّرأ الجماعــات انــى حضــرت فــى 

" قديســين الشــاهد تلــريس البابــا لبــا باالســلندريةجماعــة ال
ولمــا تنبــه اللــاهن ا  ــرس وجــد لســانه  ــد انطلــق وتللــم لمــا 
ذلــر للجماعــات مــا للمــه بــه البابــا المتنــيح القــديس متــا س 
وتعجــب اللــاهن لمــا تعجــب الســامعين بــا لثر وصــار لثيــر 
مــن النــاس ال يصــد ون انــه ذلــك اللــاهن ا  ــرس حتــى اتــوا 

وســـــمعوا منـــــه ولـــــان لـــــل مـــــن ســـــمع يمجـــــد اهلل علـــــى  ورأوه
المواهب العالية التى افاض ا اهلل على هذا البابـا القـديس فـى 

وفـــــــوه  156تـــــــاريخ    89لتـــــــاب )حياتـــــــه وبعـــــــد انتقالـــــــه
 878.) 
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و د حصـلت منـه عجايـب لثيـرة وعمـل أيـات معجـزة لـو      
شــــرحناها واحــــدة واحــــدة ال يســــع لــــذلرها لتــــاب وللــــن حــــان 

تتـام هـذه السـيرة بـذلر أوالده الشـ داء النـه لـم مـن الو ت ال 
نفـــوس اشـــتراها للـــرب هـــذا البابـــا القـــديس فـــى حياتـــه لمـــا ال 
ي فـــى علــــى أحــــد مــــا حـــدر مــــن الج ــــاد عــــن نفــــوس أوالده 
الشـــ داء والمستشـــ دين فـــى زمانـــه ولـــان رحمـــه اهلل يوصـــى 

تـــاريخ    89لتـــاب )دايمـــا بـــذلر تـــذلارات هـــ الء االبـــرار 
 "(.أ"878 وفوه  " أ"156

 ـ اسماء الشهداء القديسين الذين استشهدوا فى 78
 عهد البابا متاؤس األول

 ــد ســفلت دمــاء تســعة واربعــين شــ يدار فــى ع ــد البابـــا      
متــا س ا ول و ــد حفظــت اســما هم الحيــاء ذلــراهم الطــاهرة 

 وال ننساهم بل نداوم على تذلارهم وهذه أسما هم
يعقـــوب أبـــو مقيطـــأ وهـــو ان ا ول مـــن م هـــو القـــديس      

 .أول المستش دين فى زمانه
ومـــن بعـــده بناتـــه الراهبـــات الث ثـــة الشـــجيعات بالحقيقـــة      

ال تــى لمــا  ــدمن للســيأ هللــن وفــرحن مزلــردات لمــا تت لــل 
 .النسوة فى أعراس ن وافراح ن

ومن بعدهن القـديس رزق اهلل تلميـذه ومـن بعـده القـديس      
بعـــــده القـــــديس القـــــس ســـــدراك ايليـــــا مـــــن أهـــــل درنلـــــه ومـــــن 

والقديس فضل اهلل ورفيق ما الم تار القديس داود البنـا الـذين 
 .اتوا الث ثة من جبل القديس أنطونيوس

ــــان الث ثــــة      القــــديس برلــــة . ومــــن بعــــدهم رفقــــا هم الرهب
المـــدعو جـــرجس وأ ـــواه بـــالرب القديســـان جـــرجس وجـــرجس 

 .اللذان اتيا فى أثره من ذلك الجبل أيضا
ومن بعدهم القديس أرسانيوس الحبشى وذلر اسمه فـى      

. نس ة أ ـرت ارشـيليدس الحبشـى الـذت أتـى مـن جبـل  سـقام
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ومــن بعــده القــس . والقــس  زمــان ال ــراز الــذت مــن القلنــدول
 .أبو الفرى الذت من لرب  موله

والقــــس . ومـــن بعــــده القــــس روفائيــــل الــــذت مــــن البحيــــرة     
يس القـس الـذت مـن الفــرن  والقـد. يوحنـا الـذت مـن أهـل طــو 

والقــديس القــس . و ــد ســمروه حر ــوه حيــا بظــاهر االســلندرية
هبــة اهلل اللاتــب الــذت ســفلوا دمــه ظلمــا بظــاهر ذلــك الثغــر 

 .أيضار 
ثم الرهبان المجاهدون الفـرن  ا ربعـة الـذين تغربـوا عـن      

ب دهـــم حضـــروا للزيـــارة إلـــى بيـــت المقـــدس فســـفلوا دمـــاءهم 
أ الحســن و طعــت اجســادهم  طعــا بالســيأ واعترفــوا االعتــرا

ومـن بعـده القـديس الراهــب . بظـاهر المدينـة المقدسـة اورشـليم
ــــذت مــــن الجيــــوش ورفقتــــه الجيــــوش الســــتة الــــذين  موســــى ال
ســــفلت دمــــاءهم ظلمــــا فــــى الطريــــق النازلــــة مــــن لــــزة إلــــى 

ثـــم القـــديس البلـــر الطـــاهر حديـــد الـــذت مـــن الجيـــزة . اورشــليم
ــوا بقتلــى :"ده فــانت رهم  ــائ هــذا الــذت ســنلوه أن يتبــع جــ ل عجت

 ".ياه الء فانه ليس لى أب وال ام وال جد سوت المسيح وحده
والشابان المجاهـدان بمصـر القـديس نصـر اهلل والقـديس      

 .أبو اسحق الذت من أوالد القبط
والقـــديس . والقديســـان يعقـــوب ويوحنـــا مـــن أهـــل ســـنباط     

 .بولس من منية بنى  صيب
فـري  الـذت مـن طنـان ورفيقـه القـديس مي ائيـل  والقـديس     

والقــديس يعقــوب القــس الــذت ا رجــه . والــد الطوبــانى رويــس
االميـر يلبغـا الســالمى عـن أمانـة المســيح وهـرب عنـد المســاء 

 .واعترأ فى الصباح بالسيد المسيح
والقـــــديس منصـــــور بـــــن بطـــــرس ورفيقـــــه داود االمنـــــوت      

ســريانى واحضــرهما مــن اللــذان ســعى ب مــا ابــراهيم الراهــب ال
ــــم ي رجــــا بــــل صــــبرا  البريــــة لــــى ي رج مــــا عــــن االيمــــان فل
وجاهدا وللبـا مقاومي مـا ونـاال الليـل الشـ ادة ثـم نـدم بعـدهما 
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ابـــراهيم الســـريانى وعـــاد وآمـــن وأ ـــذ الشـــ ادة مثل مـــا وصـــار 
 .ثالث ما
ثم الشاب المجاهـد القـديس مامـاديوس المـدعو مي ائيـل      

ـــه لـــان مســـلم) و ـــد لـــان الحلـــام للمـــا ( ا وتنصـــرويظ ـــر ان
أمــا اســمى ا ول ف ــو :"عــا بوه و ــالوا لــه مــا اســمك يقــول ل ــم

مامـــاديوس الـــذت ســـميت بـــه مـــن بيـــت أبـــى أمـــا اســـمى اآلن 
الذت أموت عليه وأحيا به ف و مي ائيـل ولـم يبـرح ثابتـا علـى 
هــــذا بقــــوة عظيمــــة إلــــى أن مــــات بحــــد الســــيأ علــــى اســــمه 

 .القدوس
والقــديس . يس عيســى الــذت مــن االرمــنومــن بعــده القــد     

والقديس لبـا الـذت . أبو الفرى البنا الذت من نواحى المقس
. القـــــديس ابـــــراهيم الـــــذت مـــــن نـــــواحى شـــــبرا. مـــــن أهـــــل هـــــوْ 

ـــــاوات ـــــذت مـــــن المن والقـــــديس جـــــرجس . والقـــــديس يعقـــــوب ال
ـــذت بســـفك دمـــه طّ ـــره اهلل مـــن  ـــة هـــذا ال الشـــ ير بـــابن الراهب

وصــــار  ــــاتم . ا علــــى االر  طايــــاه االولــــى التــــى صــــنع 
الش داء الذين استشـ دوا فـى زمـان هـذا االب النـه بعـد سـفك 
دمه طلب البابا متا س من السـيد المسـيح أن ال يعـود ينظـر 
دمـــا آ ـــر ي ـــرق علـــى االر  مـــن أجـــل المـــ امرات الرديئـــة 

وعلـى ( ا مير جمـال الـدين)التى تةمر عليه ب ا ذلك ا مير 
شعبه وأ ذ نفسه اليـه وصـار موتـه اعجوبـة لمـن أبصـره لمـا ب ل ــذا البابــا ولــم ينريــه هــ ك جماعــة شــعبه وهلــذا ســمع الــر 

 .سبق ايضاحه
نعــم طوبــاك بالحقيقــة أي ــا االب البطريــرك النــك حســنا      

طلبت الموت وبموتك أطفن الـرب لضـب التنـين القاتـل الـذت 
نعـــم أي ـــا االب . لـــان يريـــد  تلـــك و تـــل شـــعبك ألنـــام رعيتـــك

الموت ولان موتك لالحلم الملتوب الـذت حلـم  حسنا طلبت
انــه  يــر لنــا أن يمــوت :"بــه احبــار الي ــود علــى ســيدك  ــايلين

نعــم أي ــا " رجــل واحــد عــن الشــعب مــن أن ت لــك ا مــة لل ــا
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ـــم تـــدفن فـــى أر  لريبـــة بـــل  اآلب حســـنا طلبـــت المـــوت ول
 .دفنت با ر  التى دفن في ا االباء واال وة والجدود

ا الســـيد االب لقــــد أحببـــت ر ــــادك فـــى هــــذا ول ـــذا ياأي ــــ     
ــــارلين المســــالين وهلــــذا  ــــين أوالدك المب الموضــــع المقــــدس ب
نســـنلك نحـــن المجتمعـــين فـــى هـــذه البيعـــة أن تـــذلرنا جميعنـــا 

 .وأن نّعيد لتذلارك الصالح
يـــارئيس الل نــــة التــــى لانـــت صــــعائده ومحر اتــــه دائمــــا      

عائدك صــاعدة أمــام لرســى اهلل فــى لــل حــين وهــا هــو ذا صــ
 .إلى اآلن لم تبطل من  بل تذلارك الصالح

مــن هــو الــذت يســـمع بالصــعائد والمحر ــات التــى لنـــت      
تقـــدم ا أمـــام الــــرب ومـــا يقــــدمون  ـــرابين م فــــى يـــوم تــــذلارك 
فـرحين مــن أجلـك لــى تقـدم ا عــن م لفرانـا ل طايــاهم ومحــوا 

ــذنوب م نعــم يــاأبى مــن ذا الــذت ســمع بالصــد ات والمــراحم . ل
تصـــنع ا مـــع المســـالين علـــى ا   وال يقـــدمون  التـــى لنـــت

يـــوم تـــذلارك  ـــرابين م فـــرحين مـــن اجلـــك للـــى تقـــدم ا عـــن م 
ـــذنوب م ـــاهم ومحـــوار ل ـــا ل طاي ـــاأبى مـــن ذا الـــذت . لفران نعـــم ي

سـمع بالصــد ات والمــراحم التــى لنـت تصــنع ا مــع المســالين 
ـــــوم صـــــد ات م مســـــرورين مـــــن  علـــــى ا ر  وال يقـــــدمون الي

 .أجلك
ســـيدت اآلب طـــوبل لمـــن يصـــنع رحمـــة فـــى يـــوم نعـــم يا     

ــــــنللون  تــــــذلارك طــــــوبى لمــــــن يــــــدعو المســــــالين والجيــــــاإ ي
طــوبى لمــن ينصــت بايمــان لمــا يتلــى . ويشــبعون فــى وليمتــك

عليــه مــن شــرح ســيرتك ويلتــب بــذلك تــذلارار لبنيــه مــن بعــده 
لــى تصــير برلتــك فــى بيتــه إلــى الــدهر لمــا هــو ملتــوب ان 

ســين يلتــب اهلل اســمه مــع الــذت يلتــب أ بــارك و صــ  القدي
 .القديسين

لما نطلب ونسـنل أبوتـك اليـوم أن تسـنل الـرب عنـا وأن      
تجعـــل نصـــيبنا معـــك فـــى الفـــردوس للـــى نبـــارك ونمجـــد اســـم 
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ــــذت ينبغــــى لــــه المجــــد وااللــــرام  ــــا يســــوإ المســــيح هــــذا ال ربن
. والســـجود والو ـــار مـــع ابيـــه الصـــالح والـــروح القـــدس المحـــى

 .الداهرين آميناآلن ولل أوان والى دهر 
 .والسبح هلل دايما ابدار سرمدار 

 
 بسم اآلب واالبن والروح القدس

 ـ مرثية 77
 من شرح االبولالمسيس فان هذا اآلب متا س ا ول 

لى يوم انتقاله الذت هو  لان يحب معانى أ واله فى حياته وا 
 ش يرحمنا اهلل بصلواته8819ال امس من ش ر طوبة سنة 

 امين
اليوم يايوحنا يـاابن الرعـد االنجيلـى حبيـب ربنـا  هلم الينا     

يســوإ المســيح وجــدد لنــا صــوت نحيبــك الحلــو القايــل ضــرب 
تعـــــالى يايوحنـــــا وادإ أم معلمـــــك . الراعـــــى فتبـــــددت ال ـــــراأ

ـــى ابينـــا  ـــد وحبيب ـــا اعن ـــنتى وتعزينـــا علـــى فقـــد ابن ـــا الجدي لت
 .البطريرك أنبا متا س

علـــى ا ب والمعلـــم وتعـــالى يايوحنـــا وابلـــى معنـــا اليـــوم      
الحليم الذت ما لان يمسك ذاته عن البلاء عنـدما يقـرأ نـ  
ـــن ذا الـــذت  ـــــن ينســـــى منـــــا ايضـــــاح انجيلـــــك . بقـــــى يفســـــر لنـــــا أ والـــــكمـــا شـــاهده مـــن اآلالم عـــن معلمـــه  ن يايوحنـــا م  م  يـــابنى أنـــا معلـــم : مـــن يشـــرح لنـــا الللمـــة المقولـــة. وشـــ اداتك

ــا يســيرار  للــم النــور لــئ  يــدرللم ســيروا فــى النــور مــادام . زمن
 لــي  تروننــى و لــي  ال : مــن يعلــن لنــا القــول القايــل. الظــ م
ســـتنتى ســـاعة و ـــد : مـــن يبـــرهن لنـــا الللمـــة المقولـــة. تروننـــى

أتت اآلن ويتفرق في ا لل انسـان مـنلم إلـى ملانـه وتترلـونى 
 .وحدت
هلــــذا نفســــى حزينــــة حتــــى : مــــن يوضــــح لنــــا الملتــــوب     

نعــم يايوحنــا مــن . ا وتى واســ روا معــىالمــوت  ومــوا اآلن يــا
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ـــوال لل ـــا ويصـــور صـــورة اآلالم نصـــب . يعلـــن لنـــا هـــذه ا  
مـن ينظـر بعينـى . اللل لما صورها هذا ا ب نصب عيوننـا

مـن ذا الـذت ال . عقله مريم وهى  ايمـة تحـت الصـليب تبلـى
يايوحنــــا  ــــذ أمــــى إلــــى :يبلــــى لســــماإ ذلــــك الصــــوت القايــــل

 .وح ويبلىلما لان هذااآلب ين. منزلك
. ومــن يتنمــل تواضــع ســيدك وهــو  ــايم بــين أجنــاد  يافــا     

من يتذلر صياح الي ود وهم يصيحون على بي طس الـوالى 
مــــن ينظــــر  ــــزت البصــــاق والجلــــد . اصــــلبه اصــــلبه:  ــــائلين

والســياط واللطــم الــذت و ــع علــى معلمــك فــى ذلــك اليــوم مــن 
ـــى  يتفـــرس فـــى تواضـــع ســـيدك وهـــو حامـــل  شـــبة صـــليبه إل

مــن ينظــر فــى أمــر الظلــم الــذت صــنعوه بمعلمــك .  رانيــوناال
من يتنمل أثار الصليب والمسـامير التـى . فى أسواق أورشليم

مـن ال يحتـرق حزنـا علـى . سمرت ب ا تلك اليـدان المقدسـتان
. مـــذاق ال ـــل والمـــرارة التـــى ســـقوهما لمعلمـــك علـــى الصـــليب

مـــن ال يتن ـــد بوجـــع  لـــب فـــى الطعنـــة التـــى طعـــن ب ـــا ذلـــك 
ب االل ـــــى لمـــــا لـــــان هـــــذا ا ب يتن ـــــد لـــــذلك جميعـــــه الجنـــــ

مـــن ال يحــزن مـــع يوســـأ ونيقوديمــوس علـــى الغيـــر . ويبلــى
 .مائت الذت تنلم وذاق الموت من أجلنا

من هو الذت يحافظ على جسده ودمه يـاال ى لمـا لـان      
مــن ذا الــذت . هــذا االب يحتــرس فــى  دمــة الســراير المقدســة

بح وال ي ــاأ منــه لــئ  يطلــب ينظــر ابــن اهلل  ايمــا علــى المــذ
منه دم الل نة المت اونين ب دمـة المـذبح لمـا لـان هـذا ا ب 

وعلـــى . ي ـــاأ علـــى طـــرد الل نـــة المت ـــاونين بتلـــك ال دمـــة
الجملـة يـاأبى يوحنـا مـن ينظـر فـى حـال االسـرار اللائنـة منـذ 
ـــة فـــى االبولالمســـيس  البـــدء ويحـــذرنا مـــن الضـــربات الملتوب

 .ب ي شى علينا من الو وإ في االذت لك لما لان هذا اآل
نعــــم يايوحنــــا تعــــالى وأنظــــر تمــــام النبــــوات ليــــأ تمــــت      

تعــــالى وأنظــــر تمــــام الضــــربات ليــــأ تمــــت . وانت ــــت إلينــــا
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تعالى وجيلنـا هـذا . وبلغت س ام ا فى عمق  لوبنا واعصابنا
ـــه الممللـــة الغريبـــة واســـتعبدنا فيـــه اعـــدا نا  ليـــأ ســـادت علي

ــــب المــــ ك تعــــالى وانظــــر ج. ومبغضــــونا ــــا هــــذا ليــــأ  ل يلن
. الســــابع جامتــــه عليــــه فقتــــل بــــالظلم والق ــــر راعينــــا ومــــدبرنا

تعـــالى وانظـــر جيلنـــا هـــذا ليـــأ انقطعـــت في ـــا  لـــوب االبـــاء 
تعـالى وانظـر جيلنـا . على ا بناء و لـوب االبنـاء علـى االبـاء

هــذا ليــأ اشــت ينا فيــه المــوت  نفســنا فلــم نجــده وليرنــا بــين 
تعــالى وانظــر . الــذين ر ــدوا واســتراحوااالمــوات حســدناهم هــم 

جيلنــا هــذا ليــأ اعطينــا فيــه الطــوبى للبطــون التــى لــم تحمــل 
تعــالى وانظــر جيلنــا هــذا ليــأ ســلرت . والعــوا ر التــى لــم تلــد

. فيه مصر الزانية ب مـرة زناهـا وافرلـت مـن سـم ذلـك اللـنس
 .شربت بالظلم دم ابائنا وا وتنا واجدادنا

يـاأبى يوحنـا عـن الحـزن الموضـوإ للى ال أطيل اللـ م      
لنـــا فـــى هـــذا الجيـــل وال أدإ موضـــعا للـــ م الفـــرح هـــذا الـــذت 
تقــــدمت انــــت وا برتنــــا عــــن عبيــــد اهلل المقتــــولين والمــــنمولين 
والفــرح المعــد ل ــم هنــاك حيــر اللرســى العــالى الــذت لضــابط 

هـ الء . اللل وا ربعة وعشرون شي ا الجلوس علـى اللراسـى
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

إليــــــــك
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عــدت الــىت ونســيت 
لــــيس أحــــد يضــــع يــــده علــــى المحــــرار :" ــــول اللتــــاب القايــــل

"( أ"01( )6125لـــو" )وينظـــر إلـــى الـــوراء يصـــلح لمللـــوت اهلل
فلمـــا ســـمع تـــوبيخ والدتـــه لـــم يســـتطع الثبـــات أمام ـــا بـــل  ـــام 
بسرعة ومضى إلى بريـة القـديس العظـيم انطونيـوس وشـاءت 

عنـــاعى صـــديق العنايـــة االل يـــة أن يلـــون القمـــ  رفائيـــل الن
العائلة مقيما هنـاك و تئـذ فلمـا نظـر إلـى الشـاب فـرح بـه جـدار 
ثـــم أ ـــذ فـــى تعليمـــه أيامـــا   ئـــل وبعـــد ذلـــك انفـــذه إلـــى ديـــر 
القـــديس أنبـــا بـــوال لـــى ينفـــرد هنـــاك للعبـــادة الن الشـــاب لـــان 
بغيــــر لحيــــة و ــــد  صــــد القمــــ  رفائيــــل أن ينفــــرد هنــــاك وال 

ل لحيتـــه وال يـــتللم ي ـــالط أحـــدار مـــن اال ـــوة البتـــة حتـــى تلمـــ
أمـام م بـالمرة فــانفرد للعبـادة وحفــر لنفسـه فـى هــذا الـدير  بــرا 
بجانــب البســتان وصــار يصــوم فــى ذلــك القبــر يــومين يــومين 
ولــــان عنــــدما ضــــايقه العــــدو بــــالجوإ فــــى اليــــوم ا ول لــــان 

ال تقلقـى يانفسـى ال تحزنـى النـه :"يصبّر نفسـه وي ـدّي ا  ـاي 
يلـــون البلـــاء وفـــى الصـــباح  انـــه فـــى العشـــاء"ملتـــوب هلـــذا 

يلــــون الفــــرح ف ــــا انــــت اليــــوم صــــايمة وفــــى الغــــد ســــتنللين 
فلانت نفسه تتعزت ب ـذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه " وتفرحين

 (.07)وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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لــيس أحــد يضــع يــده علــى :"الــىت ونســيت  ــول اللتــاب القايــل
( 6125لــو" )المحــرار وينظــر إلــى الــوراء يصــلح لمللــوت اهلل

فلما سمع توبيخ والدته لم يسـتطع الثبـات أمام ـا بـل "( أ"01)
 ـــام بســــرعة ومضــــى إلــــى بريـــة القــــديس العظــــيم انطونيــــوس 

عنـــاعى وشــاءت العنايــة االل يـــة أن يلــون القمـــ  رفائيــل الن
صديق العائلـة مقيمـا هنـاك و تئـذ فلمـا نظـر إلـى الشـاب فـرح 
بـه جــدار ثــم أ ــذ فــى تعليمــه أيامــا   ئــل وبعــد ذلــك انفــذه إلــى 
ديـــر القـــديس أنبـــا بـــوال لـــى ينفـــرد هنـــاك للعبـــادة الن الشـــاب 
لان بغير لحية و د  صـد القمـ  رفائيـل أن ينفـرد هنـاك وال 

ل لحيتـــه وال يـــتللم ي ـــالط أحـــدار مـــن اال ـــوة البتـــة حتـــى تلمـــ
أمـام م بـالمرة فــانفرد للعبـادة وحفــر لنفسـه فـى هــذا الـدير  بــرا 
بجانــب البســتان وصــار يصــوم فــى ذلــك القبــر يــومين يــومين 
ولــــان عنــــدما ضــــايقه العــــدو بــــالجوإ فــــى اليــــوم ا ول لــــان 

ال تقلقـى يانفسـى ال تحزنـى النـه :"يصبّر نفسـه وي ـدّي ا  ـاي 
يلـــون البلـــاء وفـــى الصـــباح  انـــه فـــى العشـــاء"ملتـــوب هلـــذا 

يلــــون الفــــرح ف ــــا انــــت اليــــوم صــــايمة وفــــى الغــــد ســــتنللين 
فلانت نفسه تتعزت ب ـذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه " وتفرحين

 (.07)وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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ليس أحـد يضـع يـده :"عدت الىت ونسيت  ول اللتاب القايل
" علـــــى المحـــــرار وينظـــــر إلـــــى الـــــوراء يصـــــلح لمللـــــوت اهلل

فلما سمع توبيخ والدته لم يسـتطع الثبـات "( أ"01( )6125لو)
أمام ـــا بـــل  ـــام بســـرعة ومضـــى إلـــى بريـــة القـــديس العظـــيم 
انطونيــوس وشــاءت العنايــة االل يــة أن يلــون القمــ  رفائيــل 

عنــاعى صــديق العائلــة مقيمــا هنــاك و تئــذ فلمــا نظــر إلـــى الن
الشاب فرح به جدار ثم أ ذ فى تعليمـه أيامـا   ئـل وبعـد ذلـك 
انفــذه إلــى ديــر القــديس أنبــا بــوال لــى ينفــرد هنــاك للعبــادة الن 
الشــاب لــان بغيــر لحيــة و ــد  صــد القمــ  رفائيــل أن ينفــرد 

ل لحيتـه وال هناك وال ي الط أحدار مـن اال ـوة البتـة حتـى تلمـ
يتللم أمام م بالمرة فانفرد للعبادة وحفر لنفسـه فـى هـذا الـدير 
 بـــرا بجانـــب البســـتان وصـــار يصـــوم فـــى ذلـــك القبـــر يـــومين 
يـــومين ولـــان عنـــدما ضـــايقه العـــدو بـــالجوإ فـــى اليـــوم ا ول 

ال تقلقـى يانفسـى ال تحزنـى :"لان يصـبّر نفسـه وي ـدّي ا  ـاي 
يلون البلاء وفى الصـباح  انه فى العشاء"النه ملتوب هلذا 

يلــــون الفــــرح ف ــــا انــــت اليــــوم صــــايمة وفــــى الغــــد ســــتنللين 
فلانت نفسه تتعزت ب ـذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه " وتفرحين

 (.07)وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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عــدت الــىت ونســيت  ــول اللتــاب 
ليس أحد يضع يده علـى المحـرار وينظـر إلـى الـوراء :"القايل

فلمــــا ســــمع تــــوبيخ "( أ"01( )6125لــــو" )يصــــلح لمللــــوت اهلل
والدتـه لــم يسـتطع الثبــات أمام ـا بــل  ـام بســرعة ومضـى إلــى 
بريــة القــديس العظــيم انطونيــوس وشــاءت العنايــة االل يــة أن 

عنــاعى صــديق العائلــة مقيمــا هنــاك يلــون القمــ  رفائيــل الن
و تئـذ فلمـا نظــر إلـى الشـاب فــرح بـه جـدار ثــم أ ـذ فـى تعليمــه 
أيامــا   ئــل وبعــد ذلــك انفــذه إلــى ديــر القــديس أنبــا بــوال لــى 
ينفــرد هنــاك للعبـــادة الن الشــاب لــان بغيـــر لحيــة و ــد  صـــد 
القمــ  رفائيــل أن ينفـــرد هنــاك وال ي ــالط أحـــدار مــن اال ـــوة 

ل لحيته وال يتللم أمـام م بـالمرة فـانفرد للعبـادة البتة حتى تلم
وحفــــر لنفســــه فــــى هــــذا الــــدير  بــــرا بجانــــب البســــتان وصــــار 
ـــومين ولـــان عنـــدما ضـــايقه  يصـــوم فـــى ذلـــك القبـــر يـــومين ي
العـــدو بـــالجوإ فــــى اليـــوم ا ول لـــان يصــــبّر نفســـه وي ــــدّي ا 

انـه فـى "ال تقلقى يانفسى ال تحزنى النه ملتوب هلـذا :" اي 
يلون البلاء وفى الصباح يلون الفرح ف ـا انـت اليـوم  العشاء

فلانـــت نفســـه تتعـــزت " صـــايمة وفـــى الغـــد ســـتنللين وتفـــرحين
ب ذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه وتصـبر صـائمة مـن يـوم إلـى 

 (.07)يوم 
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عــــــدت الــــــىت ونســــــيت 
لــــيس أحــــد يضــــع يــــده علــــى المحــــرار :" ــــول اللتــــاب القايــــل

"( أ"01( )6125لـــو" )وينظـــر إلـــى الـــوراء يصـــلح لمللـــوت اهلل
فلمـــا ســـمع تـــوبيخ والدتـــه لـــم يســـتطع الثبـــات أمام ـــا بـــل  ـــام 
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بسرعة ومضى إلى بريـة القـديس العظـيم انطونيـوس وشـاءت 
عنـــاعى صـــديق العنايـــة االل يـــة أن يلـــون القمـــ  رفائيـــل الن

العائلة مقيما هنـاك و تئـذ فلمـا نظـر إلـى الشـاب فـرح بـه جـدار 
ثـــم أ ـــذ فـــى تعليمـــه أيامـــا   ئـــل وبعـــد ذلـــك انفـــذه إلـــى ديـــر 
القـــديس أنبـــا بـــوال لـــى ينفـــرد هنـــاك للعبـــادة الن الشـــاب لـــان 
بغيــــر لحيــــة و ــــد  صــــد القمــــ  رفائيــــل أن ينفــــرد هنــــاك وال 

ل لحيتـــه وال يـــتللم ي ـــالط أحـــدار مـــن اال ـــوة البتـــة حتـــى تلمـــ
أمـام م بـالمرة فــانفرد للعبـادة وحفــر لنفسـه فـى هــذا الـدير  بــرا 
بجانــب البســتان وصــار يصــوم فــى ذلــك القبــر يــومين يــومين 
ولــــان عنــــدما ضــــايقه العــــدو بــــالجوإ فــــى اليــــوم ا ول لــــان 

ال تقلقـى يانفسـى ال تحزنـى النـه :"يصبّر نفسـه وي ـدّي ا  ـاي 
يلـــون البلـــاء وفـــى الصـــباح  انـــه فـــى العشـــاء"ملتـــوب هلـــذا 

يلــــون الفــــرح ف ــــا انــــت اليــــوم صــــايمة وفــــى الغــــد ســــتنللين 
فلانت نفسه تتعزت ب ـذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه " وتفرحين

 (.07)وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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لــيس أحــد :"عــدت الــىت ونســيت  ــول اللتــاب القايــل
يضــع يــده علــى المحــرار وينظــر إلــى الــوراء يصــلح لمللــوت 

فلمــا ســمع تــوبيخ والدتــه لــم يســتطع "( أ"01( )6125لــو" )اهلل
الثبــــات أمام ــــا بــــل  ــــام بســــرعة ومضــــى إلــــى بريــــة القــــديس 
العظيم انطونيـوس وشـاءت العنايـة االل يـة أن يلـون القمـ  

عناعى صديق العائلـة مقيمـا هنـاك و تئـذ فلمـا نظـر رفائيل الن
إلى الشاب فرح به جدار ثـم أ ـذ فـى تعليمـه أيامـا   ئـل وبعـد 
ذلك انفـذه إلـى ديـر القـديس أنبـا بـوال لـى ينفـرد هنـاك للعبـادة 
الن الشـــاب لـــان بغيـــر لحيـــة و ـــد  صـــد القمـــ  رفائيـــل أن 
ل ينفـــرد هنـــاك وال ي ـــالط أحـــدار مـــن اال ـــوة البتـــة حتـــى تلمـــ

لحيته وال يتللم أمام م بـالمرة فـانفرد للعبـادة وحفـر لنفسـه فـى 
هذا الـدير  بـرا بجانـب البسـتان وصـار يصـوم فـى ذلـك القبـر 
يــومين يــومين ولــان عنــدما ضــايقه العــدو بــالجوإ فــى اليــوم 

ال تقلقــى يانفســى ال :"ا ول لــان يصــبّر نفســه وي ــدّي ا  ــاي 
يلـون البلـاء وفـى  انـه فـى العشـاء"تحزنى النه ملتوب هلذا 
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الصــــباح يلــــون الفــــرح ف ــــا انــــت اليــــوم صــــايمة وفــــى الغــــد 
فلانــت نفســه تتعــزت ب ــذا اللــ م الصــالح " ســتنللين وتفــرحين

 (.07)وتقتنع به وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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عــدت الــىت ونســيت  ــول 
لـــيس أحــد يضـــع يـــده علــى المحـــرار وينظـــر :"اللتــاب القايـــل

فلما سـمع "( أ"01( )6125لو" )إلى الوراء يصلح لمللوت اهلل
توبيخ والدته لم يستطع الثبات أمام ا بل  ام بسـرعة ومضـى 
إلـى بريــة القــديس العظــيم انطونيــوس وشــاءت العنايــة االل يــة 
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عنــــاعى صــــديق العائلــــة مقيمــــا أن يلــــون القمــــ  رفائيــــل الن
هنــاك و تئــذ فلمــا نظــر إلــى الشــاب فــرح بــه جــدار ثــم أ ــذ فــى 
تعليمه أياما   ئل وبعد ذلك انفـذه إلـى ديـر القـديس أنبـا بـوال 
لـــى ينفـــرد هنـــاك للعبـــادة الن الشـــاب لـــان بغيـــر لحيـــة و ـــد 
ـــرد هنـــاك وال ي ـــالط أحـــدار مـــن   صـــد القمـــ  رفائيـــل أن ينف

ل لحيتـه وال يـتللم أمـام م بـالمرة فـانفرد اال وة البتة حتى تلم
للعبــــادة وحفــــر لنفســــه فــــى هــــذا الــــدير  بــــرا بجانــــب البســــتان 
ـــومين يـــومين ولـــان عنـــدما  وصـــار يصـــوم فـــى ذلـــك القبـــر ي
ضــــايقه العــــدو بــــالجوإ فــــى اليــــوم ا ول لــــان يصــــبّر نفســــه 

ال تقلقى يانفسى ال تحزنـى النـه ملتـوب هلـذا :"وي دّي ا  اي 
يلــون البلــاء وفــى الصــباح يلــون الفــرح ف ــا  انــه فــى العشــاء"

فلانـت نفسـه " انت اليوم صايمة وفى الغـد سـتنللين وتفـرحين
تتعــزت ب ــذا اللــ م الصــالح وتقتنــع بــه وتصــبر صــائمة مــن 

 (.07)يوم إلى يوم 
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عـــــــــدت الـــــــــىت 
لــــيس أحــــد يضــــع يــــده علــــى :"ونســــيت  ــــول اللتــــاب القايــــل

( 6125لــو" )المحــرار وينظــر إلــى الــوراء يصــلح لمللــوت اهلل
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فلما سمع توبيخ والدته لم يسـتطع الثبـات أمام ـا بـل "( أ"01)
 ـــام بســــرعة ومضــــى إلــــى بريـــة القــــديس العظــــيم انطونيــــوس 

عنـــاعى وشــاءت العنايــة االل يـــة أن يلــون القمـــ  رفائيــل الن
صديق العائلـة مقيمـا هنـاك و تئـذ فلمـا نظـر إلـى الشـاب فـرح 
بـه جــدار ثــم أ ــذ فــى تعليمــه أيامــا   ئــل وبعــد ذلــك انفــذه إلــى 
ديـــر القـــديس أنبـــا بـــوال لـــى ينفـــرد هنـــاك للعبـــادة الن الشـــاب 
لان بغير لحية و د  صـد القمـ  رفائيـل أن ينفـرد هنـاك وال 

ل لحيتـــه وال يـــتللم ي ـــالط أحـــدار مـــن اال ـــوة البتـــة حتـــى تلمـــ
أمـام م بـالمرة فــانفرد للعبـادة وحفــر لنفسـه فـى هــذا الـدير  بــرا 
بجانــب البســتان وصــار يصــوم فــى ذلــك القبــر يــومين يــومين 
ولــــان عنــــدما ضــــايقه العــــدو بــــالجوإ فــــى اليــــوم ا ول لــــان 

ال تقلقـى يانفسـى ال تحزنـى النـه :"يصبّر نفسـه وي ـدّي ا  ـاي 
يلـــون البلـــاء وفـــى الصـــباح  انـــه فـــى العشـــاء"ملتـــوب هلـــذا 

يلــــون الفــــرح ف ــــا انــــت اليــــوم صــــايمة وفــــى الغــــد ســــتنللين 
فلانت نفسه تتعزت ب ـذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه " وتفرحين

 (.07)وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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ليس أحـد :"عدت الىت ونسيت  ول اللتاب القايل
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يضــع يــده علــى المحــرار وينظــر إلــى الــوراء يصــلح لمللــوت 
فلمــا ســمع تــوبيخ والدتــه لــم يســتطع "( أ"01( )6125لــو" )اهلل

الثبــــات أمام ــــا بــــل  ــــام بســــرعة ومضــــى إلــــى بريــــة القــــديس 
العظيم انطونيـوس وشـاءت العنايـة االل يـة أن يلـون القمـ  

عناعى صديق العائلـة مقيمـا هنـاك و تئـذ فلمـا نظـر رفائيل الن
إلى الشاب فرح به جدار ثـم أ ـذ فـى تعليمـه أيامـا   ئـل وبعـد 
ذلك انفـذه إلـى ديـر القـديس أنبـا بـوال لـى ينفـرد هنـاك للعبـادة 
الن الشـــاب لـــان بغيـــر لحيـــة و ـــد  صـــد القمـــ  رفائيـــل أن 
ل ينفـــرد هنـــاك وال ي ـــالط أحـــدار مـــن اال ـــوة البتـــة حتـــى تلمـــ

لحيته وال يتللم أمام م بـالمرة فـانفرد للعبـادة وحفـر لنفسـه فـى 
هذا الـدير  بـرا بجانـب البسـتان وصـار يصـوم فـى ذلـك القبـر 
يــومين يــومين ولــان عنــدما ضــايقه العــدو بــالجوإ فــى اليــوم 

ال تقلقــى يانفســى ال :"ا ول لــان يصــبّر نفســه وي ــدّي ا  ــاي 
يلـون البلـاء وفـى  انـه فـى العشـاء"تحزنى النه ملتوب هلذا 

الصــــباح يلــــون الفــــرح ف ــــا انــــت اليــــوم صــــايمة وفــــى الغــــد 
فلانــت نفســه تتعــزت ب ــذا اللــ م الصــالح " ســتنللين وتفــرحين

 (.07)وتقتنع به وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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ــــاب  ــــىت ونســــيت  ــــول اللت عــــدت ال
ليس أحد يضع يده علـى المحـرار وينظـر إلـى الـوراء :"القايل

فلمــــا ســــمع تــــوبيخ "( أ"01( )6125لــــو" )يصــــلح لمللــــوت اهلل
والدتـه لــم يسـتطع الثبــات أمام ـا بــل  ـام بســرعة ومضـى إلــى 
بريــة القــديس العظــيم انطونيــوس وشــاءت العنايــة االل يــة أن 

عنــاعى صــديق العائلــة مقيمــا هنــاك يلــون القمــ  رفائيــل الن
و تئـذ فلمـا نظــر إلـى الشـاب فــرح بـه جـدار ثــم أ ـذ فـى تعليمــه 
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أيامــا   ئــل وبعــد ذلــك انفــذه إلــى ديــر القــديس أنبــا بــوال لــى 
ينفــرد هنــاك للعبـــادة الن الشــاب لــان بغيـــر لحيــة و ــد  صـــد 
القمــ  رفائيــل أن ينفـــرد هنــاك وال ي ــالط أحـــدار مــن اال ـــوة 

ل لحيته وال يتللم أمـام م بـالمرة فـانفرد للعبـادة البتة حتى تلم
وحفــــر لنفســــه فــــى هــــذا الــــدير  بــــرا بجانــــب البســــتان وصــــار 
ـــومين ولـــان عنـــدما ضـــايقه  يصـــوم فـــى ذلـــك القبـــر يـــومين ي
العـــدو بـــالجوإ فــــى اليـــوم ا ول لـــان يصــــبّر نفســـه وي ــــدّي ا 

انـه فـى "ال تقلقى يانفسى ال تحزنى النه ملتوب هلـذا :" اي 
يلون البلاء وفى الصباح يلون الفرح ف ـا انـت اليـوم  العشاء

فلانـــت نفســـه تتعـــزت " صـــايمة وفـــى الغـــد ســـتنللين وتفـــرحين
ب ذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه وتصـبر صـائمة مـن يـوم إلـى 

 (.07)يوم 
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لــيس أحــد يضــع يــده :"عــدت الــىت ونســيت  ــول اللتــاب القايــل
" علـــــى المحـــــرار وينظـــــر إلـــــى الـــــوراء يصـــــلح لمللـــــوت اهلل

فلما سمع توبيخ والدته لم يسـتطع الثبـات "( أ"01( )6125لو)
أمام ـــا بـــل  ـــام بســـرعة ومضـــى إلـــى بريـــة القـــديس العظـــيم 
انطونيــوس وشــاءت العنايــة االل يــة أن يلــون القمــ  رفائيــل 

عنــاعى صــديق العائلــة مقيمــا هنــاك و تئــذ فلمــا نظــر إلـــى الن
الشاب فرح به جدار ثم أ ذ فى تعليمـه أيامـا   ئـل وبعـد ذلـك 
انفــذه إلــى ديــر القــديس أنبــا بــوال لــى ينفــرد هنــاك للعبــادة الن 
الشــاب لــان بغيــر لحيــة و ــد  صــد القمــ  رفائيــل أن ينفــرد 

ل لحيتـه وال هناك وال ي الط أحدار مـن اال ـوة البتـة حتـى تلمـ
يتللم أمام م بالمرة فانفرد للعبادة وحفر لنفسـه فـى هـذا الـدير 
 بـــرا بجانـــب البســـتان وصـــار يصـــوم فـــى ذلـــك القبـــر يـــومين 
يـــومين ولـــان عنـــدما ضـــايقه العـــدو بـــالجوإ فـــى اليـــوم ا ول 

ال تقلقـى يانفسـى ال تحزنـى :"لان يصـبّر نفسـه وي ـدّي ا  ـاي 
يلون البلاء وفى الصـباح  انه فى العشاء"النه ملتوب هلذا 

يلــــون الفــــرح ف ــــا انــــت اليــــوم صــــايمة وفــــى الغــــد ســــتنللين 
فلانت نفسه تتعزت ب ـذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه " وتفرحين

 (.07)وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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عــــــــدت الــــــــىت ونســـــــــيت  ــــــــول اللتـــــــــاب 
ليس أحد يضع يده علـى المحـرار وينظـر إلـى الـوراء :"القايل

فلمــــا ســــمع تــــوبيخ "( أ"01( )6125لــــو" )يصــــلح لمللــــوت اهلل
والدتـه لــم يسـتطع الثبــات أمام ـا بــل  ـام بســرعة ومضـى إلــى 
بريــة القــديس العظــيم انطونيــوس وشــاءت العنايــة االل يــة أن 

عنــاعى صــديق العائلــة مقيمــا هنــاك يلــون القمــ  رفائيــل الن
و تئـذ فلمـا نظــر إلـى الشـاب فــرح بـه جـدار ثــم أ ـذ فـى تعليمــه 
أيامــا   ئــل وبعــد ذلــك انفــذه إلــى ديــر القــديس أنبــا بــوال لــى 
ينفــرد هنــاك للعبـــادة الن الشــاب لــان بغيـــر لحيــة و ــد  صـــد 
القمــ  رفائيــل أن ينفـــرد هنــاك وال ي ــالط أحـــدار مــن اال ـــوة 

ل لحيته وال يتللم أمـام م بـالمرة فـانفرد للعبـادة البتة حتى تلم
وحفــــر لنفســــه فــــى هــــذا الــــدير  بــــرا بجانــــب البســــتان وصــــار 
ـــومين ولـــان عنـــدما ضـــايقه  يصـــوم فـــى ذلـــك القبـــر يـــومين ي
العـــدو بـــالجوإ فــــى اليـــوم ا ول لـــان يصــــبّر نفســـه وي ــــدّي ا 

انـه فـى "ال تقلقى يانفسى ال تحزنى النه ملتوب هلـذا :" اي 
يلون البلاء وفى الصباح يلون الفرح ف ـا انـت اليـوم  العشاء

فلانـــت نفســـه تتعـــزت " صـــايمة وفـــى الغـــد ســـتنللين وتفـــرحين
ب ذا اللـ م الصـالح وتقتنـع بـه وتصـبر صـائمة مـن يـوم إلـى 

 (.07)يوم 
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لــيس :"عــدت الــىت ونســيت  ــول اللتــاب القايــل
أحــــد يضــــع يــــده علــــى المحــــرار وينظــــر إلــــى الــــوراء يصــــلح 

فلمــا ســمع تــوبيخ والدتــه لــم "( أ"01( )6125لــو" )لمللــوت اهلل
يســــتطع الثبــــات أمام ــــا بــــل  ــــام بســــرعة ومضــــى إلــــى بريــــة 
القـديس العظــيم انطونيــوس وشــاءت العنايــة االل يــة أن يلــون 

عنــاعى صــديق العائلــة مقيمــا هنــاك و تئــذ القمــ  رفائيــل الن
فلمــا نظــر إلــى الشــاب فــرح بــه جــدار ثــم أ ــذ فــى تعليمــه أيامــا 
  ئــل وبعــد ذلــك انفــذه إلــى ديــر القــديس أنبــا بــوال لــى ينفــرد 
هناك للعبادة الن الشـاب لـان بغيـر لحيـة و ـد  صـد القمـ  
رفائيل أن ينفرد هناك وال ي الط أحـدار مـن اال ـوة البتـة حتـى 

ـــانفرد للعبـــادة وحفـــر تلمـــ ـــتللم أمـــام م بـــالمرة ف ل لحيتـــه وال ي
لنفسـه فــى هـذا الــدير  بــرا بجانـب البســتان وصـار يصــوم فــى 
ذلــك القبــر يــومين يــومين ولــان عنــدما ضــايقه العــدو بــالجوإ 

ال تقلقـــى :"فـــى اليـــوم ا ول لـــان يصـــبّر نفســـه وي ـــدّي ا  ـــاي 
يلــون  انــه فــى العشــاء"يانفســى ال تحزنــى النــه ملتــوب هلــذا 

البلاء وفى الصباح يلون الفـرح ف ـا انـت اليـوم صـايمة وفـى 
فلانــــت نفســــه تتعــــزت ب ــــذا اللــــ م " الغــــد ســــتنللين وتفــــرحين

 (.07)الصالح وتقتنع به وتصبر صائمة من يوم إلى يوم 
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عــــــــدت الــــــــىت ونســــــــيت  ــــــــول 
لـــيس أحــد يضـــع يـــده علــى المحـــرار وينظـــر :"اللتــاب القايـــل

فلما سـمع "( أ"01( )6125لو" )إلى الوراء يصلح لمللوت اهلل
توبيخ والدته لم يستطع الثبات أمام ا بل  ام بسـرعة ومضـى 
إلـى بريــة القــديس العظــيم انطونيــوس وشــاءت العنايــة االل يــة 

عنــــاعى صــــديق العائلــــة مقيمــــا أن يلــــون القمــــ  رفائيــــل الن
هنــاك و تئــذ فلمــا نظــر إلــى الشــاب فــرح بــه جــدار ثــم أ ــذ فــى 
تعليمه أياما   ئل وبعد ذلك انفـذه إلـى ديـر القـديس أنبـا بـوال 
لـــى ينفـــرد هنـــاك للعبـــادة الن الشـــاب لـــان بغيـــر لحيـــة و ـــد 
ـــرد هنـــاك وال ي ـــالط أحـــدار مـــن   صـــد القمـــ  رفائيـــل أن ينف

ل لحيتـه وال يـتللم أمـام م بـالمرة فـانفرد اال وة البتة حتى تلم
للعبــــادة وحفــــر لنفســــه فــــى هــــذا الــــدير  بــــرا بجانــــب البســــتان 
ـــومين يـــومين ولـــان عنـــدما  وصـــار يصـــوم فـــى ذلـــك القبـــر ي
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ضــــايقه العــــدو بــــالجوإ فــــى اليــــوم ا ول لــــان يصــــبّر نفســــه 
ال تقلقى يانفسى ال تحزنـى النـه ملتـوب هلـذا :"وي دّي ا  اي 

يلــون البلــاء وفــى الصــباح يلــون الفــرح ف ــا  انــه فــى العشــاء"
فلانـت نفسـه " انت اليوم صايمة وفى الغـد سـتنللين وتفـرحين

تتعــزت ب ــذا اللــ م الصــالح وتقتنــع بــه وتصــبر صــائمة مــن 
 (.07)يوم إلى يوم 

و ــد بلــغ االب مــر س فــى الصــوم بالتــدري   لــي  فقلــي       
ربعــة وبعــد إلــى أن صــار يصــوم ث ثــة ث ثــة وبعــدها أربعــة أ

 (.00) ليل ألمل االسبوإ 
ــــك حمــــاال للحطــــب فــــى بريــــة       و ــــد لــــان يعمــــل بعــــد ذل

القـديس أنبــا بــوال ولــان ا وتـه الرهبــان يغصــبونه علــى ا لــل 
ليلســرا القــانون الــذت وضــعه لنفســه فلــان يحمــل مــا يعطونــه 
مــــن الــــزاد ال بــــز ويطعمــــه  فيــــة عــــن اعيــــن م للجمــــال فــــى 

لــى لمــال المــدة التــى حــددها لنفســه الطريــق وال يبــرح طاويــار إ
(00.) 

فا ام بدير القـديس بـوال سـت سـنوات لـم يجلـس في ـا مـع      
ا وتــه الرهبــان علــى المائــدة ولــم يشــاهده أحــد ينلــل يومــا بــل 
لـان اذا ألـل ال ينلـل إال منفـردا واذا صـام ال يعـرأ احـد مـا 
هــو حـــد صـــيامه حتــى انـــه مـــن زايــد الضـــعأ والنســـك الـــذت 

رجــه ا وتــه بــالقوة مــن ديــر القــديس أنبــا بــوال حصــل عنــده ا 
وحملــــوه مــــن شــــدة ضــــعفه إلــــى المجمــــع اللبيــــر بــــدير أنبــــا 
أنطونيــوس ثــم ولــ  بــه انســانا ليعطيــه طعامــه بالعصــاة يومــا 
بيــوم ولـــان ال يوافقـــه بـــل يتـــرك طعامـــه علـــى المايـــدة يـــومين 
يـــــومين حتـــــى يجـــــأ وينـــــتن حينئـــــذ يمضـــــى يمزجـــــه بالمـــــاء 

 (.09و" أ"00)ويتناول منه 
ولــان هــذا االب يضــيق علــى نفســه فــى الحيــاة النســلية      

بلــل نــوإ حتــى وصــل بــه الحــال إلــى ان لــان ا وتــه الرهبــان 
تعـــأ نفســــ م مــــن تــــذوق طعامـــه الــــذت لــــان يتغــــذت بــــه وال 
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الحشـايش الضـارة التـى لـان يضـع ا فـى طعامـه ولـان يغلـى 
هــذه الحشــايش بالمــاء ويترل ــا أيامــا حتــى تنــتن وتمتلــر دودا 

ــم تلــن ل ــذا الشــيخ عــادة أن . فينلل ــا عضــوا عــن الطعــام ول
ينلـــل لـــونين مـــن الطعـــام  ـــط لمـــا لـــم يتعـــود أن يشـــبع بطنـــه 
ولـــان اذا جلـــس علـــى المائـــدة مـــع اال ـــوة ال يفار ـــه اللتـــاب 
الــذت لــان يضــعه فــى حجــره ولــان تــارة ينلــل ويبلــى وا ــرت 

ولمــا  صــد ا وتــه الرهبــان معرفــة اســباب بلائــه . يقــرأ ويبلــى
هلـــذا يـــاأوالدت ســنل اال ـــوة القـــديس :"لــى المائـــدة  ـــال ل ــمع

با وم أب الشرلة عن سبب بلائه على المائـدة فقـال ل ـم مـا 
بلـــائى إال علـــيلم يــــاا وتى  نـــى أنـــا آلــــل  بـــزا فقـــط وانــــتم 

ولـــان اذا اضـــطره ا وتـــه الرهبـــان أن " تـــنللون مـــن لـــل نـــوإ
ا    ينلل على المائدة عس  أو  لي  من الزيت لـان ينت ـر

ولــان ال يشــير لعمــى " لــأ عنــى ياهــذا لــئ  تعمينــى:  ــائ 
البصـــر بـــل لـــان يحقـــق ال وتـــه أن الـــنفس التـــى تمتلـــر مـــن 
الش وات الجسدانية تعمى فـى ذات ـا عـن النظـر إلـى اهلل عـز 

ولان من فرط صومه وتقشفه ان يتـرك مـا يحمـل اليـه . وجل
مــزوى مــن الطعــام وال يطعــم اال ــوة ســوت القــرا يش وال ــل الم

بالمـــاء الن مـــن عادتـــه انـــه لـــان يشـــت ى أن ال يلـــون  حـــد 
ـــذين  رلبـــة فـــى المنلـــل والمشـــرب  ـــط حتـــى وال للعلمـــانيين ال
لــانوا يــنتون لزيارتــه فلــان يلــزم م علــى مداومــة الصــوم فــى 

ولـــان ال يســـمح ل  ـــوة ال فـــى ( 06)لـــل يـــوم إلـــى التاســـعة 
لوا إال الســبت وال فــى الحــدود وال فــى أيــام ال مســين ان يتنــاو 

ولــان دايمــا "( أ"06)اليســير مــن الطعــام فــى الســاعة التاســعة
يقــول  والده عنــدما لــانوا يشــفقون علــى جســده مــن الضــعأ 

ال يـاأوالدت ال تـنمنوا ل ـذا الجسـد وال تر ـوا :"وآثار الشي و ة
 ".له الحبل ولو فى القبر لئ  من الشبع نحرك فيه ا وجاإ

عـاء مملـوءار عسـل نحـل ولما أهدت اليـه بعـ  محبيـه و      
أ ــذ الشــيخ الوعــاء بمــا فيــه وطرحــه تحــت العقــود إلــى جانــب 
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بيــت ال ــ ء فلمــا اطلــع اال ــوة علــى ذلــك  اصــموه فاجــاب م 
ـــائ  ال يـــاأوالدت ال ت اصـــمونى فـــان الموضـــع الـــذت هـــو :" 

فلما سـمع اال ـوة ل مـه اتعظـوا منـه " صائر اليه اودعته فيه
ه لانـــت نافعـــة جـــدار أساســـ ا واتبعـــوه  ن لـــل أ والـــه وتعاليمـــ

 (.08 )الحر على رف  االشياء الجسدانية 
باال تصــار لــان هــذا القــديس مثــاال حيــا الوالده وا وتــه      

ــاة النســلية وزهــد العــالم ولانــت تنلشــأ لــه  الرهبــان فــى الحي
أســرار عجيبــة و فايــا لريبــة حتــى انــه لــان يلــون مــع أوالده 

ى لــــــل الممالــــــك الرهبــــــان بالجســــــد وهــــــو ينظــــــر بــــــالروح إلــــــ
االرثوذلســية ولــان دايمــا يــذلر لــل واحــد مــن ملول ــا اعنــى 
ـــــد أذاإ الـــــرب  ـــــرهم و  ـــــروم واالفـــــرن  ولي ملـــــوك الحـــــبش وال
ســـبحانه وتعـــالى اســـم هـــذا الشـــيخ القـــديس فـــى ب دهـــم حتـــى 
صـــاروا يحملـــون اليـــه مـــن بعـــد هـــداياهم ويســـتغيثون بـــه فـــى 

ة ان شــدت م وعنــد حــروب م وممــا يــذلر لــه فــى ســيرته الطــاهر 
أحـــد ملـــوك ا فـــرن  و ـــع بينـــه وبـــين أعدائـــه حـــروب فصـــار 
يستغير بالقديس انطونيوس اللبير ولم يشـعر إال انـه ابصـر 
الشـــيخ مـــر س ابـــن انطونيـــوس  ائمـــا معـــه فـــى الحـــرب وهـــو 
ي ـــزم اعـــداءه أمـــام وج ـــه إلـــى أن طـــاردهم جميعـــار وانتصـــر 
علــي م فلمـــا نظـــر الملــك مـــا لـــان تعجــب وأ ـــذ يتقصـــى مـــن 

دولتـه عـن المنظـر الـذت رآه فـا بروه ان هـذا المنظـر ر ساء 
لــــيس  بينــــا انطونيــــوس بــــل هــــو  حــــد أوالده ولعلــــه يلــــون 
للقـديس مـر س ابـن انطونيـوس الن  بـره لـان ذائعـا فـى تلـك 
الــب د فقــام الملــك للو ــت لزيارتــه وحضــر عنــد ا ب مـــر س 
واســــتدعى جميــــع اال ــــوة إلــــى بــــين يديــــه فلمــــا و فــــوا أمامــــه 

لـــم يعـــاين بيـــن م صـــورة الشـــيخ الـــذت ظ ـــر لـــه فـــى وعـــاين م 
القتال فحزن جدار وأ ـذ يسـنل ويفـتش واذا بالشـيخ يعبـر عليـه 
آتيا من بستان الدير وهو حامل جرتين ماء فلما نظره الملـك 
وعرفه لش   الر يـا فـرح جـدار وانطـرح للو ـت سـاجدار علـى 
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ان هـذا هـو الـذت ابصـرته  ايمـا :  دميه وأ ـذ يقـول لترجمانـه
 ".معى فى الحرب فى ب دت وهو يحارب عنى ويدافع

ثم من عظم فرحه بلقـاء الشـيخ أ ـذ يسـنل أن يقبـل منـه      
شــيئا علــى ســبيل ال ديــة فلــم يقبــل وللــن اال ــوة توســلوا عنــد 
الشــيخ لــى يطلــب إلــى الملــك أن يعمــل ل ــم الجــرس اللبيــر 
ــــذت بالــــدير وانصــــرأ الملــــك مســــرورار إلــــى بــــ ده وعمــــل  ال

لبيـــر وأرســـله و ـــد صـــار هـــذا الجـــرس تـــذلارا حيـــا الجـــرس ال
ل يـــة التـــى صـــنع ا الشـــيخ مـــع االفـــرن  ول ـــذا صـــارت لـــل 
طائفة من الفرن  ال تحضر إلى هـذا الـدير إال ويسـنلون عـن 
أبينــا الشــيخ فقــد لــان يمــنح م البرلــة ويعطــي م تــذلارات مــن 

 (.67) بله يتبارلون ب ا
ـــــ      ـــــى الشـــــيخ مـــــن الق ريبين أو ولـــــان ال يحضـــــر أحـــــد إل

البعيــــدين إال ويـــــدع م ينصــــرفون فـــــرحين متعــــزين مجبـــــورت 
ال ــاطر حتــى نفــس اال ــوة الــذين لــانوا يســلنون معــه ايضــا 
لـــــان ال يـــــدإ أحـــــدار مـــــن م تحـــــزن نفســـــه إال ويعزيـــــه بللمـــــة 

 "(.أ"67)مبرولة فيزول ما به من الحزن فى الحال
و ــد لــان الــذين يحضــرون إلــى الــدير يــنتون إلــى الشــيخ      

 ـــدايا الثمينـــة فلـــان ال يلتفـــت الي ـــا ســـوت بالبلـــاء والنـــوح بال
علـــــى جمــــــيع م حتــــــى يرجعــــــوا إلــــــى الــــــرب عــــــن  طايــــــاهم 

 (.60)واثام م
و ـد لـان فــى آ ـر أيامــه يـ زم النـوح والبلــاء حتـى أ ــذ      

يسـنل اال ــوة أن يطلقــوا لــه بـاب الطــافوس مفتوحــا لينــزل فيــه 
م ويســـــــــلن بـــــــــين ا مـــــــــوات ويبلـــــــــى فلمـــــــــا منعـــــــــوه اجـــــــــاب 

: ياأوالدت ال ت اصمونى  نه هلذا  ال بعـ  الشـيو :" اي 
ان الذا يسلن بين ا مـوات ال ي طـر أبـدار النـه ينظـر حـال 
من أ طن  لبه ومات ويدرك ليأ صار ويبلـى علـى مـا هـو 

 ".صاير عليه مثله
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ولــان دايمــا يطلــب مــن المرتــل أن يتلــو لــه مراثــى أرميــا      
لــــزم الجميــــع بالســــلوت مــــع التـــى بطريقت ــــا المحزنــــة ولــــان ي

 (.69)البلاء و ت الت وة إلى أن تفرغ تتمة المرثية
ومما يجدر ذلـره ل ـذا الشـيخ الحـادر الـذت و ـع لـه هـو      

والقــس متــى الــذت اصــبح بطريرلــا فــى الطريــق عنــدما  ــب  
علي مـــا ا ميـــر يلبغـــا ل نتقـــام من مـــا ممـــا أتـــاه االفـــرن  مـــن 

االســــلندرية ممــــا ورد أعمــــال الن ــــب والســــطو علــــى مدينــــة 
وفـــى آ ـــر أيامـــه اعلمـــه . مفصـــ  فـــى ســـيرة هـــذا البطريـــرك

الــروح القــدس ان ســاعته  ــد ا تربــت حينئــذ صــار يعــزت بنيــه 
على مفار ت م منه ويذلرهم بالقول الـذت  الـه م لصـنا يسـوإ 

يـــــــاأوالدت ان لنـــــــتم تحبـــــــونى فـــــــاحفظوا :"المســـــــيح لت ميـــــــذه
" يــئلم عــن  ليــلولســت ادعلــم أيتامــا بــل ســوأ أج" وصــايات

ومــن لانــت عنــده وصــايات ويحفظ ــا ذاك هــو الــذت يحبنــى "
 ".والذت يحبنى يحبه اآلب وأنا اظ ر له نفسى

و ـــد لـــان هـــذا الشـــيخ يشـــير دائمـــا  والده الرهبـــان عـــن      
ا تـــراب ســـاعة انتقالـــه مـــن هـــذا العـــالم حتـــى أدرلـــه الضـــعأ 
بغتــــة وو ــــع فــــى م ــــا  المــــوت فصــــار يــــودإ أوالده وداإ 

ستوحشـونى يـاأوالدت وسيوحشـنى :"وت بـدموإ وبلـاء  ـائ الم
انســلم وعــزاءلم و ــراءتلم لــى اللتــب فــى لــل ليلــة ويوحشــنى 
اجتمــاعلم الصــالح وافتقــادلم لــى بــالر وعشــية ووســط الن ــار 
ويوحشنى عظم اجت ادلم معـى ومـ ازرتلم لـى هلـذا فـى لـل 
ـــوم وللـــن يـــاأوالدت ان وجـــدت لـــى عنـــدلم دالـــة و بلـــتم مـــا  ي

لم بـــــه فلـــــيس لـــــى عنـــــدلم وصـــــية ســـــوت ان ت تمـــــوا أوصـــــيت
ـــوا بعضـــلم بعضـــا ـــودع م " بعضـــلم بـــبع  وأن تحب ولـــان ي

باستمرار بمثل هذه اال ـوال الثمينـة والنصـايح المحييـة ولـانوا 
لفــالم :"يســمعونه وهــو فــى أشــد حالــة البلــاء فلــان يقــول ل ــم

بلـــاء يـــاأوالدت النلـــم تعمـــون  لبـــى للـــن اعلمـــوا انـــه بعـــد أن 
ة التى تلون في ا الوفاة  د رأيت من لثـرة بلـائلم حلت الساع
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ـــــا الشـــــيو  انطونيـــــوس وبـــــوال يســـــجدون أمـــــام اللرســـــى  اباءن
وهلـذا ظـل هـذا " ويسنلون السيد المسيح أن يترلنى  لي  للـم

الشـــيخ فـــى ذلـــك المـــر  لمـــال الســـنتين ولـــان عـــزا ه رلـــم 
ضعفه ور اده أعظم من عزائه وهو  ايم على  دميه و ـد بلـغ 

شي و ة الصعبة والضعأ المتنـاهى ولـم تتغيـر حاسـة هذه ال
عقله ولـم يـنق  ضـوء بصـره مـن لثـرة البلـاء بـل لـان يميـز 

إلــى 68 )لــل مــن يــد ل اليــه ويعــزت لــل واحــد لاســتحقا ه
 "(.أ"84

ولما ا تربت الساعة صار الشـيخ يـزود أوالده بالنصـايح      
وح واالرشادات ويوصي م بالسير معا بالمحبة حتـى تن ـد بـالر 

 وموا ياأوالدت وتفر وا النى وصـلت إلـى المينـا :"وصر   اي 
لمــا هــو ملتــوب انــه  ــد حضــرت الســاعة ليتفــرق لــل انســان 

فصــــار اال ــــوة يســــنلونه ببلــــاء مــــر عــــن " مــــنلم إلــــى ملانــــه
ان : امـــا  ـــد ســـمعتم مـــا  الـــه م لصـــنا:"مصـــيرهم بعـــده فقـــال

لنــــــتم تحبــــــونى فــــــاحفظوا وصــــــايات الــــــذت يحبنــــــى ويحفــــــظ 
أنا ال افار ه البتة بل هوذا أنا حاضر معـه فـى لـل وصايات 

وصــار يحــدث م هلــذا " و ــت أحضــر اليــه واعزيــه واتــرآت لــه
إلى الساعة التى علم انه يسـلم في ـا الـروح حينئـذ نـزإ للو ـت 
ما لان عليه من الثياب وصـار عاريـا وتـرك نفسـه هلـذا ولـم 

انظـــــروا "لــــان يقـــــول ل ــــم . يــــر  أن يلصـــــق بجســــده شـــــيئار 
دت لـم عشـت مـن العمــر أمـاملم وهلـذا لمـا ولـدت فــى يـاأوال

العــالم عاريــا ف لــذا أنــا  ــارى منــه عاريــا لــم يتبعنــى ثــوب وال 
زاد وال هّم ولذلك تلونـون انـتم أيضـا يـاأوالدت فـ  تقتنـوا للـم 
ثوبـــا وال زادا وال همـــا وال يلـــون للـــم رلبـــة  ـــط فـــى شـــر مـــن 

أســــفل  مقتنيــــات هــــذا العــــالم البتــــة بــــل اترلــــوا عــــنلم مــــا هــــو
واطلبـــوا مـــا هـــو فـــوق فـــهن مصـــيرنا نحـــن اللـــل إلـــى مـــا هـــو 
هنــاك وال ينفعنــا فــى تلــك الســاعة ال  ــ  وال صــديقا وال مــاال 
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وال أوالدا بل ال ينفع لل واحد منا وال يلافـن لـل منـا سـوت مـا 
 ".صنعت يداه ان لان  يرا أم شرار 

ولمـــا دنـــت اللحظـــة اال يـــرة اشـــار لت ميـــذه وا وتـــه ان      
جــوا ويترلـــوه وحــده ولانـــت الســـاعة السادســة مـــن الن ـــار ي ر 

ولــان نــا وس الصــ ة  ــد ضــرب فلمــا  ــرى اال ــوة للصــ ة 
وترلــوه وحــده اســند رأســه علــى أحــد ت ميــذه ورشــم اعضــاءه 
وحواســه بالصــليب واســلم الــروح للو ــت فــى تلــك الســاعة بلــل 
هدوء وراحة حتى ان جماعـة مـن اال ـوة لـم يصـبروا إلـى ان 

لصـــ ة بـــل حضـــروا فوجـــدوه  ـــد اســـلم الـــروح فحزنـــوا يلملـــوا ا
عليـــه حزنـــا عظيمـــا وحملـــوا جســـده إلـــى البيعـــة و ـــام القمـــ  
ابـــرآم بتجنيـــزه بعـــد أن لفنـــه بالفـــان نقيـــة وضـــع جســـده فـــى 
تــابوت مــن  شــب نقــى حســب طقســه واســتحقا ه ثــم اضــاأ 
على جسده فى ذلك التابوت من اللبـان النقـى والعنـدروس ثـم 

من لتان صنع ا لاللفائأ ووضع ا علـى ا ذ عمامة جديدة 
ولانـــت . جســـد الشـــيخ و بـــره فـــى  بـــر جديـــد دا ـــل البســـتان

نياحــة الشــيخ القــديس فــى الســاعة السادســة مــن يــوم االثنــين 
للشـــــ داء االط ــــــار  8841التـــــامن مـــــن شــــــ ر ابيـــــب ســــــنة 

 "(.أ"88إلى 80 )
و ــد حلـــى احــد اال ـــوة القديســـيين المقيمــين بالـــدير انـــه      

الــذت انتقـل فيــه هــذا الشـيخ ابصــر عســالرار واجنــادا  فـى اليــوم
نورانيـــة ال يحصـــى ل ـــا عـــدد  ـــد نزلـــوا مـــن الســـماء وأحـــاطوا 
ـــى أن د لـــت امـــرأة حاملـــة  بالـــدير أجمـــع وأ ـــاموا ب ارجـــه إل
طفـــل و ـــد للـــب ضـــوءها نـــور الشـــمس فجلســـت إلـــى جانـــب 
الشـــيخ ثـــم  بلـــت نفســـه الطـــاهرة الي ـــا ولـــان جميـــع القديســـين 

حول ــا حتــى اصــعدت ا إلــى الســماء بفــرح ومجــد  يرتلــون  يامــا
 (.87و"أ"88)عظيم
ول ذا الشيخ القديس فضائل عظيمة لما سـبق ايضـاحه      

فيمـــا تقـــدم بيانـــه و ـــد لانـــت لـــه عجائـــب ال تعـــد وال تحصـــى 
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ذلرت أهم ا فـى لتـاب سـيرته ولل ـا تـدل علـى مـا لانـت لـه 
لـــدت الـــرب يســـوإ المســـيح مـــن الملانـــة حتـــى لـــان يســـتجيب 

م لصــا )دائــه ويلبــى لــه لــل طلــب نفعنــا اهلل ببرلاتــه امــين لن
تــاريخ بملتبــة لنيســة  10مــن لتــاب ميــامر شــ ر أبيــب ر ــم 

 (.السيدة العذراء االثرية بحارة زويله بالقاهرة
 

 تاريخ القديس البار االنبا فريج
 الشهير بانبا رويس

 المقــدمة
شـــ ير لقـــد اســـتقيت تـــاريخ القـــديس البـــار االنبـــا فـــري  ال     

بانبـــا رويـــس مـــن مصــــحأ م طـــوط  ـــديم محفـــوظ بلنيســــة 
العــذراء مــريم الموجــود فــى ديــر ال نــدق المعــروأ اآلن بــدير 

ش 8065بابـه سـنة  18أنبا رويـس تـاريخ نسـ  ا يـوم ا حـد 
م والناســـــخ ل ـــــا هـــــو 8891ألتـــــوبر ســـــنة  15الموافـــــق يـــــوم 

الشماس مسـعود بـن حنـا ولـد ميـرهم ال ـواتلى صـراأ ناحيـة 
ن والم تم ب ا هو القم  برسوم  ادم بيعة الشـ يد لوم اشفي

ـــــى الســـــيفين بحـــــارة البطـــــرك بمصـــــر القديمـــــة  مر وريـــــوس أب
وأو ف ا على بيعة الست السـيدة العـذراء والقـديس العظـيم أنبـا 
رويــس بال نــدق بضــواحى القــاهرة ولتــب علي ــا البابــا مــر س 

الـــــذت تـــــولى اللرســـــى مـــــن ســـــنة ( 846)الســـــابع البطريـــــرك 
ــــى8068  17ش ب طــــه الشــــريأ بتــــاريخ 8079ســــنة  ش إل

ش مــــا يثبــــت و ف ــــا علــــى بيعــــة القــــديس 8065لي ــــك ســــنة 
 .العظيم أنبا رويس

 التاريخ
 ـ عائلته وميالده وطفوليته8

ولـــد القـــديس فـــري  فـــى ضـــيعة منيـــة بمـــين مـــن أعمـــال      
الغربيـــة مـــن أبـــوين مســـيحيين ولـــان اســـم أبيـــه اســـحق وامـــه 

 .سيحية الطاهرةوربياه على المبادئ الم. سارة
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ولــان ابــوه ف حــا فلمــا شــب القــديس فــري  عــن الطــوق      
فــاذا مــا انت ــى مــن عمــل الحقــل . لــان يســاعد أبــاه فــى عملــه

لــان يبيــع الملــح علــى  عــود صــغيرب و ــد ســمى  عــوده هــذا 
رويــس النــه لــان يــداعب صــاحبه برأســه الصــغيرةب و ــد لــان 

اذا دعــاه فــري  هــذا الجمــل اليفــار وديعــار مطيعــار حتــى انــه لــان 
باسمه يلبى دعوتـهب ولقـد بلـغ مـن ذلـاء هـذا الجمـل انـه لـان 
يغطــى القــديس اذا مــا نــام بــدون لطــاء ويو ظــه فــى مواعيــد 

 .الص ة
 ـ تشتيت عائلته بسبب االضطهاد1

و ــــد أ ــــام القــــديس فــــري  فــــى منــــزل والــــده إلــــى أن بلــــغ      
ـــى  العشـــرين مـــن عمـــره وحـــدر ان و ـــع اضـــط اد عظـــيم عل

ت و اســــوا مـــن جرائــــه تجـــارب شــــديدة حتـــى ان والــــد النصـــار 
ـــــديس فـــــري   ـــــرى عـــــن االيمـــــان مـــــن شـــــدة وطـــــنة هـــــذا  الق

 .االضط اد
 ـ اختفاء فريج وسفره إلى مصر ورؤياه7

لمـــــا ظ ـــــر االضـــــط اد وتشـــــتت العائلـــــة ا تفـــــى فـــــري       
وسافر إلى مصر ال ينوت على شـر ومـن شـدة تعبـه وجوعـه 

لــــين يلمعــــان لــــالبرق فــــرأت فــــى نومــــه رج. نــــام فــــى الطريــــق
ا تطفاه وحم ه إلى السـماء ثـم د ـ  بـه إلـى لنيسـة سـمائية 

وسـمع صـوتا مـن دا ـل . رأت في ا جمعار لبيرا مـن المصـلين
انــت جوعــان ياهــذا تقــدم ولــل مــن  بــز الحيــاة :"يــدعوه  ــائ 

وحينــذاك  دمــه الــرج ن المضــيئان إلــى المائــدة وتنــاول مــن 
ى الموضــع الــذت أ ــذه منــه االســرار المقدســةب ثــم اعــاداه إلــ

 .وبعدما رأت هذه الر يا  ام وعبر إلى مصر
 ـ سفره إلى الوجه القبلى واعتناقه اسم رويس0
وبعد أن وصل مصر توجه إلى الوجه القبلـى وفـى هـذه      

الــب د عمــل علــى تغييــر اســم فــري  باســم رويــس زيــادة إلــى 
نــــه انلــــار ذاتــــه وابتعــــادا عــــن الصــــيت والشــــ رة العالميــــةب  
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اشــت ر بتعاليمـــه وعجائبــه و داســـته ونســله وط ارتـــهب وتبعـــه 
جم ور عظيم من عارفى فضلهب وللنه تـرل م ليعـيش لريبـا 
على ا ر  إلى حيـر ال يجـد ملانـا يسـند فيـه رأسـهب ولـان 
ـــــول  ـــــرنم بق ـــــرار مـــــا لـــــان يت ـــــى الســـــماء ولثي ـــــين إل شـــــديد الحن

الويــل لــى فــانى لريــب ولربتــى  ــد طالــتب وســلنت :"المــرنم
ولـان يرنم ـا بنغمـة الحـزن ولـان لـل مـن " مسالن  يدار فى

 .يسمعه يبلى من شدة التنثر
 ـ شدة تقشفه وبره وتقواه9

ولقـد  ســا هــذا القــديس علـى نفســه و مــع جســده فلــان ال      
ينلــل اال  لــي  وينلــل التافــه مــن ا طعمــةب وال يلــبس إال مــا 
يســـــتر العـــــورة ويتـــــرك بـــــا ى الجســـــد عاريـــــا معرضـــــا لحـــــرارة 

ــــرد الشــــتاء ــــى حياتــــه . الصــــيأ وب ولــــان شــــديد الحــــر  عل
ولـان ينسـ  فـى . الروحية ي شـى علي ـا مـن لـل مـا ي دشـ ا
 .حياته على منوال القديس يوحنا المعمدان

ولقد طاأ هذا القـديس لـل بـ د القطـر مـن  ـو  إلـى      
دمياط واالسـلندرية ولـان اذا د ـل بلـدا يعمـل بيديـه ليحصـل 

تصــدق بمــا يتبقــى مــن اجرتــه بعــد أن علــى مــا يقــوم بــنوده وي
 .يرسل لوالده ما يساعده على ضيقته

ـــــذه الم بـــــس       ـــــه أتباعـــــه وت مي ـــــرا مـــــا عـــــر  علي ولثي
الفـــا رة أو النقـــود وال بـــات فلـــان يرفضـــ ا ولـــان ينظـــر إلـــى 
مقتنيــــات هــــذا العــــالم لــــنلبر معطــــل ل نســــان عــــن  ــــ   

إيـاك أن :"ومـرة نظـر إلـى أحـد ت ميـذه و ـال لـه محـذرا. نفسه
" تطــن برجلــك هــذه العقــرب لــئ  تلــدلك وتميتــك بســم ا القاتــل

ــا فانــدهشب فقــد  فنظــر التلميــذ إلــى ا ر  فوجــد درهمــا ذهبي
لــان هــذا القــديس ينظــر إلــى الــذهب والفضــة لمــا ينظــر إلــى 
العقــارب وا فـــاعى الســامة ولـــان اذا اتفــق وداس علـــى شـــر 

زهـد بحطـام من ا نف  الغبار الذت لصق برجله إمعانا فى ال
وهــــذا التقشــــأ الزائــــد وهــــذه االراء الغريبــــة عــــن أهــــل . الـــدنيا
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العالم جعلت القديس فريـدا فـى بابـه واعتبـره أهـل زمانـه شـاذا 
 .فاصبح وحيدا

ولم يلتأ ب ذا الحرمان بل تفوق فى التقـوت حتـى لـان      
فقــد لــان يصـــوم . يصــرأ حياتــه لل ــا فــى الصـــ ة والصــوم

ــــ ة صــــوما إنقطاعيــــا ومــــرة صــــام يــــومين يــــومين وث ثــــة ث ث
يومـا متواليـة لمـا شـ د بـذلك  88اسبوعا لام  وا ـرت صـام 

ـــا متـــا س البطريـــرك يومـــا متواصـــلة  16وا ـــرت صـــام . الباب
ولـــان يقـــوم بتنديـــة هـــذه االصـــوام ســـرا بحيـــر ال يفطـــن اليـــه 

 .أحد
ـ مواظبته على تناول االسرار المقدسة والحض على 6

 االستعداد لها
هــــذا القـــــديس مواظبــــا علـــــى تنــــاول االســـــرار لقــــد لـــــان      

ولان يتناول ا فـى  ـوأ . المقدسة فى جميع االحاد وا عياد
معتبـرار نفسـه . ورعد ة ولثيرا ما لان يظ ـر تـرددار عنـد التنـاول

ولمـــا ســـنله أحـــدهم عـــن هـــذا التـــردد . ليـــر مســـتحق لتناول ـــا
انــه ال يســتحق التنــاول مــن هــذه ا ســرار المقدســة اال :"اجابــه
لان جوفه طاهرا نقيا لنحشاء سيدتنا الطاهرة مـريم التـى  من

 ".استحقت أن تحمل المسيح فى أحشائ ا
ولقـــد لـــان شـــديد الوطـــنة علـــى مـــن يتقـــدم إلـــى االســـرار      

وفى ذات مـرة احضـر ف ـذ  ـروأ . المقدسة بدون استحقاق
ــا بالــدماء و دمــه إلــى بعــ  الــذين تقــدموا للتنــاول علــى  ملون

"  ـذوا للـوا إذا اسـتعطتم إلـى ذلـك سـبي :"لير استعداد و ـال
 .ف جلوا من تقصيرهم

و ــد لشــأ اهلل عــن بصــيرته فلــان يــرت مجــد اهلل حــاال      
ــــــى ا ســــــرار المقدســــــة فــــــى ال يلــــــل فيضــــــر بلمعــــــان ال  عل

 .يوصأ
 ـ سموه الروحى ومواهبه الروحية وتواضعه8
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واســـتطاإ أنبـــا رويـــس بج ـــاد بج ـــاده وتواضـــعه وتذللــــه      
ان يصـل إلـى درجـة روحيـة ســامية . اره ل مـور الماديـةواحتقـ

. تفوق حد االدراك لنن ينتقـل بروحـه إلـى أ صـى بـ د العـالم
فمـرة إنتقــل إلـى أســيوط ورجـع  ــ ل سـاعة ان ــى في ـا م مــة 

 .وا رت إنتقل إلى الشام لينجد ملروبا. إنسانية جليلة
ـــه اهلل معرفـــة ا ســـرار الملنونـــة      ة ود ـــول ا ملنـــ. ووهب

و ــــد اســــتعمل لــــل هــــذه المواهــــب الروحيــــة . وأبواب ــــا مغلقــــة
الفايقـــة حـــد الطبيعــــة فـــى تمجيـــد اســــم اهلل و دمـــة االنســــانية 

فلثيـــــرا مـــــا انصـــــأ مظلومـــــا والـــــار مل وفـــــا ورد . المعذبـــــة
 اطئا عن ليه وطاليا عن ظلمه و لّـ  نفوسـا ال تعـد وال 

 .تحصى
لقيــام ولمــا لانــت االعمــال العظيمــة التــى يضــطر إلــى ا     

ب ــا بــدافع المــرو ة والنجــدة والحنــان والعطــأ ال يقــوم ب ــا إال 
ا نبياء وعظماء القديسين فقد أجلـه النـاس وأرادوا أن يلرمـوه 
ويقدموا له ما يشـجعه مـن التقـديس والتعظـيم وللنـه  ـاوم هـذا 
الشـــعور بنعمـــال ا ـــرت حقيـــرة للـــى يقلـــل مـــن  يمـــة أعمالـــه 

. عنـــدما ســـنله عـــن اســـمهفقـــد أنلـــر اســـمه . الروحيـــة الجليلـــة
. فلــــان يقــــول عــــن نفســـــه ان اســــمه رويــــس أت اســــم جملـــــه

ـــــــة اســـــــمه ـــــــة حقيق ـــــــال ل ـــــــم . وعنـــــــدما ألحـــــــوا عليـــــــه لمعرف  
(." أت تيجـى اللـاذب( ) teji evl/ou)تيجـى أفليـو :"سمونى

هـو الـذت أطلقتـه اللنيسـة " تيجى"ومن الغريب أن هذا االسم 
وتماجيــدها علــى هــذا القــديس العظــيم فــى مجمع ــا وطلبات ــا 

 .التى تقيم ا تذلارا لج اده
 ـ غرابة أسلوبه فى معيشته وتحمله االضطهادات7
. و ـــد لطـــى اعمالـــه الروحيـــة العظيمـــة بســـلوله الغريـــب    

فقــد لــان يســير فــى الطر ــات عــارت الجســم ملشــوأ الــرأس 
يســلن فــى عشــة مــن ال ــو  أو ينــام علــى . مشــوش الشــعر
هــذا ا ســلوب الغريــب ولثيــرا مــا جلــب عليــه .  ارعــة الطريــق
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. وتعـديات جن ّـال النـاس وسـف ائ م. الغام  ت لمات العامة
فلـــانوا يرجمونـــه ويلطمونـــه ويســـبونه ويبصـــقون علـــى وج ـــه 
. ويطعنونـــه ويعتـــدون عليـــه بشـــتى ضـــروب االعتـــداء واالذت

ولـــان يرحـــب ب ـــذه اإلضـــط ادات ويحتمل ـــا بصـــبر عجيـــب 
ن ي اطب ـا ولان عندما تثور نفسه ضـد هـذا الموضـوإ الم ـي

ــــه  ــــاك أي ــــا الشــــ يد البطــــل جــــرجس"بقول فقــــد أهــــانوك . طوب
ــــــى شــــــر  الشــــــباب  ــــــوك وأمــــــاتوك وأنــــــت ف وضــــــربوك وطعن
واحتملــت لــل ذلــك مــن أجــل المســيح امــا انــا الشــيخ الــذت لــم 
يقـاس عشــر مــا أتــنلم وأحــزن وطوبــاك يايوحنــا الســابق الرجــل 
العظــيم لقــد  ــدمت رأســك إلــى الجــزار هيــرودس للــى يقطع ــا 

وأيـن مـا . أنا الشيخ الفـانى فـهنى ال احتمـل طعنـة صـغيرةأما 
اصابنى ممـا أصـاب الشـ داء العظـام الـذين تعرضـوا للحريـق 

وللى يسد نقـ  العـذابات " والغرق والعذاب والعقاب والموت
التــى لــان يقاســي ا مــن النــاس لــان يحــبس نفســه فــى املنــة 
نائية ويعتزل النـاس اشـ را عديـدة ويصـرأ هـذه ا و ـات فـى 
الصـــلوات الحـــارة واالصـــوام االنقطاعيـــة واالتصـــال بـــاهلل عـــز 
وجـــل ولقـــد نظـــر الســـيد المســـيح إلـــى انســـحاق  لبـــه وطمـــوح 

وظ ــر لــه فــى عزلتــه . روحــه وحبــه و ــوة ايمانــه وعظــم صــبره
 . مس مرات بمجد ال ينطق به و اطبه مرة فما  ذن

وبمثـــل هـــذه الـــر ا لـــان يتشـــجع ويصـــمد لشـــتى اآلالم      
ام ويصـــمت عـــن اللـــ م ولثيـــرا مـــا اجتمعـــت وصـــروأ االيـــ

حولــه الغولــاء وســنلوه لــى ي ــاطب م فلــان ال يجــاوب م وفــى 
مــرة حتمــوا عليــه أن يــتللم وللنــه لــم يجــب م فا ــذوا يضــربونه 
ويلوون ظ ره بالنار وصفعوه علـى فلـه ف لعـوا ضرسـه للـى 

 .يفوه بللمة فلم يظفروا منه بللمة ما
 رويسـ اضطهاد االمير سودون ألنبا 5

 وسعى البابا متاؤس فى خالصه
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 ــب  عليــه الغولــاء و ــادوه إلــى ا ميــر ســودون فســنله      
ـــى  ـــم يـــرد وحـــاول ا ميـــر عبثـــار أن يرلمـــه عل عـــن  ضـــيته فل
اللـــ م فلـــم يجبـــه إلـــى طلبـــه فـــامر بضـــربه فضـــرب اربعمائـــة 

ـــتللم. وســـنله بعـــد ذلـــك أن يفـــوه بللمـــة واحـــدة. عصـــا ـــم ي . فل
هلباســه طرطــورار أحمــرا والســير بــه فــنمر بضــربه مــرة أ ــرت وب

ـــة إمعانـــار فـــى تحقيـــره  ـــا هـــو وتلميـــذه فـــى طر ـــات المدين عاري
وأصـــابه فـــى ذلـــك اليـــوم مـــن الـــرجم والضـــرب . والتشـــ ير بـــه

وللنــــه احتمــــل لــــل ذلــــك . واإلهانــــة مــــا ت تــــز ل ولــــه الجبــــال
صابرار  ن المسيح لان يظ ر له ويقويه لمـا ا بـر أ صـائه 

 .فيما بعد
فتـــنلم تلميـــذه وتوجـــع مـــن . أمـــر ا ميـــر بســـجنه وا يـــرار      

لــو انــك . لمــاذا تتن ــد يــابنى:"هــول مــا شــاهد فقــال لــه رويــس
رفعـت عينيـك إلــى السـماء وأبصــرت السـيد المســيح وهـو  ــائم 

 ".معنا و ت الضرب لما اهتممت بما  اسينا
. ولــان بالســجن ثمــانون اســيرا مــن ا فــرن  فــالتفوا حولــه     

بـــــوا منـــــه أن يســـــنل اهلل أن ينقـــــذهم مـــــن فعـــــزاهم و ـــــواهم وطل
ســـجن م وأســـرهم فصـــلى مـــن أجل ـــم فاجـــاب اهلل طلباتـــه بـــنن 
أرسل البابا متـا س اللبيـر إلـى ا ميـر وطلـب إليـه أن يطلـق 
القديس فري  واالسـرت ا فـرن  فاجـاب ا ميـر طلبـه فـاطلق م 

فا ذ البابا البطريرك القديس إلى   يتـه بحـارة زويلـة . جميعا
مد جراحه ويعالجـه حتـى شـفى وزال عنـه مـا لـان وصار يض
 .يتنلم منه

 ـ ملخص أعماله الشفائية والخالصية84
نبتــــدئ بمعونـــــة الســـــيد المســــيح وارشـــــاد الـــــروح القـــــدس      

بلتابــة اآليــات والعجايــب التــى اجراهــا اهلل علــى يــدت القــديس 
العظـــيم أنبـــا فـــري  الشـــ ير بانبـــا رويـــس وهـــى تـــتل   فيمـــا 

- :ينتى
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قديس فري  الشماس اسـحق بـن ا ديـب فتنبـن لـه  ابل ال (8)
انه سيصير  سيسـا علـى ديـر ال نـدق وانـه سـيموت عنـده 
وســـيجنزه ويدفنـــه فـــى ديـــر ال نـــدق وبعـــد أيـــام  ليلـــة مـــات 
 ســـيس ال نـــدق ورســـم الشـــماس اســـحق  ســـا بدلـــه وملـــر 
ث ثــة وث ثــين ســنة ي ــدم فــى هــذا الــدير إلــى اليــوم الــذت 

بتجنيـــزه وبعـــد ذلـــك مـــر   تنـــيح فيـــه القـــديس فـــري  فقـــام
القــس المــذلور ورأت القــديس فــى حلــم اعلنــه بقــرب وفاتــه 
وطلـب ان يسـرإ فــى تسـليم مــا بع دتـه ثـم تنــيح القـس فــى 

 .الميعاد الذت تنبن عنه هذا القديس
مـــر  أحـــد ت ميـــذ ا نبـــا رويـــس فصـــلى إلـــى اهلل أن  (1)

ي ديـه الشـفا بصـ ة معلمـه وأبيــه ثـم رآه فـى حلـم و ـال لــه 
الســاعة التــى تتــرك في ــا هــذا العــالم فاســتيقظ   ــد حضــرت

حزينــا وودإ أهلــه اســتدعى اليــه القــديس ولمــا حضــر أ ــذ 
اناء ماء وصلى عليـه وسـقى منـه المـري  رشـم بـه بـا ى 
جســمه و ــال لــه ال ت ــأ  ــد وهبــك الســيد المســيح الحيــاة 
لتنظــر يــوم انتقــالى وتســجل انــوار حيــاتى وشــدايدها فقــام 

 .رة القديس لما تنبنالتلميذ معافى ولتب سي
ـــدة منيـــة الســـيرى  (7) مـــر  المـــدعو مي ائيـــل البنـــا مـــن بل

بمـــر  الصـــرإ حتـــى وصـــل إلـــى المـــوت فاســـتغار بـــاهلل 
واستشـــفع بالقـــديس رويـــس ولمـــا حضـــر القـــديس عنـــده لـــم 
يعرفــه المــري  وأصــبح يــرت عبيــدار ســودا  ابضــين علــى 
اســــ م ناريــــة ي ــــددون حياتــــه فحانــــت منــــه التفاتــــة فــــرأت 

إنقذنى ياأبى من هـ الء الزباينـة :"  اليه  اي القديس فصر 
اذا تبــــت عمــــا أنــــت فيــــه :"فاجابــــه القــــديس  ــــاي " القســــاة

يارجل اهلل لقـد تبـت أمـام :"فقال" أنقذتك من م وردت م عنك
فالتفـت القـديس إلـى هـ الء العبيـد وأمـرهم " اهلل وعلى يديك

أن ال يعــودا اليــه مــرة أ ــرت النــه عــاد إلــى المســيح واب 
وا عنــــه وللو ــــت أفــــاق المــــري  مــــن نوبــــة مرضــــه فرجعــــ
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وصــار مــن هــذا الو ــت . معــافى صــحيح  الــروح والجســد
و ــد لــان فيــه بئــر مــاء ملــح . يتــردد القــديس علــى المنــزل

مر المـذاق فصـلى القـديس وشـرب منـه فصـار مـا ه عـذبا 
 .وتبارك من هذا الماء المرضى ولانوا يشفون

ن رجل ـــا لـــان ببلـــدة برلـــة  رمـــوط عائلـــة مســـيحية ولـــا (0)
يـدعى ف ـر الدولـة ابـن الشـقى ولـم يـرزق نسـ  ولـان هــو 
ـــــان مـــــن اهلل أن ي ب مـــــا ولـــــدا ويستشـــــفعان  وزوجتـــــه يطلب
ـــه تن ـــذه  ـــت والدت ـــديس رويـــس فرز  مـــا اهلل ولـــدار ولان بالق
وتبارله من القديس رويـس واتفـق بعـد انتقـال القـديس مـن 
هـــذا العـــالم ان مـــر  الولـــد مرضـــا  طيـــرا ولمـــا عـــوفى 

ل رس والصـــمم والعمـــى فالتمـــت والدتـــه لثيـــرار اصـــيب بـــا
وينسـت مـن شـفائه فقادتـه إلـى  بـر القـديس رويـس وهنــاك 
بلــت بلــاءار مــرا علــى مصــيبة ولــدها وطلبــت إلــى القــديس 
أن يســـاعدها بصـــلواته علـــى شـــفائه وبقـــوة ايمان ـــا وحـــرارة 

انظــرت :"صــ ت ا انفتحــت عينــا إبن ــا وهتــأ الطفــل  ــائ 
يس رويـس ومعـه سـيدة جليلـة القــدر ياامـاه فـاننى أرت القـد

فلمـا سـمعت منـه " وراهب و ور وهم فى نور ومجد عظـيم
ذلك سجدت إلـى ا ر  ومجـدت اهلل وتنلـدت ان السـيدة 
ـــــديس  ـــــت العـــــذراء والراهـــــب الشـــــيخ هـــــو الق العظيمـــــة لان

 .أنطونيوس لولب البرية  ن ذلك اليوم لان تذلاره
ت اصـــيبت ســـيدة مـــن أعيـــان القـــبط تـــدعى بنـــت الزهـــر  (9)

برمد صـديدت لـاد يفقـدها البصـر ولمـا يئسـت مـن الشـفاء 
على يد ا طباء لجنت إلى رجل اهلل أنبا رويس فلما رآهـا 
القديس تحـنن علي ـا ورفـع العصـابة عـن عيني ـا فامتنعـت 
فانت رهــا وجــذب الربــاط بشــدة ثــم تفــل علــى ا ر  وأ ــذ 
طينـــا وطلـــى بـــه عيني ـــا ونفـــخ فـــى وج  ـــا ثـــ ر مـــرات 

 .ها للو ت ومجدت اهللفانفتحت عينا
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واتفــق ان زوى بنــت الزهــرت ســافر مــع االميــر منطــاش  (6)
إلــى الشـــام وانقطعــت عن ـــا أ بـــاره فالتجــنت إلـــى القـــديس 
رويـــــس وطلبـــــت اليـــــه أن يســـــاعدها بحلمتـــــه فقـــــال ل ـــــا 

ال يملننى أن اسـاعدك إال إذا توج ـتن إلـى الشـام :"رويس
ون   على الفور وسـار فـى . وو فت على أحوال زوجك

طريـق إلـى  نـاطر ا وز الم ديــة إلـى الشـام ولـاب نحــو ال
هـــل :"فلمـــا أبصـــرته  الـــت لـــه ملتئبـــة. ســـاعة وعـــاد الي ـــا

" رجعـت عـن رأيـك ألـم تعـدنى بالسـفر إلـى الشـام لتطمئنــى
لقــد بــررت بوعــدت ولنــت فــى هــذه الســاعة :"فاجاب ــا  ــائ 

ــــه وهــــو اآلن  بالشــــام ورأيــــت زوجــــك و لصــــته مــــن اعدائ
 .رأة ولم تف م ل مهفاندهشت الم" بنمان
ولمـــــــا رجـــــــع زوج ـــــــا ســـــــنلته عـــــــن أ بـــــــاره فاجاب ـــــــا      
عنـد عـودتى مـن الشـام ثـار علـّى الجنـود المنطاشـية :" ائ 

وارادوا الفتــك بــى فــى الصــحراء ليســتولوا علــى مــا بع ــدتى 
واذا بشــــيخ عربــــى عــــارت الجســــم ملشــــوأ . مــــن ا مــــوال

الـــرأس لـــان علـــى رأس جماعـــة هجـــم علـــي م وبـــدد شـــمل م 
ــــد  ــــى الوطــــاق الســــلطانى عن ورافقــــونى حتــــى أوصــــلونى إل
الملـــك الظــــاهر بر ــــوق ففــــرح بــــى لثيــــرار و صصــــت عليــــه 

فا ــــذ يســــنلنى عــــن الشــــيخ . ليفيــــة   صــــى مــــن الجنــــود
ـــــــه عليـــــــه ـــــــم اســـــــتطع أن أدل ـــــــت ". العريـــــــان ومقـــــــره فل فقال

ان هــذا الشــيخ العريــان هـو أبونــا الطوبــانى رويــس :"زوجتـه
ســفرك إلــى الشــام وعنــد  الــذت شــفى عينــى مــن الرمــد  بــل

 ".ليابك الطويل طلبت نجدته فانجدك
ـــه       ـــى مقـــر هـــذا القـــديس و ـــدم ل ـــه إل فتوجـــه مـــع زوجت

لمـاذا :"بع  النقـود شـالرار فـرف  أ ـذ شـر من ـا و ـال لـه
اننـى لـم اعمـل شـيئا يسـتحق الشـلر فاذهـب إلـى . تشـلرنى

السلطان بر ـوق الـذت أعطـاك هـذه النقـود مـن  زانتـه فانـه 
فـزاد " ب دمته وسـتملر فـى وظيفتـك سـت سـنوات سيلحقك
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. انـــــدهاش الـــــزوى مـــــن أ ـــــوال القـــــديس وازداد اعجابـــــه بـــــه
وتوجـــه إلـــى الســـلطان بر ـــوق أ بـــره بلـــل مـــا حصـــل مـــن 
ـــــة رجـــــل اهلل الطـــــاهر  القـــــديس فرلـــــب الســـــلطان فـــــى ر ي

وعــين الســلطان الــزوى فــى  اصــته الشــريفة . والتعــرأ بــه
ب المـــذلور وظــل يعمـــل ب ــا ســـت ســنوات حســـب نبــوة اآل

ــــى رهبــــان االديــــرة  ــــر بصــــد ات ا عل أمــــا زوجتــــه فلانــــت تب
وتـــــوزإ ال ـــــدايا علـــــى المســـــالين والمنقطعـــــين والمتـــــرددين 

 .اعترافا بفضل هذا القديس
لـــان رجـــ  لنيـــا يـــدعى الســـعيد برلـــة بـــن وجـــه الم ـــر  (8)

انلسرت رجله فاحضره رجالـه إلـى القـديس رويـس وسـنلوه 
نــا المستشــفى العتيــق هــل أ:"أن يشــفيه فــانت رهم فقــال ل ــم

فلـو ان !. حتى احضرتم الّى ابن وجه الم ـر لـى اعالجـه
ـــاإ  هـــذا الرجـــل عمـــل الرحمـــة مـــع ا وتـــه المســـالين الجي
واعـــان م فـــى ضـــيقت م بمـــا أعطـــاه اهلل مـــن  يـــر لطلبـــت 
شــــفاءه أمـــــا وهـــــو لــــم يواســـــي م فـــــى لــــرب م فـــــ  يســـــتحق 

 ".المساعدة
انـى حولـت نعـم يـاأبى :"فاجاب المـري  متـذل  و ـال     

ـــي م فـــى  وج ـــى عـــن مســـاعدة ا ـــوتى الفقـــراء و ســـوت عل
شـدت م واعاهـدك اليــوم إذا مـنت اهلل علــّل بالشـفاء بصــلواتك 

ففرح به القديس وبارلـه " ان أعطى لل ما أملك للمسالين
وصلى الى اهلل متوس  طلب شفائه فاجاب اهلل طلبـه و ـام 

ــــه وبــــر بوعــــده فلــــان يغــــدق علــــى . معــــافى وباشــــر أعمال
لمســــــــالين بعطايــــــــاه ويفتقــــــــدهم ويــــــــزور أديــــــــرة الرهبــــــــان ا

والراهبات ويقوم باحتياجات م ونبغ فى موهبة العطـاء حتـى 
بلــغ مــا  دمــه ال ــوة المســيح الــأ اردب  مــح فــى لــل عــام 

 .ولان للما يس ا فى العطاء يزيده اهلل لنى ويسارار 
وحدر ان الملك الـذت ي دمـه هـذا االر ـن ابـن برلـة      

ــــه فحــــزن أراد أن يحو  ــــرار ل ــــه لــــى يت ــــذه وزي ــــه عــــن ايمان ل
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ال :"وارتبــك فــى أمــره فحضــر اليــه القــديس رويــس و ــال لــه
" تحزن فسيموت هـذا الملـك  ريبـار وأنـت ثابـت علـى ايمانـك

وفعـــ  تمــــت نبوتــــه ومــــات الملــــك وتمســــك االر ــــن بدينــــه 
وصــادأ مــرة أن ســافر ابــن . وازداد تعلقــا بالقــديس رويــس

وهـــــاى البحـــــر ولـــــادت  برلـــــة فـــــى م مـــــة بطريـــــق البحـــــر
فلتــــب ابــــن برلــــة ور ــــة بعنــــوان القــــديس . المرلــــب تغــــرق

فـرد عليـه القـديس . رويس مسـتغيثا بـه وطرح ـا فـى البحـر
يطمئنــه علــى حياتــه وانــه لــن يصــيبه لــرق و ــد نظــر اهلل 
إلــــى رحمتــــك وتواضــــعك ووهبــــك اثنــــى عشــــر ســــنة علــــى 

ففـرح " عمرك لى تلمل رسالة االحسان التـى تضـطلع ب ـا
وعنــدما  ربــت . لــة جــدار وازداد فــى توزيــع الصــد اتابــن بر 

ســاعة انتقالــه دفعــه شــعوره بــدنو ا جــل فبــاإ لــل أم لــه 
ووزإ  يمت ا على الفقراء والمحتـاجين ولـان لـل أمنيتـه أن 
يموت فى حضـرة البابـا متـا س و ـد أجـاب اهلل سـ اله فانـه 
عندما لان يزور هذا البابا فى   يتـه أدرلـه المـوت فـاهتم 

ــــده المبارلــــة ولفنــــه ولتــــب علــــى ور ــــة مــــا بــــه  ولســــله بي
ووضــع ا فــى " ســنلت فاعطيــت  رعــت ففــتح اهلل لــك:"يــنتى

 .نعشه ودفنه باج ل عظيم
د ــل القــديس رويـــس ذات يــوم فـــى بيــت داود الشـــماإ  (7)

بـــايع الشـــراب بحـــارة الـــروم فوجـــد فيـــه لميـــة عظيمـــة مـــن 
ــــك ليطب  ــــا شــــرابا فا ــــذها القــــديس . الســــلر اشــــتراها ذل

ب ـــا فـــى بئـــر البيـــت فاعترضـــت زوجـــة داود علـــى  والقـــى
فاجاب ـــا رويـــس . ذلـــك والمتـــه علـــى هـــذا التصـــرأ الســـر

ان اعـــدام الســـلر أفضـــل مـــن الحـــبس :"بلـــل هـــدوء  ـــاي 
وفـــــى تلـــــك الســـــاعة . وترل ـــــا ومضـــــى" والجلـــــد بالمقـــــارإ

حضــر زوج ــا ومعــه جمــع لثيــر مــن الشــرطة الــذين ا ــذا 
ازن البحـــــر عـــــن الســـــلر  نـــــه لـــــان مســـــرو ا مـــــن م ـــــ

الحلومـــة فلـــم يجـــدوا شـــيئا ونجـــا داود مـــن الحـــبس والجلـــد 
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بالمقـــارإ ومصـــادرة أموالــــه فشـــلر اهلل لثيــــرار علـــى نجاتــــه 
ـــه متعجبـــا عـــن ســـر الموضـــوإ فا برتـــه بمـــا  وســـنل زوجت

وفيمـــا هـــو يفلـــر فيمـــا أصـــابه مـــن . فعلـــه القـــديس رويـــس
انـك تنلمـت :"ال سارة بضياإ السلر وافاه القديس و ال له

مــن ال ســارة وللــن اشــير عليــك أن تن ــذ مــن لمـا أصــابك 
" مـــاء البئـــر فـــى أوانيـــك فتحصـــل علـــى الشـــراب المطلـــوب

فتـــردد الرجـــل فا ـــذ القـــديس ســـط  ومـــأل مـــن مـــاء البئـــر 
ــا  أوانــى الشــراب ووضــع ا علــى النــار فتحولــت شــرابا طيب
إلى أن استوفى لمية سـلره فانـدهش الرجـل لثيـرا وطابـت 

لطمــع مــأل  لــب داود نفسـه وانصــرأ عنــه القــديس وللـن ا
فا ــذ مـــن مـــاء البئــر ووضـــعه فـــى  ــدر علـــى النـــار للـــى 
يحولــه شــرابا وبعــد مج ــود لبيــر ذا ــه فوجــد أن المــاء زاد 

فبحــر عــن القــديس رويــس ولمــا عثــر بــه . مــرارة وملوحــة
فاجابـــه . رجـــاه أن يســـاعده فـــى تحويـــل المـــاء إلـــى شـــراب

مــا أشــد طمعــك لقــد حصــلت علــى ســلرك :"القــديس  ــائ 
ا تريــــد أن تن ـــــذ مــــا لــــيس لـــــك ابحــــر ياهــــذا عـــــن فلمــــاذ

 ".    نفسك
اعتـــاد جنـــدت بحـــارة الجوانيـــة أن يرلـــب فرســـه وين ـــذ  (5)

 بزار ليتصدق على الفقـراء والمسـالين فـرأت ذات مـرة أنبـا 
ـــــس جالســـــار علـــــى ا ر  فـــــى أســـــمال باليـــــة فظنـــــه  روي
محرومــا فتصــدق عليــه بــبع  ال بــز فا ــذه القــديس منــه 

ترلــه ينصــرأ وأ ــذ حفنتــين مــن علــى ليــر عادتــه ولــم ي
ال تحتقر هـذه العطيـة :"التراب وضع ما فى منديل  ال له

وستعلم من ا ان الفقـر اال تيـارت فـى سـبيل اهلل اثمـن مـن 
 "لنى العالم لله

فلمـــا وصـــل الجنـــدت إلـــى منزلـــه وفحـــ  مـــا يحويـــه      
المنـديل فوجــد نقــودا فضــية جديـدة فانــدهش هــو واهــل بيتــه 

ــــى مضــــاعفة ثــــم أ ــــذ يبحــــر عــــن . احســــانه وشــــجعه عل
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القـــديس رويـــس فلمـــا وجـــده فـــرح بـــه فرحـــا شـــديدار واراد أن 
يتصـــدق عليـــه للـــى يعطيـــه عـــو  صـــد ته ترابـــا فاجابـــه 

هـل ظننتنـى ف حـا فـاردت أن تسـتولى منـى علــى :"القـديس
ـــــرق علـــــى المســـــالين وعامـــــل   ـــــراى أرضـــــى  اذهـــــب وف
 "الف حين بالحسنى فمن يزرإ بالبرلـات فبالبرلـات يحصـد

فســـر الجنـــدت مـــن لـــ م القـــديس وازداد فـــى عمـــل ال يـــر 
وعامل الناس بالمعروأ فضاعأ اهلل له ال ير وبـارك لـه 

 .فى لل ما يملك
وباال تصــــار فــــان للقــــديس رويــــس أعمــــاال ال تعــــد وال      

تحصــــــى ولل ــــــا فــــــى ســــــبيل ال يــــــر مــــــن شــــــفاء المرضــــــى 
ـــــة وهدايـــــة  وال ـــــ   مـــــن الضـــــيق ونـــــوال ال ـــــ   بالتوب

النقــــاذ مــــن الشــــدايد وســــطوة اللصــــو  نفعنــــا اهلل ال طــــاة وا
ببرلــات هــذا القــديس وشــفانا مــن أمراضــنا الروحيــة والجســدية 

 .امين
 

 ـ استئناف القديس رويس رسالته الخالصية88
واستننأ القديس رسالته الدينية ال  صية علـى اسـلوبه      

الفريــــد فلــــان يــــ م المنــــازل ويعلــــم المــــ منين ويقــــوي م علـــــى 
آلالم واالضــــط اد ويســــاعدهم علــــى حمــــل اتعــــاب م احتمـــال ا

ويشــــفى مرضــــاهم وي ــــدت  طــــات م ويتنبــــا عمــــا فــــى جــــوأ 
المســتقبل مــن الحــوادر العظيمــة الشــنن واهم ــا انــذار  ومــه 
بو ــوإ لــ ء فــاحش ســيعم أر  مصــر وصــار يحــث م علــى 

فاطــاعوه . اد ــار مــا يقــوم بــاودهم فــى تلــك الظــروأ الحرجــة
فــى لــل ادوار تاري  ــا حتــى  وفعــ  عــم مصــر لــ ء لــم تــره

ـــى  04ارتفـــع ثمـــن القمـــح مـــن  درهمـــا وبـــذلك  044درهمـــا إل
املنــه انقــاذ حيــاة الفقــراء والمســالين مــن تــنثير موجــة الغــ ء 

 .المميت
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ـــــان       ـــــه االهتمـــــام بمســـــاعدة الرهب ولـــــان مـــــن أهـــــم أعمال
والراهبـــات ولـــان يحـــ  المـــ منين علـــى مســـاعدت م وينت ـــر 

 .يطيعونه ويتسابقون فى عمل ال يرالنياء االمة الب  ء ف
 ـ مرض القديس فى اواخر ايامه81

و تم هـذا القـديس ج ـاده باحتمـال مـر  مـزمن بصـبر      
ـــد لـــنيوب الصـــديق ظـــل يعـــانى آالم المـــر  مـــدة تســـع  وجل
ــــة وهــــو طــــريح الفــــراش صــــامتا ال يللــــم احــــدا  ســــنوات متتالي
 محــتم  لــل هــذه العــوار  صــارفا و تــه فــى التن ــد والبلــاء
والص ة من أجل     ال طاة الذين لـانوا يتـرددون عليـه 
ولان الناس يقصدونه من لل الج ـات فينـالون التعزيـة علـى 
يديه وهو فى فراش المر  ويبرأون روحيا وجسـديا وي تـدون 

 .ب ديه ويتبارلون منه
 ـ انتقال القديس من العالم87

لـي م وعندما علم بن اية اجله اسـتدعى ت ميـذه وبـارك ع     
واحدار واحدار ومسح جسده بالماء راشما لل اعضائه مـن  مـة 

 .الرأس إلى ا م  القدمين بع مة الصليب
 87ش الموافـــق 8818بابـــه ســـنة  18وفـــى يـــوم االحـــد      

م اســـلم روحـــه الطـــاهرة ولـــم يلـــن بجانبـــه 8040التـــوبر ســـنة 
ساعة موته اال السيدة العذراء التى طلب ا فاجابت نـداءه لمـا 

 د رايـت فـى تلـك السـاعة امـرأة :"احد ت ميذه حير  ال ا بر
منيرة لالشمس جالسة إلى جانـب هـذا ا ب  ـد سـلم ا روحـه 

 ".المبارلة تحقيقا  منيته وبذلك المل ج اده الحسن بس م
ــــذت فيــــه تقــــيم       وانتقــــل هــــذا القــــديس فــــى نفــــس اليــــوم ال

الطـاهرة اللنيسة تذلارا لسيدتنا العـذراء ودفـن بجـوار لنيسـت ا 
 .بدير ال ندق

 ـ سرقة جسد القديس دفعتان ورده إلى مقبرته80
وفى اليوم الثامن مـن دفنـه سـرق جسـده فظ ـر لت ميـذه      

اعلم ـــم بوا عـــة الحـــال فنعـــادوه إلـــى  بـــره ولانـــت تجـــرت مـــن 
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جسده الطاهر آيات لثيرة فـالرت ذلـك جماعـة مـن المـ منين 
ر شـ ران فحملـوه فـى فحاولوا ان ينقلوا الجسد الطاهر إلى ديـ

ســــفينة فــــى النيــــل وفــــى طــــريق م إلــــى الــــدير المــــذلور ثــــارت 
علــــــي م ريــــــاح شــــــديدة وعواصــــــأ هوجــــــاء لــــــادت تغــــــر  م 
فاضـطروا ان يرجعــوا الجسـد إلــى  بــره المبـارك وظــل القــديس 

 .محافظا على لرامة جسده إلى و تنا هذا
و د  امت جميعة ن ضة اللنـائس ب مـة رئيسـ ا االسـتاذ      
فــرى بتجديــد بيعــة هــذا القــديس فــوق  بــره الطــاهر دون أيــوب 

ان تــتملن مــن نقــل رفاتــه مــن ملان ــا االصــلى و ــت التجديــد 
الن هــذا القــديس حــافظ علــى  بــره فــى ملانــه حتــى ال تمــس 

 . نفعنا اهلل ببرلاته امين. رفاته
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