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  تقدمي  
  úbnß@bjãþa@òÏbîã@ @

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني
ÿa@óÉjÜa@óà‡Õà¶ì@ @

 مسامع الودعاء مثـل املـاء       يف أخبار القديسني    هيشهية  
 وحقاً إن سري القديسني     إسحق، هكذا قال مار     اجلدد،للغروس  

 يف اإلنسان الغرية املقدسة والرغبة      يف النفوس تثري    يفهلا أثر فعال    
إن سـرية القـديس     .  طـرقهم  يفحماكاة أولئك األبرار والسري     

 يف أحدثت رجـة     يلثناسيوس الرسو  كتبها البابا أ   اليتأنطونيوس  
 .والبتوليـة  وشوقت كثريين إىل حياة الرهبنـة        املسيحيالعامل  

 جيمعها الـسواح    اليتكذلك كانت األخبار والقصص القصرية      
 يقابلـها   القديسني، القرن الرابع عن اآلباء      يفالذين زاروا مصر    

 م عجيب مشتاقة    يف وتتغذى ا أرواحهم     عظيم،الناس بشوق   
ر القديسني ال حتمل فقط فكرة عن        إن سي  .املالئكيالطريق  إىل  

الفضيلة إمنا حتمل أيضاً طريقة تنفيذ الفضيلة وإمكانيتها عمليـاً،          
 عن حيـاة الـرب      النظريلذلك كانت أعمق بكثري من الكالم       

  .والقداسة
 كتـاب   يفلقد نشرنا من قبل سرية القديس حينس كامـا          

ـ    وسري ثالثة من اآلباء ال     ،مستقل ا قديسني هم البابا متاؤس واألب
 احللقة الثالثة من سلـسلة تـاريخ        يفا مرقس املتوحد    رويس وأب 
 ني هذا الكتاب نقدم سري الثالثة مقارات القديس       يف و ،البطاركة

 وسيظهر قريباً مبشيئة الرب كتـاب       ، كتاب يفتظهر ألول مرة    



 }٨{

 ر السواح واملتوحدين ونرجو أن نتمكن بصلواتكم مـن         عن سي
 تقريب  يف الروحير القديسني حىت تقوم بعملها      ابعة نشر سي  مت

النفوس إىل اهللا بوضع هذه املثل العليا أمامها حـىت تـشتاق إىل             
  .حماكاا

 الـيت  هذا الكتاب أن جنمع كل املعلومـات         يفوقد حاولنا   
وصلت إىل أيدينا عن هذا املوضوع حىت ال حيتاج فيه القـارىء            

خطوطات املوجودة لـدينا وكـذلك       فقرأنا امل  .آخرإىل كتاب   
 نشرت بطرق علمية فيها عنـصر البحـث         اليتالكتب التارخيية   

 عاصـرت   اليتوالتحليل والنقد كما رجعنا إىل املراجع األصلية        
 وحاولنا أن نقارن على قدر ما نستطيع        .تقريباًهؤالء القديسني   

  .لنستخلص احلقيقة أو لنضع أمام القارىء شىت الروايات
أل اهللا أن يكون هلذا الكتـاب فائدتـه الروحيـة           وحنن نس 

 املقصود وإىل   ي باهلدف الروح  يأيتوتغذيته لقلوب الكثريين حىت     
ر القديسني إن مسحت إرادة الرب       الكتاب املقبل من سي    يفاللقاء  
  .وعشنا

ولعله من الترتيبات اإلهلية العجيبة أن يتم طبع هذا الكتاب          
 برمهـات   ٢٧( اريوس الكبري    مناسبة عيد نياحة القديس مق     يف

  .آمنينفعنا اهللا مجيعاً بربكة صلواته وشفاعته )  ش ١٦٧٨
   م١٩٦٢أبريل 

  دير السريان
 }٩{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

óïäbrÜa@óÉjÜa@óà‡Õà@ @

أصدر دير السريان الطبعة األوىل من هذا الكتاب الدسـم          
ـ  سـنة،  ٣٦ من حنو    أي ١٩٦٢سنة   ه مـأخوذة مـن      ومادت

خمطوطات دير السريان العامر بلغتها البسيطة القريبة للعامية ممـا          
 اليت إىل جانب السري العطرة      للقراءة،جيعله سهل الفهم ومشوق     

   مساء  يفر الثالثة مقارات القديسني الالمعني      يتكلم عنها وهى سي 
الرهبنة والكنيسة القبطية وهذا يزيد من أمهية الكتاب ويـشجع          

  :هم والثالثة مقارات قراءته،على 
 أب بريـة    ،املـصري القديس مكاريوس الكـبري      - ١

  .الالمعشيهيت وكوكبها 
 يل أب منطقة القال   ،ياإلسكندرالقديس مكاريوس    - ٢

 وهو الرجل املرح صاحب الفصول      .الالمعوكوكبها  
املضحكة حىت مع الشياطني أنفسهم رغـم نـسكه         

  .الصارم وقامته الروحية العالية
 بالصعيد،  )قاو  ( القديس مكاريوس أسقف ادكو      - ٣

 املستقيم،وهو األسقف الشهيد من أجل اإلميان القومي     
  .خلقيدونيةوقد استشهد بعد رجوعه من جممع 



 }١٠{

ر  طبعته األوىل يعد أول كتاب صدر عن سي        يفكان الكتاب   
 عنـهم، الثالثة مقارات جمتمعني مبا حيويه من معلومات غزيـرة          

 وتلقفـه   القبطيـة،  أوساط الكنيسة    يفرنة فرح   وكان لصدوره   
الشباب بشغف وقرأوه بنهم، وكانت له مثاره الروحية العظيمة         
مثل حمبة الكثريين من الشباب لزيارات األديرة واخنراط كثريين         

  .املالئكي طريق الرهبنة يفمنهم 
وحنن اآلن نعيد طبعه بعد هذه املدة الطويلة وحنن واثقون أن           

 سيتلقاه بنفس الشغف وسيكون له بنعمة املسيح        يالقبطالشباب  
  .نفس الثمار الروحية احللوة املفرحة

 بشفاعة أمنا العذراء الطاهرة مرمي والثالثة مقارات القديسني       
  .الثالثاألنبا شنوده  البابا املكرم يوبصلوات أبينا الطوباو

  ونعمة الرب تشملنا مجيعاً آمني

@ @‘ûbnà@bjäÿa  
   العامرأسقف دير السريان  

   م١٩٩٨ أغسطس ٢٥
   ش١٧١٤ مسرى ١٩

  تذكار عودة جسد القديس مقاريوس الكبري إىل برية شيهيت

 }١١{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

@óÉjÜa@óà‡ÕàórÜbrÜa@ @
 ١٩٦٢صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب القيم يف سنة          

  .ونفذت
أيضاً ولـشدة    ونفذت   ١٩٩٨بعة الثانية سنة    طمث صدرت ال  

 عليه يقوم دير السريان اآلن بإصدار الطبعة الثالثة منـه            اإلقبال
 وفيه حتقيق عن مدينة اتكو أو قاو، مركـز أسـقفية القـديس            

  .مكاريوس األسقف أحد الثالثة مقارات القديسني
أمنا الطـاهرة   بشفاعة  . اهللا جيعله سبب بركة لكل من يقرأه      

 أبينـا  القديسة مرمي وآبائنا الثالثة مقارات القديسني وصـلوات      
  .املكرم البابا األنبا شنوده الثالث

  وإلهلنا اد الدائم إىل األبد آمني

@ @‘ûbnà@bjäÿa  
  أسقف دير السريان العامر  

   م٢٠٠٦ بريل أ٥
   ش١٧٢٢ برمهات ٢٧

  ملقدسةنياحة القديس مكاريوس الكبري أب برية شيهيت ا



 }١٢{

  نبذة تارخيية عن  
‘íîŠbÕà@î‡ÕÜa@‹î†@ @

  : النطرون وادي
 صحراء ليبيا عرف منذ القدمي بأنه       يفمنخفض بقرب الدلتا    

   عــصر البطالــسةيف يمــصدر للنطــرون وامللــح، وســم
 القـرن   يف زار مـصر     الذي وذكر عنه سترابو     ،)حقل امللح   ( 

  )إقليم النطرون (  أن امسه امليالدياألول 
 وبعـض   الـوادي  التاريخ أمساء خمتلفة هلذا      يفدت  ولقد ور 

واإلسـقيط والقـالىل    ) النطرون  ( نتريا  : أجزائه وختومه منها    
  . هبيبوواديوبرنوج ونريى وبيامون وشيهيت 

 هو عنـد    )نتريا  ( وأقدم استعمال معروف للكلمة األوىل      
 phapihosem املصري االسم مترمجة عن    ،سترابو كما أسلفنا  

  .)ينة النطرون مد( ومعناه 
 فلعل أقدم مـا نـصادفها فيـه اسـتعمال           )إسقيط  ( أما  
  تكلـم عـن منطقـة      الـذي  ،الثاين القرن   يف جغرا ،بطليموس

 }١٣{

 حبـرية  جنـويب الواقعة  Schthiaca Regio )سقيطياكا ( 
  .ا Seyathis مريوط ومدينة سفياطس

ومعناها حجرة يسكنها    قالية كلمةمجع  ) القالىل  ( ولفظ  
 وأصلها  Cellia وبالالتينية   ،Καλµβηاليونانية  راهب وهى ب  

  .Kla أورويب -اهلندو 
 بعض املخطوطات   يفوردتا   ) نريي(  و) برنوج  ( وكلمتا  

وقيل أما جبالن إما أما جياوران جبل شيهيت وإمـا أمـا            
  .)١( موضعان منه

 يفجغرافية مـصر    (  كتابه   يفذكر أميلينو    )بيامون  ( وعن  
 املنطقة الواقع فيها حالياً دير القديس       يفا مدينة   أ) عهد القبط   
  .مقاريوس
ومشتقة  ميزان القلوب فهى قبطية ومعناها     )شيهيت  ( أما  

 اسم أُطلق علـى     فهي .مبعىن قلب  hte\مبعىن وزن و   i[من  
 وتأمل  ، حيام يف ليصف ما ميارس الرهبان فيه من تدقيق         الوادي
  . أفكارهم وقلوميف

نسبة إىل شخص يـدعى     )  هبيب   اديو( ويقال أن لفظ    
  .هبيب

                                                           

  .٤٠ ص ١٩٣٢ سنة املسعوديالقمص عبد املسيح : حتفة السائلني ) ١(



 }١٤{

ومن احلق أن يقال أن العلماء مل يصلوا بعد إىل حتديد املواقع            
 تدل عليها هذه األمساء على أنه من املمكن اخلـروج مـن             اليت

  : التاليني باالجتاهنيآرائهم 
 الدلتا ثالثـة مراكـز      غريبأنه  :  وهو عند اجلميع     ،األول

 اجلنوب وامسها نتريـا والقـالىل       رهبانية تتدرج من الشمال إىل    
  .واإلسقيط
 وهو عند الغالبية أن هذه األمساء الثالثة تطلق علـى           ،الثاين

 وادي املعروف حاليـاً باسـم       الوادي يف اليتاملراكز الرهبانية   
 كتـاب   يف كما قال الدكتور عزيز سوريال عطيـة         .النطرون

كـز   أنه كانت هناك ثالثة مرا     ١٥٨ - ١٥٧الرهبنة القبطية ص  
 هـي  النطرون من الشمال إىل اجلنوب       وادي يفلسكىن الرهبان   

القرن  ( ينتريا ومنطقة القالىل واإلسقيط ومساها أبو عبيد البكر       
  ).١( سياتيس ونتريا وبيافون ) امليالدياحلادى عشر 

 ألن البعض يعترب منطقـة      الغالبية؛على أننا قلنا أن هذا رأى       
 Celiaومنطقـة القـالىل    ، حبرية مريوط مباشـرة   جنويبنتريا  

                                                           

 نشر مجعية اآلثار القبطيـة      ٦٠عمر طوسون ص    :  النطرون   وادي) ١(
   ١٩٥٤سنة 

 }١٥{

 املعروف حاليـاً باسـم      الوادي ومنطقة اإلسقيط مجيع     ،جنوا
  .)١(  النطرونوادي

 النطرون على ثالث مناطق     وادي يفومن اليسري أن نتعرف     
 يوجد اآلن   ، وال زالت مراكز أساسية للرهبنة     ،كانت فيما مضى  

ملندثرة  كل منها دير أو أكثر آهالً بالرهبان وعدد من األديرة ا           يف
 الدير العامر هو دير     ، الشمال فيأمكن التعرف على بعض منها ف     

 يف و ،وبقربه أطالل حدد منها دير أنبا موسى      ) برموس  ( السيدة  
 والسيدة العذراء الشهري بالسريان     يالوسط يوجد ديرا أنبا بيشو    

وبقرما أطالل عرف من بينها أديرة للقديس يوأنس القمـص          
 كما  ،س لألحباش وأنبا نوب ودير األرمن     وحينس كاما ومار إليا   

 اجلنوب الدير العامر هو دير القديس       يفعرفت جبانة الرهبان، و   
مقاريوس وجبواره أطالل عرف منها دير أنبا زكريا وقالىل كثرية          

  .كانت الواحدة مأوى لعدد من الرهبان
 أُطلقت على   اليتوميكن القول باطمئنان أن من بني األمساء        

 وعلى املنطقة اجلنوبيـة     ،نتريا وبرنوج ونريى  : شمالية  املنطقة ال 
 كانت  اليتبيامون واإلسقيط مث حدث أن أطلقت بعض األمساء         

تدل على مناطق حمددة مثل نتريا واإلسقيط وشـيهيت علـى           
  . كلهالوادي

                                                           

  L’Egypte chritienneخريطة مصر ) ١(



 }١٦{

  ):١( دير القديس مقاريوس
 القرن الرابع أنه بعد أن أنشأ القديس مقـاريوس          يفحدث  

) برمـوس   (  فيما بعد باسم الروم      ي دع الذيول  الكبري ديره األ  
 وعلـى   .الوادي من   نويبجلا اجلزء   يفأنه انتقل إىل منطقة بيامون      

 املنخفض أقام القديس وأنشأ لنفسه قاليـة        جنويبالصخر الواقع   
 املنخفض أنشئت   يف و .ا سرداب يؤدى إىل مغارة وبىن كنيسة      

ديرة صغرية إذ حوى    قالىل كثرية للرهبان كان كثري منها يشبه أ       
 وقد اشـتهر    .مساكن متعددة جلماعة من األخوة املقيمني سوياً      

من سكاا أنبا يوحنا القمص وأنبا أبرآم وأنبا جاورجى وأنبـا           
 العصور الوسطى   يف كانت له قالية ضخمة عرفت       الذيزكريا  

  .باسم القالية الكربى

                                                           

  :أنظر كتاب ) ١(
H. G. Evelyn White : The Monasteries of the Wadi 
el Natrun. 

 }١٧{

  كما رواها القديس األنبا سرابيون أسقف متيوس

 والقديس بالديوس وبستان الرهبان
@ @

       
 

 
 
 

 

@î‡ÕÜa@ò
jÙÜa@‘íîŠbÕà@ @



 }١٨{

ò7Üa@ë‰è@Š†b—à@ @

 ميامر بدير السريان وتضم سرية القديس       ٢٩٠ خمطوط رقم    - ١
  بعـض  يف( كما رواها أنبا سـرابيون أسـقف متيـوس          

  .)املخطوطات أسقف نقيوس 
 ميامر بدير السريان وتضم سرية القديس       ٢٨٦ خمطوط رقم    - ٢

  .ونفيه إىل بالد الروم
 ٢٧٨ طبع أخرياً خمطوط رقم      الذي بستان الرهبان املعروف     - ٣

  .بدير السريان
 البـستان   يف بساتني رهبان أخرى فيها أخبار زائدة عمـا          - ٤

  .٢٨٠و  ٢٧٩املعروف وأمهها خمطوطات رقم 
 يف Evetts  نشرها وترمجها  اليتالطبعة  :  تاريخ البطاركة    - ٥

وفيه خرب تكـريس   Patrologia Orientalisجمموعة 
  . عهد األنبا بنيامنييفكنيسة أبا مقاريوس 

٦ - Paradise of Fathers ed. by Budge ١٩٠٧ 
Lausiac History by Palladius. 

٧ - Evelyn White : Monastries of Wadi n 
Natrun. 

  
 }١٩{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني

شر   ه بن سن توفيق الى وح ون اهللا تع دىء بع نبت
ر من ميمر              اريوس الكبي سيرة أبينا القديس العظيم مق

 )تمى  ( وضعه القديس سرابيون أسقف مدينة تميوس       
)١.(  

  برآة صلوات هذين القديسين فلتكن معنا آمين
س العظيم املدعو من اهللا من بطن أمه وصلب          هذا القدي  ...

 كما أعلمنا عنه الروح     - أعىن األب مقاريوس     ،أبيه، كاهن اهللا  
 كان نـاظراً إىل القديـسني       ، هذا اخلرب  يفالقدس وكما شرحنا    

 أعمـال الـصالح متـشبهاً       يف وكان مياثلهم    ،الصائرين أمامه 
ريوس هذا املغبوط األب مقا   ). ٢( بتدبريهم حسب تعليم بولس   

كان يتعجب منه ومن كالمه وأفعاله كما سنشرح ذلك فيمـا           
 اهللا الطالبني خـالص     حميب ليكون هذا الكالم ملنفعة مجيع       ،بعد

 وسنظهر اآلن حملبتكم قليالً من كثري من أعمال هـذا           .نفوسهم
  .القديس اخلائف اهللا

                                                           

  .يف مركز السنبالوين حمافظة الدقهلية) ١(
  ٧: ١٣عب ) ٢(



 }٢٠{

@ @
  :أبواه والبشارة مبيالده 

األب القديس  هللا،  ، املؤيد بنعمة ا   - أحبائي يا   -هذا العظيم   
 يف البتولية، كان من أبوين صاحلني من جـنس          النقي مقاريوس

كرمي معروفني أمام اهللا والناس، خائفني اهللا يعبدانـه وحيفظـان           
وكان اسم أبيه إبراهيم وكـان كاهنـاً        . وصايا اإلجنيل املقدس  

فاضالً خيدم دائماً املذبح املقدس مبخافة ونقاوة وقداسة وحمبـة          
وأمه أيضاً كانـت    .  متشبهاً برئيس الكهنة العظيم    كثرية للرب 

، وكانت مثل سـارة     سارةمؤمنة بارة خائفة اهللا باألكثر وامسها       
  .وأليصابات سالكة يف وصايا الرب بتواضع

فباركهما الرب  . وكان كالمها بارين أمام الرب يف أعماهلما      
وكانا حريصني علـى    . وأغنامها يف أعماهلما يف أمور هذا العامل      

لصدقات والرمحة على الناس أمجعني، جماهدين دائماً يف الصوم         ا
وقد أقاما مع بعضهما الـبعض      . والصالة يف املرتل ويف الكنيسة    

  .زماناً ومل يرزقا ولداً ذكراً وال أنثى
وذلك أن هـذا القـس   . وبعد أيام قليلة افتقدمها اهللا بضيقة   

ا كالمها حياة   الفاضل احملب هللا هو وزوجته املباركة البارة اختار       
الطهارة، وافترقا عن فراشهما املشترك، وكانا حريصني دائمـاً         
على الصوم والصالة والرب يفتقدان الغرباء واملرضى، حمبوبني من         

 }٢١{

ولكن عدو اخلري ملـا     . وأقاما على ذلك زماناً كثرياً    . اهللا والناس 
رآمها هكذا يف هذه الفضائل حسدمها وكـان يـصر بأسـنانه            

فمضى . دته وحرصه أن يعمل الشر خبائفي اهللا      عليهما حسب عا  
ودخل يف أناس أشرار لصوص من الذين خيدمونه وهو سـاكن           
فيهم دائماً، وأتى م إىل مرتل هذين املغبوطني، فأخذوا كل ما           

وكما حدث أليوب الصديق هكذا أصاب      . كان هلما من القنية   
 وكان يف ذلك الزمان هياج، ومل يكن أحد خيـاف       . هذين أيضاً 

السلطان يف كل أرض مصر، وكان كل من يتمكن من رفيقـه            
  ).١( يقتله ويأخذ ماله

وإن هذا البار، القس الفاضل، ملا نظر هو وزوجته ما حلقهما    
فأشارت املرأة على   . حزنا يف قلبيهما وتوجعا ألجل ذلك األمر      

زوجها قائلة منضى من ههنا لنخلص نفسينا، منضى من بلـدنا           
. ى القس منقسماً يف فكره بسبب هذا األمر       فبق. ومن عند أهلنا  

كأن شيخاً مضيئاً   : ويف تلك الليلة ظهر له يف رؤيا منظر عظيم          
كالشمس البساً لباس اد شبه مالبس البطاركة، دنا منه وقال          

                                                           

سنة ( قد يكون ذلك أثناء الثورات اليت حدثت يف عهد أرشيالوس           ) ١(
  ).م ٢٩٧ - ٢٩٥
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 }٢٢{

أنا إبراهيم رئيس اآلباء الذي ولـدت       . له ال ختف أيها اإلنسان    
 ضابط الكل    إليك اإلله  أرسليناسحق واسحق ولد يعقوب وقد      

أن تسمع لزوجتك سارة وخترج من أرضك وجنسك وتـسكن          
يف الضيعة املسماة شبشري ألنه هكذا قد أحب اهللا، وهكذا قال            

 عنـك بـل سـأعظمك       يدي لست أخلى    إنينرب األرباب   
وأنـا  . وأباركك وأخلصك من كل أحزان األعداء وشرورهم      

ل أيضاً قد خرجت من بيت أىب من حاران وصرت غريباً يف ك           
 فـإين  الرب فإذا مضيت إىل شبـشري        يلأرض كنعان كما قال     

أرزقك ولداً من هذه املرأة، قال رب األرباب وإله كل اخلليقة،           
وأجعل امسه شائعاً ويكرز به يف األرض كلها، ويـصري ذكـره            
دائماً إىل األبد وإىل كمال العامل، ويرزق أوالداً روحـانيني يف           

 إليه من كل املسكونة     وأمجعطاً  حياته وبعد وفاته، وأجعله مغبو    
 بكـل خمافـة يف      ويعبدونين فيخدمونينومن األلسن والشعوب    

املوضع الذي أعطيه له وأجعله له مرياثاً إىل األبد، حىت أن ذلك            
 ويكـون   يلاملكان ميتلىء من األوالد الروحانيني الذين يلـدهم         

كالفردوس املمتلىء خريات الذي سكنه آدم فطرده منه العـدو          
  .سدهحب

وملا قال إبراهيم رئيس اآلباء هذا الكالم إلبراهيم القس البار          
فلما استيقظ هذا الشيخ املبارك كان متعجباً مـن         . انصرف عنه 

املنظر الذي نظره ومن الكالم الذي مسعه، وكان مـسروراً يف           
 }٢٣{

وملا أصبح الصباح استحضر زوجته وحدثها بكل ما أبصر         . قلبه
  .األمر بإرادة اهللاومسع، فعلما وفهما أن هذا 

فتركا سائر ما بقى هلما، وخرجا من وطنهما الذي ولـدا           
فيه، وأخذا معهما فضة كانت قد تبقت هلما، وأقبال إىل شبشري           

فلما رأى الكهنة الذين    . وسكنا فيها كما أمرمها الرب يف الرؤيا      
لتلك القرية هذا القس الفاضل وشاهدوا تواضـعه وخمافتـه هللا           

رة ونعمة الروح القدس املضيئة يف وجهه، قبلوا        وشيخوخته املوق 
وأعطوه مسكناً يف ضيعتهم وسألوه أن يـشاركهم يف خدمـة           
املذبح املقدس، فلم جيبهم إىل ذلك قـائالً إن شـرائع قـوانني             
الكنيسة ال تفسح لكاهن غريب أن يشترك يف مذبح ليس هو له            
 إال بكتاب من أسقفه أو شهادة ممن عاينه يف مـسكن خدمتـه            

)١.(  
فلما استراح يف تلك القرية وسكن فيها، ابتدأ يفلح األرض          

وكان أهل القرية مجـيعهم     . ليعيش منها، وكان حيرث ويزرع    
  .حيبونه ويوقرونه

وبعد قليل مرض هذا القس إبراهيم واعتل ورقد على فراشه          
فلما طال به الوجع سأل أن ميضوا به إىل الكنيسة ليسجد فيهـا             

فلما أوصلوه إليها وطلب أن     .  يعطيه الشفاء  حسب إميانه باهللا أن   
                                                           

  .، وغريها٩:  أبوليدس ، قوانني١٥: جممع نيقية املقدس ) ١(



 }٢٤{

ويف . ينام، مل يأته النوم يف تلك الليلة ألجل كثرة ضربات الوجع          
نصف الليل وهو مستيقظ رأى مالك الرب وقد خرج من املذبح           
ووقف عنده وخاطبه هكذا قائالً إبراهيم إبراهيم قم سريعاً مـن           

 يلالً اغفـر    رقادك وتعاف من وجعك فأجابه الشيخ الكاهن قائ       
فتقدم إليه مـالك    .  إليك أجيء قدرة أن    يل مريض وليست    فإين

قم اآلن  . الرب وأمسكه بيده وقال له الرب قد افتقدك ورمحك        
  . صحيحاًمعاىفولوقته قام . على رجليك

وقال له مالك الرب اذهب بسالم وتقدم إىل زوجتك والزم          
ـ            ثري، فراشك لتحبل وتلد ابناً، ويكون هللا به فرح وسـرور ك

ويكون هذا الولد الذي يولـد      . ولوالدته ولكل الذين يعرفونك   
ويكون خائفاً اهللا   .  الطوباوى أيلك مباركاً ويكون امسه مقارى      

وأعماله مستقيمة يف الفضائل حىت أن امسه يذكر يف كل األرض،           
ألنه جيمع للرب أمماً ال حتـصى وينـاجيهم رب الـصباؤوت            

 فاملالئكة خيدمون اهللا يف السماء      وخيدمونه كاملالئكة يف خدمتهم   
ويكونون على األرض كأنه    . وهؤالء خيدمونه على األرض دائماً    

  .ليست هلم أجساد يف األعمال والعبادة
 هذا الشيخ املبارك القس إبراهيم كانـت بقربـه          امرأةوإن  

ختدمه وكانت يف ذلك الوقت نائمة فدنا منها وأيقظها وأخربها          
  .ك فلما كان الغد مضيا كالمها إىل مرتهلماجبميع ما قاله له املال

 }٢٥{

@ @
  :مولد القديس ونشأته 

وبعد ذلك حبلت املرأة وولدت ابناً ذكراً مجيالً حسناً مثل          
فدعوا امسه مقاره الـذي تفـسريه       . يوسف ابن يعقوب يف ائه    

وكان وجهه مملوءاً نعمة وجمـداً      .  حسبما تقدم القول   يالطوباو
داً صاحلاً منذ كان يف بطن أمـه،        من اهللا الذي خلقه وفرزه عب     

 ليكون رئيساً ومعلماً عظيماً للشعوب      الروحاينومسحه بالدهن   
الكثرية فيجذم ويقدمهم كبخور طيب إلهلهم الذي حيب حياة         

  .مجيع الناس
وكان الطفل مقاره يترىب وينمو بنعمة خالقه وسيده يسوع         

رة ناظراً إىل   املسيح وتربية الوالدين وكان ينمو خبوف اهللا والطها       
. ترتيب وطقس أبويه اللذين كلنا حمبني اهللا من كـل قلبيهمـا           

  .وكانت نعمة فائضة تشمله منذ كان يف أحشاء أمه
فباركهما اهللا  . وكان يساعد أباه يف خدمة احلقول واملزارع      

 والقنية والغالت الكثرية اليت رزقهما اهللا       باملواشيوأوسع عليهما   
ا عاجالً منذ والدة هذا االبن املبـارك        إياها سريعاً وأكثرها هلم   

  .الذي رزقهما اهللا إياه، مقاره الشاب احلكيم



 }٢٦{

 وهـدوءه   الصيبوكان أوالد تلك القرية يشاهدون تواضع       
وكان الكل يقولون   . وترتيبه ونعمة اهللا احلالة عليه فيعجبون منه      

إن اهللا عتيد أن جيعل هذا الشاب الطاهر القديس رئيساً ومقدماً           
  .ثريينلقوم ك

وبعد ذلك أخذه كهنة القرية ومضوا به إىل األسقف فسامه          
  ).١( أغنسطساً

  :زواج القديس 
فلما بلغ الشاب إىل كمال القامة أراد والـداه أن يزوجـاه            

 وأخذا يسأالنه قائلني إننا نريد أن يتم لك إكليل الـزواج            امرأة
 وتطلبا مىن   قبل موتنا فلم يذعن هلذا األمر البتة قائالً هلما ال تتعبا          

             هذا األمر ألن اهللا ال يريد هذا األمر الذي تشريان بـه علـى .
 امـرأة فأعادا عليه الطلب أيضاً أن ينيح قلبيهما يف األمر ويتخذ           

وكانا والداه قد نسيا كل ما قيل هلما        . ويرزق أوالداً ويفرحا به   
أمـا  . من اهللا، أوالً من إبراهيم رئيس اآلباء، وبعده من املـالك          

بـل كـان    . ىت مقاريوس فلم يكن له فكر البتة يف هذا العامل         الف
                                                           

 ومعناها قارىء وهـى     أناغنوستيسالنطق الصحيح هلذه الكلمة هو      ) ١(
ويشترط يف احلاصل عليها    . درجة من درجات الشماسية يف الكنيسة     

أن يعرف كيف يقرأ الكتب املقدسة ويفهمها ويفسرها لآلخـرين          
  ).راجع طقس الرسامة (  أيضاً واعظاً ا ومنذراً وكارزاً

 }٢٧{

. حافظاً خمافة اهللا والطهارة وتالوة الكتب املقدسة يف الكنيـسة         
 -فألزمه الكهنة ألم احتاجوا إليه    . وكان يفهم بقلبه الذي يقرأه    

وكان أبواه  . امرأةأن يكون خادماً للبيعة، واضطروه أن يأخذ له         
 علـى   امرأةفأكرهوه واختذوا له    .  ال يريد  يريدان هذا األمر وهو   

وكان هو بقلبـه    .  وأدخلوه معها اخلدر   الطبيعيترتيب الناموس   
. ونفسه ناظراً إىل اهللا، فلم ينظر إىل املرأة وال تقدم إليها البتـة            

وكان إذا أدخلوه معها إىل اخلدر يسند رأسه إىل العامود وحيتج           
لطهارة حبق واضعاً يف    باملرض، وظل حيتج ذا كل يوم حافظاً ل       

  .قلبه كيف يرضى اهللا فلما جازت أيام العرس ساموه مشاساً
وكانت ألبيه ِجمال كثرية فطلب من أبيـه أن ميـضى إىل            

. اجلبل باجلمال مع األجراء الذين هلم ليحملوا النطرون إىل مصر         
وإمنا أراد ذا أن يبعد عن قلبه إرادة املرأة ويتخلص بالطهارة من            

  . ا أيضاً وال يبصرهايلتقيليها وال التقدم إ
وكان قد اجتمع يف ذلك الزمان أناس كـثريون ميـضون           

أعىن جبل النطرون ومعهم مجـال      ) ١( كجماعات إىل شيهيت  
كثرية يحِملُوا نطروناً إىل مصر وكانوا يرافقون بعضهم بعـضاً     
خوفاً من الرببر سكان ذلك اجلبل الذين كانوا وقت كمال النيل           

خيرجون ويسبون الناس ويأخـذوم إىل بالدهـم        ) يضانه  ف( 
                                                           

  . يكن اسم شيهيت معروفاً يف ذلك الوقتمل) ١(



 }٢٨{

وبسبب هذا األمر مضى أبا مقار مع أنـاس         . ويبيعوم للعبودية 
          مىالني مراراً عديدة يف هذه اخلدمة، وألجل هذا سمكثريين وج

  .مقاريوس اجلمالمن أهل قريته 
  :الرؤيا األوىل 

ليحملـوا  فلما مضى دفعة أخرى مع مجاعة الناس باجلمال         
النطرون كعادم ووصلوا يف الليل إىل أسفل اجلبل الذي فـوق           
البحرية، نزلوا هناك ليسترحيوا هم ومجاهلم إىل الغـد ليحملـوا           

فلما ناموا مجيعهم ألقى األب مقاريوس بنفسه علـى         . النطرون
إذ نظر  . ونام فرأى يف نومه أمراً خموفاً     . األرض من كثرة التعب   

 الساطع وكانت   املضيءوشحاً بأسطوانة كالربق    إنساناً نورانياً مت  
مه قائالً قم أنظر وتأمل هذا      فكلّ. تلك األسطوانة مكللة باجلواهر   

املنظر وجل يف هذا اجلبل وطف فيه وتأمل العمـق الـذي يف             
 تكلم معه   للذيفلما تأمل ونظر قال     . وسطه وتفهم ما تشاهده   

، واجلبـل   )١(  ما أنظر شيئاً سوى رأس البـهلس       سيدي يا   إنين
ففتح ذلك الرجل املنري فاه وقال لـه بـإعالن إن اهللا            . حميطاً ا 

 أعطيك هذا اجلبل مرياثاً لك ويكـون لـك بنـون            إنينيقول  
وخيرج منك رؤساء ومقدمون من هذه الربية       . لعباديتيتفرغون  

أمم كثرية وتصري أساساً وتقف على صخرة اإلميـان للـشعب           
                                                           

  .الوادي معناها Pi\elocكلمة قبطية ) ١(
 }٢٩{

 وأنا أجعل أغصانك حتمل أمثاراً      يلالذي تلده بتعاليمك وحمبتك     
كثرية ويسبحونىن يف أقطار األرض ويذيعون الـذكر اجلميـل          

اض اآلن من نومك، وامض بسالم، إىل موضـعك،         . املفضل
وإذا ما صرت كامالً    . وتفهم جيداً وتأمل مجيع ما رأيت ومسعت      

فم اهللا قال هذا، فال تعلم إنساناً       . ظهرت لك وكلمتك مبا جيب    
  .نظر الذي رأيته إىل الوقت الذي تؤمر فيهذا امل

فلما قام الشاب مقاره من نومه بالغداة، كان كمن قد تـاه            
فسأله رفاقه وأصحابه ما بالـك فَـِزع        . عقله، مفكراً فيما رآه   

  .القلب مرعوباً مفكراً؟ فلم جيبهم جبواب
  :وفاة زوجته 

 تهامرأوبعد ثالثة أيام رجع من جبل النطرون إىل بيته فوجد           
حممومة حبمى املوت وبعد قليل توفيت من هذه احليـاة بـسالم            

فلما عاين الشاب هذا األمر الذي كان،       . وهى طاهرة ببتوليتها  
 مثـار نفـسك     اغتنامقال لنفسه يا مقاره احرص من اآلن على         

ومداواا، ألنك أنت ستؤخذ بعد أختك هذه املؤمنة إىل املوضع          
ا الروحانيون األطهار األبـرار     الذي ما حيل فيه اجلسدانيون وإمن     

  . أنا طاهرإينكما قال الرب كونوا أطهاراً وقديسني كما 
  :منوه يف الفضيلة 



 }٣٠{

 إال بالكنيسة، وكان حمبـاً      بشيءومل يعد الفىت مقاره يهتم      
لكل الناس بتواضع كثري كائن فيه، حيىن رأسه للـصغري منـهم            

ابن حبيـب،   فلهذا كان حمبوباً من كل أهل قريته مثل         . والكبري
تضاعه وأعماله الفاضلة   اوكلما نظروا   . وكانوا يتحدثون بذكره  

ونعمة الروح الطاهر املضيئة على وجهه كانوا يقولون لبعـضهم        
البعض ترى ماذا يكون من هذا الشاب الذي يف قلبه مثل هـذه             

ألنه ما كان ميشى مع أحد من الشباب أقرانه         ! احلكمة العظيمة ؟  
الشيوخ اململوئني باحلكمـة، الفهمـاء      بل كان دائماً خياطب     

وكان كل معارفه يقولـون باحلقيقـة إن        . بقلوم، اخلائفي اهللا  
  .مالئكيمنظر هذا الشاب منظر 

وكان أبوه وأمه يفرحان به يف قلبيهما وأعينهما أكثر مـن           
كل مفرحات العامل وخاصة إذ كانا ينظران حكمة اهللا الساكنة          

 وميجدان اهللا ألما كانا يصادفانه      وكانا يفرحان كثرياً  . يف قلبه 
مراراً كثرية منتصباً يف الـصالة، يـصلى ويعطـى الـصدقة            

ومل يقدر أحد منـهما أن يرجـع     . للمحتاجني، ويتعهد املرضى  
بل كانا يسمعان منه ويصغيان إىل كالمه، ألن        . امرأةفيذكر له   

اهللا كان حاالً فيه، هذا الذي كان يدبره منذ صباه والـذي رىب             
أما هو فكان يتأمل املناظر اليت تظهر له مـن          . سه منذ صغره  نف
  .اهللا

 }٣١{

 وكان هو أيـضاً     شيءوكان أبواه يطلبان مرضاته يف كل       
 شـيء مترقباً خمافتهما من أجل اهللا، خيدمهما ويرضيهما يف كل          

ويطيعهما كما يطيع العبد مواله فلما وصل األب مقاريوس إىل          
ره من الـشيخوخة مثـل      حد السن الكامل عِدم أبوه نور بص      

وكان مضطجعاً  . إسحق رئيس اآلباء، وضعف من طول السنني      
حينئذ الزمه مقاريوس خيدمه خدمة كثرية، طالبـاً        . على سريره 

فلمـا متـت أيـام      . منه دائماً أن يزوده بربكته وهكذا كـان       
شيخوخته الكرمية أسلم روحه إىل اهللا الرحيم ودفـن بكرامـة           

  .كثرية كما يليق برتبته
  :تفكريه يف الرهبنة 

فلما تويف أبوه فكر يف قلبه أن يترك مسكنه الذي نشأ فيـه             
ويهتم مبخافة اهللا ويثابر على الصالة دائماً إىل الرب بعقله بـال            

وهكذا ابتدأ أن يفرق كـل مالـه ويعطيـه صـدقة            . انقطاع
فلما شعرت بذلك أمه قالت له فيما بينـهما يـا           . للمحتاجني

مله إذ تفرق كل مالك ألنك أنت ما تزال         ولدى ما هذا الذي تع    
فلم . بعد شاباً، فإذا بددت مالك ستحتاج وتصري أجرياً آلخرين        

 أنـا أمسعـه     سـيديت يرد أن حيزا بل قال هلا كل ما تقولينه يا           
  .ومل يكشف هلا أفكاره. وأعمل به



 }٣٢{

وبعد ستة أشهر وأيام قالئل توفيت العجوز وخرجت مـن          
فدفنها إىل جـوار بعلـها الكـاهن        . اناًهذا العامل املمتلىء أحز   

ومل . الفاضل وبقى البار مقاريوس وحده، واكتنفته أفكار كثرية       
  .يكشف رؤياه إلنسان كما تقدمت الوصية

فلما كان يوم معلوم للعيد، خطر بباله أن يعمل فيه وليمـة            
للمحتاجني ليكون ألبويه نياح فيذكرمها الرب بصلوات هؤالء        

اك راهب متوحد يسكن بالقرب من القرية       وكان هن . احملتاجني
ففي ذلك اليوم الذي    . يتقى اهللا هارباً يف رهبانيته منفرداً وحده      

عمل فيه مقاريوس تذكار أبويه جاء الراهب إىل الكنيسة ليتناول          
 فيأكل من املائـدة     جييءاألسرار اإلهلية فطلب إليه أبا مقاره أن        

  .اليت عملها للمحتاجني فمضى معه
 إىل قاليته، فأجابـه     املضيصرف الناس طلب الراهب     وملا ان 

 إىل عندك   أجيء إن أراد اهللا وعشنا أن       أمنييتاألب مقاريوس إن    
فودع الراهـب أبـا     .  كثرياً تغمين ألا   أفكاريوأكشف لك   

فلما كانت الغداة مضى إليـه      . مقاريوس بعد أن أذن له بذلك     
 منفرداً وأهـتم     أوثر أن أعيش   إنينوعرفه أفكاره قائالً له هكذا      

فتعجب منه الراهب ومن لطف خطابه وتواضعه       . نفسيخبالص  
وأجابه بكالم أحلى من الشهد وأجلسه عنده تلـك الليلـة ومل        
يتركه ميضى حىت يكشف اهللا له أمره، ألن ذلك الراهب كـان            

 }٣٣{

فعند غروب الشمس استعمال يسرياً من اخلبز وشربا        . يرى مناظر 
  .وناما يف القاليةماء وشكرا نعمة اهللا وصليا 

فلما استيقظ ذلك الشيخ يف أول الليل كعادته للصالة، فتح          
 قلبه، فأبصر مجوعاً من الرهبان حمدقني مبقـاريوس         عييناهللا نور   

. وهم كلهم يضيئون كالنور وعلى أكتافهم أجنحة كـالطيور        
ومسعهم يقولون قم اآلن يا مقاريوس وابدأ باخلدمة اليت أُعطيت          

. لراهب القديس ذلك، تعجب كثرياً وصـمت      فلما مسع ا  . لك
فقال لـه   . فلما كان بالغداة طلب مقاريوس أن ميضى إىل مرتله        

ذلك الشيخ هل رأيت يف هذا الليل شيئاً ؟ فأجابـه مقـاريوس             
 يف فرح  نفسياملغبوط قائالً ما رأيت شيئاً بل منت بنياح وكانت          

 هـي  فإن دعوتك    اعملهفقال له الشيخ الذي فكرت فيه       . كثري
وها الرب قد دعاك برمحته على البشر وتدبريه للناس يف          . من اهللا 

ولئال يـتعظم   . وكشف له الشيخ املنظر الذي أبصره     . كل وقت 
برأيه أمره الشيخ أن ميضى بعيداً قليالً عن القريـة ويـسكن يف             

 اهللا مل يكونوا قد دخلوا الربيـة بعـد إال           حميبقالية وحده ألن    
  .القديس أنطونيوس وحده

خرج هذا البار مقاريوس وفرق كل ما كان ميلكه علـى           ف
احملتاجني واملساكني ومضى فسكن يف قالية خـارج القريـة يف           



 }٣٤{

وكان وحـده   . موضع مل يكن فيه أنيس كما أمره ذلك الراهب        
  .يف اهلدوء

@ @
 ١(رسامته قسا: (  

فلما شاهد أهل القرية أعماله احلسنة واستقامته مع الـرب          
الكثري، تشاوروا فيما بينهم أن يرمسـوه       يسوع املسيح وتواضعه    

فمضوا وطلبـوا   . قساً ألنه مل يكن يف ضيعته قسيس قريب منهم        
أن يرمسـه   ) أمشون حالياً   ( إىل أسقفهم القديس الذي يف أمشوم       

قسيساً ليستحق نعمة قبول الروح القدس اليت للكهنوت من يد          
 األسقف بذلك، أتوا مـسرورين إىل       رضيفلما  . ذلك القديس 

قاليته وأخذوه غصباً ومضوا به إىل األسقف فرمسه هلـم قـساً            
 الكهنوت، بتدبري من عنده ليعني      هيفصارت عليه نعمة اهللا اليت      

  ).٢( وبعد ذلك سكن يف الربية القصوى. نفسه وكثريين معه
  :التجربة األوىل 

                                                           

السنة اليت رسم فيها القديس مقاريوس قساً موضع خـالف بـني            ) ١(
  .املؤرخني

 كنت  شبايب يف حال    إينروى القديس أبا مقاريوس عن نفسه فقال        ) ٢(
إذ مل أوثر أن     قساً لضيعة و   وجعلوين ينعائشاً يف قالية مبصر فأمسكو    

  )بستان الرهبان وبالديوس ( أتقلد هذه الرتبة هربت إىل مكان آخر 
 }٣٥{

فلما أقام بتلك القرية وكل الذين يرونه ويشاهدونه ينتفعون         
شيطان عدو جنسنا أن ينهض عليـه حبروبـه         منه حينئذ بدأ ال   

ومل يكن مقاريوس البار يقبل اخلواطر اليت يزرعهـا يف          . األوىل
قلبه، فحاول الشيطان أن جيعل القديس يلبث يف ذلك املوضـع           
وال خيرج إىل الربية ويتفرد لقتاله ألنه خبروجه جيعل الربية القفر           

ه كثريون خيدمونـه    عاملاً جديداً لإلله السمائى وموضعاً جيتمع في      
خدمة روحية، أولئك املزينون بزى القتال مقابل قـوة األرواح          
اخلبيثة وأجناس الشياطني، فيقاتلون العدو بنبال النشاب املسنون        

 وباقي الصلوات والدموع    هياحلاد والسيوف ذات احلدين اليت      
  .اخلدمة الروحية اليت تقيم الغلبة باسم ربنا يسوع املسيح

 قبـل   شـيء له الناظر واملطلع على علم كل       حينئذ مسح اإل  
 على هذا القـديس     جتيءكونه احلكيم وحده بسابق علمه، أن       

سبق أن خوطب به، فيجـرى       مقاريوس جتربة يتذكر بسببها ما    
هكذا إىل الربية إىل املوضع الذي أراه الرب إياه حيث جيمع إليه            

رفوا، كما  وهذه التجربة أنتم مجيعاً تع    .  احلياة األبدية  حميبمجيع  
  :الكتابشهد هو بفمه املقدس، وهأنذا أجدد ذكرها يف هذا 

كانت يف تلك القرية، اليت كان يـسكن هـذا البـار إىل             
وكان يسكن بقرـا    . ما عرفت رجالً  ) عذراء  ( جوارها، فتاة   

  وقد أراد والدا هـذا الـشاب أن ميلكـاه         . شاب من جنسها  



 }٣٦{

، ولكنـهما مل    عيالطبيهذه الفتاة حسب الناموس     ) يزوجاه  ( 
وتكونت دالة بني   ) فقرمها  ( يتمكنا من ذلك بسبب مسكنتهما      

. الشاب والفتاة ألما كانا من جنس واحد كما سبقت وقلت         
فكانا يسكنان بقرب بعضهما البعض، ويلتقيان معاً يف الشارع         

ويف بعض األيام كان هناك عيد وشرب نبيذ كـثري          . ويف البيت 
لزنا، واحنلت بتوليتهما من زنامها معاً،       يف ا  االثنانوسكر، فسقط   

وكانا خيافان من زنامها لئال يقتال بسبب . فحبلت الفتاة بعد قليل   
فتشاور ذلك الشريران الرديئان وقال أحدمها لآلخـر        . الفضيحة

لكننا نقوم ونلقى . ماذا نعمل ؟ إن علم أبوانا ذا فإما يهلكاننا       
س املتوحد هو الـذي     السبب على الراهب ونقول إن ذلك الق      

وكذلك . عمل هذا العمل وال يرثى له ألنه مثل غريب هو ههنا          
فلم علم أبو الفتاة حببلها سأهلا من عمل بك هذا األمـر ؟          . فَعال

 يف أحد األيام مـضيت      إنينفقالت له كما أعلمها ذلك الشاب       
  . فحبلتمعيإىل ذلك الراهب املتوحد فاضطجع 

 اخلزي امتآل غضباً وحنقاً بسبب      فلما مسع أبواها هذا األمر    
الذي حل بابنتهما، فذهبا إىل القالية مع كـثريين وأخرجـوا           
القديس مقاريوس وهو ال يعلم السبب، وضربوه ضرباً شـديداً          

مث ربطوا يف عنقه حبالً وفيه قدور مـسودة         . حىت قارب املوت  
مكسورة وحلوق جرار متسخة وطفقوا جيرونه وسط ضيعتهم،        

ان جيرون خلفه ويضربونه وجيرونه إىل هنـا وإىل         ومجاعة الصبي 
 }٣٧{

 ابنتناهناك كانون، وينادون عليه قائلني هذا هو الذي اغتصب          
  .البتول وفضحها

وكان للقديس رجل مؤمن خيدمه، ويأخذ منه عمل يديـه          
ويبيعه وحيضر له خبزه وحاجته ملتمساً بذلك بركـة القـديس           

 ذلك الوقت وهـو     وكان هذا الرجل يتبعه يف    . حسب إميانه به  
حزين خِجل من أجل كذم على القديس، ومغموم بسبب مـا           

وبغتة ظهر للنـاس اـتمعني      . تعرض له من ضرب واستهزاء    
مالئكة يف هيئة أناس مؤمنني ومعروفني وكأم قد أقبلوا مـن           

فلما عاينوا القديس قد قارب املوت من الضرب واهلـزء          . بعد
اس األشرار الكذبة، سألوهم قائلني     اللذين القامها من أولئك الن    

فقالـت هلـم    . ما حال هذا الراهب ؟ فأعلموهم جبملة الكذب       
 مؤمناً  ابتدائهاملالئكة ليس هذا حقاً حنن نعرف هذا الرجل منذ          

صاحلاً وتقدموا إليه فحلوه من وثاقه وكسروا تلـك القـدور           
  .واجلرار املسودة املعلقة يف عنقه

 ال نتركه حىت يأتينا بضامن أنـه        ؛الفتاةفقال هلم والدا تلك     
 مىت ولدت، ويدفع نفقة لوالدـا إىل أن يتـرىب           فتاةليتكفل با 
، هذا األمر   آبائيفأجاب القديس مقاريوس على ذلك يا       . الطفل



 }٣٨{

     مث دعـا   ). ١(  وقعت فيه ما أعرفـه     أنينالذي تشهدون به على
. واضـمين ذلك املؤمن الذي كان خيدمه وقال له اصنع حمبـة           

 ذلك الرجل القديس مقاريوس وأطلقوه بعد ذلك فمضى         فضمن
وملا دخل قاليته أخذ يعاتب نفـسه       . إىل قاليته وقد كاد ميوت    

 لـك أن    فينبغي وبنون   امرأةقائالً اآلن يا مقاره قد وجدت لك        
وهكذا كان يعمل دائمـاً     ). ٢( تعمل ليالً واراً لقوتك وقوم    

 خيدمه فيبيعها ويـدفع     قففاً ويدفعها إىل ذلك الرجل الذي كان      
  .حىت إذا ولدت تنفق على ولدها. للمرأة

ولكن اهللا خالق البرية، الذي ميجد الذين ميجدونه، العـامل          
بكل األشياء قبل كوا، مل يشأ أن خيفي طهارة هذا القـديس            

لكن شـاء   . والعمل املكتوم الذي عمله عبده القديس مقاريوس      
فلمـا آن   .  واملتوكلني عليه  أن يعلم كل الناس أنه رجاء خائفيه      

األوان للفتاة البائسة أن تلد، تعسرت عليها الـوالدة بـصعوبة           
ولبثت يف تلك الشدة أربعة أيام تستغيث ليالً وـاراً،          . عظيمة

فقالت هلا أمها مـا     . ومل تقدر أن تلد، حىت أشرفت على املوت       

                                                           

يف القصة اليت رواها القديس مقاريوس عن نفسه مل يرد أنه دافع عن             ) ١(
  ).بستان الرهبان (  يف صمت شيءذاته مطلقاً بل احتمل كل 

 لـك    قوله لنفسه كد يا مقاره فها قد صارت        هيالعبارة املشهورة   ) ٢(
  ).بستان الرهبان  ( امرأة

 }٣٩{

، فها أنت بعد قليل متوتني؟ فقالت ألمها يـا          ابنيتهو ذنبك يا    
 حىت نسبت   نالزبا خطيىت   كفتينفما  .  أنا مستحقة املوت   سيديت

األمر كذباً إىل عبد اهللا القس الراهب الذي مل يـدنُ مـىن ومل              
الشاب الذي صـار    ) فالن  ( ولكن حتايل   .  شراً البتة  يبيصنع  
 إىل أن حبلت فلما مسع أبواها هذا األمر داخلهما ندم كثري            معي

ر الـيت عمالهـا بالقـديس       والما نفسيهما على كثرة الشرو    
أما الشاب الـذي    . والضرب الذي ضرب به حىت قارب املوت      

أفسد الفتاة فحني مسع ذلك هرب لئال يمسك بعد اعتراف الفتاة           
  .خبطيتها

وملا مسع باألمر وصحته الرجل الذي كان خيـدم القـديس           
مقاريوس، وأن الناس قد عزموا أن ميضوا إليه ويطلبوا أن يغفـر            

ى منهم من اخلطية إليه، أسرع هذا اخلادم إليه بفـرح     هلم ما جر  
 قائالً له إن تلك الفتاة الشقية ما متكنـت مـن            وبافتخاركثري  

  الوالدة حىت اعترفت أن القديس ما صنع معها شـيئاً ولكنـه           
 إليك ليطلبوا منك    ايءوالذين مسعوا يريدون    . الشاب) فالن  ( 

 وكان اخلادم فَِرحاً مبتهجاً إذ رِفـع        .املغفرة ويشكروا خادمك  
اخلجل من وجهه ألم قبل قليل كانوا يعريونه قائلني هذا الرجل           

  . أنه فعل كذا وكذاانكشفالذي شهدت له أنه قديس قد 
  :الرؤيا الثانية 



 }٤٠{

وملا مسع القديس ما كان، فكر أن خيرج من ذلك املوضـع            
 أن يقيم صالته    وبينما هو عازم  . وميضى فيسكن يف قالية أخرى    

كعادته، وهو قائم أمام مائدة احلياة، شاهد عن ميينـه كاروبـاً            
نارياً ذا ستة أجنحة ومملوءاً كله عيوناً فلمـا أراد القـديس أن             
يتفرس حسناً وينظر ماذا يكون ذلك املنظر املنري وذلك الـشبح           
احملدق به، اشتمله خوف فسقط على وجهه وصار كامليت ملقى          

تقدم إليه الكاروب املقدس فمسكه وأقامه وقواه       ف. على األرض 
ونزع عنه اخلوف فلما استفاق لنفسه قال له قم ملَ ثَقُلَ قلبـك             

حسناً عملت إذ احتملت التجربة     . ونسيت ما خوطبت به قبالً    
حىت إذا ما حلت بك جتربـة       . اليت حلت بك لتصل إىل الكمال     

يت يطلقهـا اهللا    أخرى تبدأ أن تعرف قليالً قليالً تلك التجارب ال        
ولكـن  . يف اجلهاد ويبتلى ا املؤمنني من الشياطني والناس أيضاً        

أكمل اآلن هذه اخلدمة اليت بدأا وشارك الـسرائر املقدسـة           
وأعدد نفسك للخروج   . لتكون لك قوة من القداسات الطاهرة     

 متضى وتسكن يف املوضع الـذي       لكي. من ههنا يف الليلة املقبلة    
وال تغفل عما أوصيت به، وال ختف وال        . لربأريك إياه بأمر ا   

 سـآيت وأنا  . ينقسم فكرك ألن الرب قد أمر ذا فال ترد جواباً         
إليك وآخذك ليالً ونسري معاً دون أن يشعر بنـا أحـد، لـئال              

  .يبصرك الناس فيذهلوك

 }٤١{

 أمـضى   إين :الـرب ألنه هكذا يقول    . شيءوال ختف من    
له، حىت تكمل كل ما     وأسكن يف ذلك البلد الذي أراك الرب اإل       

 ال أن تكـون أبـاً       :اهللاألنه هكذا مشيئة    . مسعت كما قيل لك   
. لكثري من األوالد اجلسدانيني بل تعطى أن تلد بنني روحـانيني          

 جتمع أنـت هـذه      لكيلقد قلت لك هذه الوصايا من العالء،        
فأجـذم باألسـرار اخلفيـة      . إهلياجلموع حسب مسرة اهللا     

اية إن هم حفظوا الوصايا الناموسية الـيت        ستعالنات إىل النه  الوا
  .للرب اليت تقلدهم أنت إياها

وقـد قبـل    . هذا هو خطاب الكاروب ملقاريوس املغبوط     
القديس ما قيل له بفرح، ونسى ذلك الضرب وذلك التعـذيب           

 وهكذا استعد إلكمال مـا      .اللذين حالّ به من الناس والشيطان     
 يوحى به إليه من الكاروب

  :ملقدس إىل اجلبل ا
فلما كان الليل قام يف الصالة كعادته وبغتة رأى نوراً عظيماً           

 يف  املـضيء يف املوضع الذي كان يصلى فيه، مثل نور الشمس          
فعمل القديس مقاريوس حـسبما     . نصف النهار يف حر الصيف    

وانتظر الكاروب تلـك    . أوصى، ألن النور كان هو الكاروب     
ب مقاريوس لـئال خيـاف      القوة املقدسة قليالً، ومل خياطب األ     



 }٤٢{

وبعد ذلك استعلن له وخاطبه وقال له قم بقوة اهللا الذي      . ويرتعد
  .أمرينيقويك وامش وأنظر ما أريك فإن الرب قد 

 يف قاليته، وخرج    شيءوهكذا ترك القديس مقاريوس كل      
وبعد يومني دخل إىل    . مسروراً بقوة اهللا، والكاروب ميشى قدامه     

ل نواحيه، يف املواضع اليت كان مزمعاً       اجلبل ودار به مجيعه من ك     
وقال األب مقاريوس للكاروب املقدس أطلـب       . أن يسكن فيها  

فقـال لـه    .  أين أسكن يف هذا اجلبل     تعرفين أن   سيديإليك يا   
وأخشى أن  . ها كل الربية أمامك   . الكاروب هذه اإلرادة إليك   

 االضـطهاد أعطيك وصية أن تسكن هنا أو هناك، فيقاتلـك          
بل فلـتكن   . فتخطيءذلك املوضع وتتجاوز الوصية     وخترج من   

سكناك حتت سلطانك أنت نفسك أينما أردت أسكن، وجرب         
  وكن صامتاً وتأمل ذاتك، واحترس جيداً من شرور املتمـردين         

ومن مناصبتهم وحيلهم الشريرة، حىت إذا ابتليـت       ) الشياطني  ( 
 وبأمر اهللا سأكون أنا يف كل     . تكون قد سبقت لك معرفة بذلك     

  .وقت عندك
  : النطرون واديسكناه يف 

فوصل . فمشى األب مقاريوس يف اجلبل وشاهد كل ما فيه        
وهـو  ) ١( قريباً من املكان املدعو أنابالوس  ) ١( إىل رأس البهلس  

                                                           

  .الوادي معناها pi\elocكلمة قبطية ) ١(
 }٤٣{

وحفر له مغارة يف الصخر وسكن فيهـا        . موضع قريب من املاء   
مث خرج يطوف الربية وجاء إىل ميني ذلك املوضـع،          . أياماً قليلة 

ألن الناس كـانوا يطرقونـه إىل       . وحفر فيه موضعاً وسكن فيه    
. البهلس، حيملون النطرون ويزعجونه يف ذلك املوضـع أيـضاً         

  .وكان الرببر قد قتلوا جنوداً من الروم أتوا إىل هناك
فلما قضى القديس هناك زماناً طويالً، أصلح موضعاً آخـر          

ويعطيهـا  يصلى ويقرأ فيه، ومكاناً آخر يعمل فيـه الـضفرية           
للجمالني الذين حيملون النطرون فيبيعوا وجييئون له حباجته أعىن     

  .خبزاً يابساً
  : إزعاجهالشياطني حتاول 

فلما نظر الشياطني الذين يف ذلك اجلبل شـجاعة نفـس           
القديس وقوة قلبه وحمبته هللا قاموا عليه يئة حيوانـات شـريرة           

ـ     . وأحاطوا به كالنحل   م اسـتطاعة أن    فلما نظروا أنه ليست هل
يتقدموا إليه البتة، حزنوا كثرياً ومترمروا، ألن الرب مل يسمح أن           

 جتـيء وكانت هذه رمحة منه على القديس، أن ال         . جيرب منهم 
 جتربة صعبة ال يعرفها فيسقط بغتـة يف صـغر           االبتداءعليه من   

                                                                                                                        

 أن  املقفى وردت يف قاموس السلم      Anaballoucهذه الكلمة   ) ١(
  .معناها بركة النطرون



 }٤٤{

ألنه مل يكن يف ذلك اجلبل إنسان آخر ساكن معه يتعزى        . النفس
  .ه باألفكار النجسة احملدقة به من العدو النجسمبعاينته ويعرف

  :اسرتشاده باألبا أنطونيوس 
وبعد ثالث سنوات فكر القديس مقاريوس يف نفسه قائالً ها          

 يلقد جئت إىل هذا املوضع وإىل هذا البلد كما أُمرت، ولـيس             
 إىل طريق الفضائل وإىل السرية اليت يتسري ا سكان          يرشدينأحد  
أصنع ؟ كنت قد مسعت وأنا مبصر خرب القـديس          فماذا  . الربية

أقوم اآلن وأمضى   . أنطونيوس الساكن يف الربية منذ سنني كثرية      
  . اإلفراز، مث أعود إىل ههنافيمنحينإليه، 

 إىل  الـشرقي فنهض وصلى وبدأ سريه يف الطريق إىل اجلبل         
فلما اجتمع بالشيخ األنبا أنطونيوس قبله بفرح       . األب أنطونيوس 

  ).١(  القديس مقاريوس أفكاره ومل يكتم عنه شيئاًوكشف له
فقبل القديس أنطونيوس رأس القديس مقاريوس وقال له يا         

). ٢(  مقاره، إنك عتيد أن تصري مغبوطاً كما يترجم امسـك      ابين

                                                           

ذكر يف بستان الرهبان عن القديس مقاريوس أنه ملا مسع بسرية األبا            ) ١(
ـ        زاه وأرشـده إىل    أنطونيوس وبأعماله الفاضلة مضى إليه، فقبله وع

  .طريق الرهبنة وألبسه الزى مث عاد إىل موضعه
  . ترمجته مبارك أو طوباوى أو مغبوط أو سعيديوناينمكاريوس اسم ) ٢(

 }٤٥{

 عن حمبتك،   يل أمرك منذ أيام وقال      يل قد كشف    إهليألن الرب   
  . أن أتدبر سالمتك وأعاين ترتيبكوأمرين

شيخ العظيم وعظه وأيده بكالم كثري مما يليق بـزى          وإن ال 
الرهبنة املقدسة، وأظهر قدامه حيل العدو، وعرفه أنه مزمـع أن           

مث قال له   . يحارب حىت املوت باألفكار الباطلة واألمور الظاهرة      
  .فلتكن أنت كامالً إذا حاربوك واصرب حىت املوت

ـ          ه فطلب منه األب مقاريوس بتواضع وخشوع أن يسمح ل
بالسكىن عنده ولكن الشيخ األبا أنطونيوس مل يسمح له بذلك،          

. بل قال له فليصر كل واحد منا يف املوضع الذي دعاه الرب إليه            
  .فأمكث أنت يف موضعك واصرب فيه

فلما مكث القديس مقاريوس عند الشيخ أياماً قالئل، وقبل         
  ...منه رسوم وصايا خدمته، عند ذلك قام للرجوع إىل جبله

د قال أبا مقاريوس وأيضاُ أبا سرابيون عن زيـارة كـل            وق
 يف املدة اليت أقامها كل منهما       -منهما للقديس أنطونيوس إما     

  . ما أبصراه ينام قط يف الليل-عنده 
  : النطرون واديرجوعه إىل 



 }٤٦{

فلما وصل القديس مقاريوس إىل موضعه جلس يف قاليتـه          
وقد كـان الكـاروب     . صامتاً خيدم اهللا وقد اتكل عليه وحده      

  .يفتقده افتقاداً منظوراً
ويف أحد األيام خرج عند املساء ليمأل جرته ماء من الينبوع           

فبينما هـو   . الذي يف البهلس، ألنه مل يكن قد حفر له بئراً بعد          
سائر يف الطريق يدرس األلفاظ املقدسة، جاءه صوت من السماء          

 رىل جانبه فلم ي   قائالً مقاره مقاره فلما مسع الصوت وقف ونظر إ        
  .وإذ مسع الصوت ثالث دفعات فزع وجلس على األرض. شيئاً

 وأتيت إىلّ،   وصايايفقال له الصوت من أجل أنك مسعت        
 فيخدمونينهأنذا أمجع إىل ههنا شعوباً ال حتصى من كل لسان،           

لكن أنظر، ال ترفض    .  بأعماهلم الصاحلة  امسي ويبارك   وميجدونين
  .أحداً من الذين يقصدونك

وملا عـاد   . فلما مسع هذا تأيد وفرح قلبه، ومضى يف طريقه        
  .إىل مغارته صلى وأكل خبزاً قليالً ونام

  :حماربات العدو 
فلما استيقظ للصالة كعادته، فتح اهللا الرحوم أذنيه ومسـع          
الشياطني يقول بعضهم لبعض أترى هذا اإلنسان يسكن معنا يف          

 ميناًء وملجأً ونياحاً    -ه   من أجل  -هذه الربية، فتصري هذه الربية      

 }٤٧{

للذين يتركـون العـامل ويقيمـون ههنـا مـدناً متـشبهني             
ألنه سيجمع إليه شعوباً كثرية، ومنضى حنـن        !! ؟  ...بالسمائيني

من الربية إذ ال يبقى لنا معه سلطان، فنطرد منـه ومـن أوالده              
فلنجتمع اآلن كلنا ونكتنفه من كل جانب       . معذبني من صلوام  

  .نا نقدر أن نطرده من هذه الربيةونفزعه، لعل
فلما مسع األب مقاريوس هذا، تأيد وتشجع بقلبـه علـى           
الشياطني، وصار كالذي يبارك اهللا يف قلبه، الذي صنع معه رمحة     
وفتح أذنيه ليسمع كالمهم، أعىن الشياطني، ويعرف ضـعفهم،         

  .وأقام يف الصالة بشهامة
علـى اجلبـل،    فاجتمع إليه األشرار، وصعدوا فوق املغارة       

وتبدلت مجاعة منهم فصارت شبه خيل، ومجاعة أخرى شـبه          
وجاء إليه نفر منهم إىل باب املغـارة        . ركاب مستعدين للقتال  

وأضرموا ناراً عظيمة، وجعلوا يأخذون منها ويرمجون داخـل         
املغارة، وكانت كلها تنطفيء بصالة القديس مقاريوس وهـو         

  !.ن أخاف ؟ مموخالصييسبح اهللا قائالً الرب نورى 
فلما طلع الصباح تفرقوا فلم ير شيئاً منهم فدخل إىل مغارته           

  .وجلس يعمل كعادته وهو يسبح اهللا وميجده ويباركه
ولكنه مل يكن صافياً مثل كل يوم، ألن الرب قد أطلق عليه            

فبدأ الشياطني األشرار يزمحون قلبه بأفكار متنوعة       . جتربة األفكار 



 }٤٨{

وهكذا بدأ باألفكـار األوىل،     . غذيةكمائدة مملوءة من شىت األ    
، وضغط القلب بالعظمة، واحملبة     واالفتخارأفكار الزنا والدوران    

البطالة، واخلوف، والكسل، وقبول التجديف وعـدم اإلميـان،         
. وقطع الرجاء الذي يبعد اإلنسان من اهللا، وما هو أكثر من هذا           

 عليـه   ومل يدع الشياطني شيئاً من أنواع القتال إال وجلبوهـا         
باألفكار الغريبة عنه كما عرفه ذه األمور كلها األب الكـبري           

  .أنطونيوس
 أعانـه يف مجيـع      - من أجل استقامة قلبه      -ولكن الرب   

  .التجارب وختلص منها كلها وصار غالباً
  :زيارته للقديس أنطونيوس مرة أخرى 

، قـام   باجتـهاد فلما مكث زماناً طويالً والشياطني حتاربه       
  ....األب أنطونيوسومضى إىل 

 اليت قال فيهـا بـستان       هيوحيتمل أن تكون هذه الزيارة      
  : )١( الرهبان

                                                           

هذه الزيارة كما وردت يف رواية األبا سرابيون موضع نقـد مـن             ) ١(
فهو يذكر فيها أن القديس أنطونيوس كانت أيامه قد قربت          . الباحثني

تلميذ األبا  ( رب فمكث معه األبا مقاريوس الذي يدعوه        لريقد يف ال  
وليس من شك يف أن     . حىت كفنه مث رجع إىل اإلسقيط     ) أنطونيوس  

األب مقاريوس كان تلميذاً للشيخ العظيم أنطونيوس الذي كان يكرب          
 }٤٩{

وحدث مرة أن مضى األب مقاريوس إىل القديس أنطونيوس     
يف اجلبل وقرع بابه فقال األبا أنطونيوس من يقرع على الباب ؟            
فأجاب أنا مقاريوس أيها األب فتركه األنبا أنطونيوس ودخـل          

. لكنه ملا رأى صربه فتح له أخرياً وخرج معه        . ه الباب ومل يفتح ل  
وأراحه ألنه كان جمهداً    .  مشتاق أن أراك   وأناوقال له منذ زمان     
فلما حان املساء بلَّ أنطونيوس قليالً مـن        . من أثر تعب شديد   

 أنا أيـضاً    لنفسياخلوص لنفسه، فقال له مقاريوس أتأمر أن أبل         
 فأصلح حزمة كبرية وبلّها وجلسا      قليالً من اخلوص ؟ فقال له ِبلّ      

. يتكلمان عن خالص النفس، وكانت الضفرية تنحدر من الطاقة        
فرأى أبا أنطونيوس باكراً أن مقاريوس قد ضفر كثرياً فقـال إن            

  .قوة كبرية خترج من هاتني اليدين
                                                                                                                        

مقاريوس خبمسني سنة من العمر، وهو الذي ألبس مقاريوس إسكيم          
  .اتهالرهبنة وزوده بنصائحه وإرشاد

ولكن املعروف أن القديس أنطونيوس كان له تلميذ آخر امسـه           
وقد ذكـر القـديس     . مقاريوس ذكره بالديوس، وهو الذي كفنه     

 من كتابه عن القديس أنطونيوس أنه    ٩٠أثناسيوس الرسوىل يف الفقرة     
 سنة يف شـيخوخته، ولـيس       ١٥قد كفنه تلميذان ناسكان خدماه      

 - ٣٤١يف جبل أنطونيوس مـن      معقوالً أن القديس مقاريوس عاش      
 م وأنه أنشأ الرهبنة يف اإلسقيط بعد هذا التاريخ وجيـوز أنـه              ٣٥٦

  . القديس أنطونيوستلميذيحدث خلط بني املقارين 



 }٥٠{

  :أوالد القديس مقاريوس 
، وعاد األبا مقاريوس إىل الربية املقدسة إىل قاليتـه        ) ١( ...

  .وجلس صامتاً مع نفسه، مثابراً على الصالة دائماً
مث بدأ الناس جيتمعون إليه ملتمسني منـه أن يلبـسهم زى            

 كمـا   -وكان  . الرهبنة، ويسكنوا عنده، ويتعلموا منه خمافة اهللا      
وكان ينصح كل أحد أن     .  إليه جييء يقبل بفرح كل من      -أُمر  

ده إىل أن يتعلمـوا     يقَوم أموره وسبله حبسب قوته، ويدعهم عن      
  .أعمال اهللا

فتكاثر الناس عليه، وكان يعلمهم شغل اليدين، ويعلمهم أن         
حيفروا مغائر يف اجلبل ويظللوها بالسعف والقصب من البـهلس          

  .ويسكنوها وجعل عنده بعض األخوة برسم تالميذ
  :جمىء القديسني مكسيموس ودوماديوس إليه 

ليسكنا عنده، فقبلهما   ويف ذلك الزمان أتاه أخوان رومانيان       
وثبتهما وبعد زمان قليل أخذمها اهللا إليه، فقربمها األب مقاريوس          

وأخرب عنهما أمـا أرضـيا اهللا جـداً         . يف املغارة اليت حفراها   
  .بأعماهلما

                                                           

  .نعود إىل السرية كما يرويها األبا سرابيون) ١(
 }٥١{

غري أن قصة هذين القديسني الرومانيني قد رواها القـديس          
 الرهبان،  بالديوس بالتفصيل رواية تطابق تقريباً ما ورد يف بستان        

  ) :١( قال
 احندرقال األبا مقاريوس مرة بينما كنت ساكناً يف اإلسقيط          

إىل هناك شابان غريبان، كانت ألحدمها حلية من شعرات قليلة،          
 هـي  أين   يلوهذان الشابان أتيا وقاال     . واآلخر بدأت حليته فقط   

قالية األبا مقاريوس ؟ فقلت هلما وماذا تريدان منه ؟ فقاال لقد            
فصنعا . فقلت هلما أنا هو   . عنا عن حياته وأعماله، وأتينا لنراه     مس

وإذ رأيتهما مترفني من    . ىل ميطانية وقاال ىل نريد أن نسكن ههنا       
 األكرب  يلفقال  . الغىن قلت هلما سوف ال تطيقان أن تسكنا ههنا        

فقلت . إذا مل نستطع أن نسكن ههنا، فإننا منضى إىل موضع آخر 
. إن التعب ذاته سيجعلهما يهربان    . رة هلما  ملاذا أصري عث   لنفسي

 أِرنا فقط   فأجاباين. فقلت هلما هلما فاصنعا لكما قالية إن قدرمتا       
فأعطيتهما فأسـاً وأداة حلفـر      . كيف نعمل ذلك وحنن نعمله    

ينحتاـا،  ) ٢( األرض وقفة من اخلبز وملحاً وأريتهما صـخرة       
وتومهت . اسكنا ههنا، مث أحِضرا خشباً وسقفا و      احنتاوقلت هلما   

أما سوف يهربان يف احلال، ولكنهما قاال ىل ما هو عملكـم            
                                                           

)١ (Paradise of Fathers vol. ١ p. ٢٤٣ - ٢٤٠  
  .ا صخرة صلبةذكر يف بستان الرهبان أنه أرامه) ٢(



 }٥٢{

ومجعت بعض السعف من الغيضة     . هنا؟ فقلت هلما ضفر اخلوص    
  ادفعاهـا وأريتهما كيف يبدأ العمل لصنع القفف وقلت هلمـا          

  .إىل احلراس وهم يعطونكما خبزاً) الزنابيل أو القفف ( 
ا قلت هلما عنه عمـاله      ومن تلك الساعة تركتهما، وكل م     

وبقيا هناك ثالث سنوات ومل يأتيـا إىلّ        . حبرص عظيم ومهارة  
 نوع هو تدبريمها حىت أما      أي قائالً   أفكاريفبقيت أُسائل   . أبداً

الناس يأتون إىلّ من بعيـد      . شيء عن   ليسأالينمل يأتيا إىلّ أبداً     
آخر إال   مكان   أيوهذان القريبان مىن مل جييئا إىلّ ومل يذهبا إىل          
  ).١( إىل الكنيسة لتناول القربان إذا كان لديهما وقت

 يل يكـشف    لكـي فصليت إىل اهللا وصمت أسبوعاً كامالً       
. عملهما، مث قمت مباشرة وذهبت إليهما ألرى كيف حاهلمـا         

.  وسلما على مث احتفظـا بـصمتهما       يلوملا قرعت الباب فتحا     
رج وجلس  عند ذلك أومأ األكرب لألصغر فخ     . فصليت وجلست 

ويف وقت الساعة التاسعة قرع     . وهو يضفر احلبال ومل يقل شيئاً     
على الباب فأتى الشاب األصغر، فأومأ إليه فذهب وطهى قليالً          
من الطعام، مث أشار إليه بإمياءة أخرى فأعد مائدة ووضع عليها           

                                                           

كانا حيضران إىل الكنيسة فقط كل يـوم        : ورد يف بستان الرهبان     ) ١(
  .أحد لتناول القربان ومها صامتان

 }٥٣{

فقلـت  . ، مث وقف جانباً يف صمت     )١( ثالث خبزات كعكات  
. أكلنا، فأحضر أحدمها جرة ماء فشربنا     قوما بنا لنأكل، فاقتربا و    

 إنـين  قائلني أتنصرف ؟ فقلـت كـال         كلماينوملا حان املساء    
 على جانب حصرية مـن ليـف        يلففرشا  . سأقضى الليلة ههنا  

النخل، وألقيا بأنفسهما على األرض العراء يف اجلانب اآلخر من          
  ).٢( القالية

ف  عملهما، فـانفتح الـسق     يلفصليت إىل اهللا أن يكشف      
وصار املكان منرياً كما لو كان الوقت اراً ولكنهما مل يريا هذا            

 نائم خنس األكرب األصغر، فقامـا ومنطقـا         أنينوإذ ظنا   . النور
حقويهما ورفعا أيديهما إىل السماء وكنت أرامها ومها ال يعرفان          

وأبصرت الشياطني حتوم حول الشاب     .  أقدر على رؤيتهما   إنين
 بعضها يريد أن يستقر علـى عينيـه،         األصغر كالذباب، وكان  

ولكن مالك الرب كان يدور حوله ويطـرد        . والبعض على فمه  
أما الشاب األكـرب فلـم جتـرؤ        . الشياطني عنه بسيف من نار    

وقرب الـصباح ألقـى الـشابان       .  منه االقترابالشياطني على   

                                                           

  ). قراقيش بلغة العوام أي( بستان ثالث خبزات بقسماطات ليف ا) ١(
 حـصرياً  يلخيتلف هنا بالديوس عن رواية البستان اليت تقول فبسطا       ) ٢(

ال إسكيميهما ومنطقتيهما ورقدا قـدامى      يف ناحية وهلما أخرى وح    
  .على احلصري



 }٥٤{

نفسيهما على األرض، فتظاهرت كما لو كنت قد استيقظت تواً          
. أيضاً باملثل تظاهرا كما لو كانا قد استيقظا تواً        ومها  . من النوم 

 عشر  اثين األكرب هذه الكلمات فقط هل تشاء أن نتلو          يلوقال  
فتال األصغر مخسة مزامري، ومـع      . مزموراً فقط ؟ فقلت له نعم     

كان ( ستيخون  إستيخونات هليلويا واحدة، ومع كل      إكل ستة   
. إىل الـسماء  كان خيرج من فمه مصباح من نار يصعد         ) يتلوه  

وباملثل عندما وقف األكرب وتال املزامري كان كما لو كـان أن            
فلم أسـتطع   . حبالً من نار قد خرج من فمه وصعد إىل السماء         

أن أتلو املزامري إال قليالً بقليل، وخرجت قائالً هلما صـليا مـن           
وعلمت أن األكرب كـان كـامالً،       . فاعتذرا يف صمت  . أجلى

وبعـد  . تزال تثري احلرب على األصغر    ولكن الشياطني كانت ما     
أيام قليلة تنيح الشاب األكرب، وبعده بثالثة أيام تنـيح اآلخـر            

  .أيضاً
وملا كان اآلباء يأتون إىل األبا مقاريوس كان يأخـذهم إىل           
قالية هذين األخني ويقول هلم هلموا أنظروا مكان استـشهاد          

  .الغرباء الصغار
  :موضع دير الربموس 

 }٥٥{

 كثريون وسكنوا يف ذلك املوضـع حـول         وقد جاء أناس  
 دير مغارما ومسوا ذلك املوضع دير الروم وهكذا دعى إىل اليوم       

  ).١( برموس
حينئذ ملا نظر األب مقاره كثرة اجلموع وحمبتهم هللا، مجعهم          

يتقربـون  ) ١( إليه ليؤازر بعضهم بعضاً، وبىن هلم كنيسة حسنة       
  ). يتناولون جسد الرب ودمه أي( فيها 

                                                           

 Pirwmeocرمبا يكون هذا االسم مأخوذاً من الكلمة القبطيـة          ) ١(
 وقد استعملت الكلمة بـأداة التعريـف        الروماين أو   الروميومعناها  

 إشارة إىل أن هذين القديـسني       Nirwmeocللمفرد فلم تغري إىل     
= ب واحد، يف موضع واحد،    األخوين كانا يعيشان بروح واحد وقل     

هكذا ورد يف الـسرية املطولـة هلـذين         ... كأما شخص واحد  =
  ).خمطوط بدير السريان ( القديسني 
 أن هذا   - وقد يكون رأيه األصح      -يفلني هوايت يرجح    إولكن  

 ومعناهـا   Parwmeocاالسم برموس مأخوذ من الكلمة القبطية       
د مؤيدين كثريين وهو    وهناك رأى ثالث ال جي    . الذي خيص الرومانيني  

أن الكلمة مأخوذة من اسم القديس موسى األسود، ورمبـا يكـون            
السبب يف هذا اخللط هو وجود دير القديس موسى قريباً جداً مـن             
دير الربموس، على بعد بضعة أمتار منه وال تزال بقاياه قائمة حـىت             

  .اآلن



 }٥٦{

  :د الشياطني وتعذيبهم للقديس حس
وبدأ خرب هذا القديس يذاع ويعرفه امللوك لكثـرة أعمالـه           

  .واألشفية اليت صنعها اهللا على يديه
فلما أبصر الشياطني تسبيحه هللا هكذا وِعظـم خمافتـه هللا           
وكثرة النفوس اليت تنتفع من هذا القديس ألجل أنه يقدم قرابني           

مة بكل نقاوة وقداسة وبصوت الئق      مقبولة حميية إهلية ويتمم اخلد    
خبدمة الرب، لذلك حنقوا عليه بسخط، وأحاطوا به يف نـصف           
النهار وهو جالس وحده يف قاليته وظهروا له كهيئـة كـالب            
وألقوه على وجهه وجعلوا ينهشون حلمه بال إشـفاق، حـىت           
صريوا جسده كأحد الشهداء، وحىت جعلوا حلم القديس كأنـه          

، ومل يتركوا على عظامـه سـوى        حرث مبحاريث من حديد   
العروق، وبقى هكذا ثالثة أيام دون أن يقبل إليـه أحـد، ألن             

حينئذ أبرأته قوة اهللا اليت معه وشفته مـن         . األخوة مل يشعروا به   
  .كل عذابه، وجاء إىل الكنيسة قليالً قليالً

  :موضع دير أبـا مقاريوس 
                                                                                                                        

لقـديس  ذكر بستان الرهبان عن التالميذ األول الـذين ألبـسهم ا          ) ١(
مقاريوس زى الرهبنة أم ملا صاروا كثريين بنوا هلم كنيسة وهـى            

 هـي ومن هذا يتضح أن كنيسة دير الربموس        . اآلن موضع برموس  
  . النطرونواديأقدم كنيسة يف 

 }٥٧{

 هذا املوضع  قائالً له هكذا  نوراينفلما برىء استعلن له رجل      
ريـك  قم اآلن وتعال خلفـي، فأُ     . سيسكنه الرب على يديك   

فمشى أمامه حىت أتى به إىل رأس اجلبل عنـد حبـرية            . موضعاً
وقال له الشخص   ) ١( البهلس، فوق البحرية الغربية املائية املاحلة     

 اسكن ههنا واعمل لك قالية وابن كنيسة فـإن شـعباً            النوراين
  . بعد زمان ويسكن عندك إليك إىل هناجييءكثرياً 

وبعـد  . فعمل كذلك، وسكن ذلك املوضع إىل آخر نسمته       
وفاته مسى ذلك املوضع باسم القديس مقاريوس منذ ذلك الزمان          

  ).٢( وإىل آخر الدهور ألنه فيه أكمل سعيه
  :بئر القديس مقاريوس 

                                                           

   :هي هلذه السرية    القبطيترمجة إيفلني هوايت هلذا اجلزء من األصل        ) ١(
 البئـر يف    غريبالبهلس   قبليوقاده إىل قمة الصخرة اليت توجد       (... 
= ويعلق على ذلك بأنه على الرغم مـن وجـود           . ) الواديأعلى  

صعوبة يف حتديد ذلك املوضع، ولكن ال شـك يف أنـه املوضـع              =
  . لدير أبا مقاريوسالتارخيي

وبنـوا هلـم    (.. يذكر بستان الرهبان هذه احلادثة باختصار هكذا        ) ٢(
        م املوضع، ومل تكـن     كنيسة هى اآلن موضع الربموس، وملا ضاق

  )الكنيسة تسعهم، حتول األب من ذلك املكان وبىن كنيسة أخرى 



 }٥٨{

حينئذ ملا سكن أبونا القديس مقاريوس يف هذا املوضع زماناً          
  .شياطني يتلقونه ويزعجونه سراً وجهراًطويالً، كان ال

ويف أحد األيام حفر هـؤالء      . وأقبل كثريون يسكنون عنده   
فلما اشتد احلر يف النهار ومضى األخوة       . بئراً تكون هلم للشرب   

يسترحيون بعد أن عمقوا البئر وبنوا فيها حجارة كـثرية، بقـى        
ىل  إ املـضي  األخوة يغسل يديه باملاء قبل       انصرافالقديس بعد   

فجاء إليه الشياطني وألقوه يف البئـر، ونقـضوا كـل           ..القالية
احلجارة اليت بناها األخوة وطرحوها عليه، فانطمر إىل نـصف          

 إىل البئر فوجـد     للمجيءوإن أحد األخوة اتفق له سبب       . قامته
القديس هكذا، فلم يستطع أن يصعده من اجلب الذي طمره فيه           

مر البناء مجيعه الذي عملوه     الشياطني باحلجارة والطني، وقد انط    
  .وضاع تعبهم

خوة بعضهم لبعض ماذا حلق بأبينا ؟ وتقدموا إليـه          إلفقال ا 
 من الذي صنع بك هـذا ؟ فتبـسم          القديس؛وقالوا له يا أبانا     
 من هذه احلفرة، وهكذا     وأخرجوين أوالً   أغيثوينالشيخ قائالً هلم    

أكثر من  فعادوا وحفروا البئر وعمقوه     . أصعدوه فعرفهم السبب  
ومسوا ذلك البئر باسم األب مقاريوس، ألن الشياطني        .  قبل ذي

  .األشرار طمروه فيه

 }٥٩{

خوة أجباباً كثرية، ومل يسم بامسه      إلحينئذ حفر الشيخ مع ا    
وصنع اهللا عجائب وأشفية كثرية     . واحد منها إال هذا البئر فقط     

  .مباء ذلك البئر
  :عجائب القديس مقاريوس 

 إىل القديس مبرضى كثريين ليس مـن        حينئذ كانوا جييئون  
مصر وحدها بل ومن البلدان البعيدة؛ وكان يـشفيهم كلـهم           
مثلما كان يفعل الرسل والقديسون؛ كما سـبق وقـال األب           

  .أنطونيوس العظيم إن األب مقاريوس أعطاه اهللا نعمة الشفاء
ويف كل وقت كان يوجد حول قاليته أناس مرضى وقـوم           

خيرجها بأن يرشم عليهم بالزيت باسم      فيهم أرواح جنسة فكان     
 وكان يربىء جمذومني ومفلـوجني      احلقيقييسوع املسيح اإلله    

 مث يطلقهم إىل بالدهـم      - ألن قوة اهللا كانت فيه       -بكالم فمه   
ومل . كما أقام اهللا على يديه مـوتى      . معافني وهم يسبحون اهللا   

 مل يستطع القديس مقاريوس أن يعمله بـالقوة         شيءيكن هناك   
  .إلهلية الساكنة فيها

  



 }٦٠{

  :شفاء اإلنسان األبكم األصم 
 . أحد األيام أتوا إليه بإنسان أبكم أصم فيه أرواح جنسة          فيف

 فأتوا به مقيـداً     .وهذا كان يهلك كل من يلتقيه إذا كان طليقاً        
 وذا قـدروا    ، وأربعة أحداث ممسكون به    ،بالسالسل والقيود 

 قـال   الذيعلى ضبطه حىت أوصلوه إىل الشيخ القديس أبا مقار          
ممسكني به حلوه فأجابوه قائلني يا أبانا إن أطلقناه يهلك كل           لل

من يلقاه من هذا اجلمع فقال هلم ثانيـة حلـوه امسعـوا مـىن               
 وحلوا كل السالسل والقيود     ، فلما رفعوا أيديهم عنه    .وأطلقوه

 أخذ جيرى بقـوة     ، عنقه ويديه ورجليه   يف كان مربوطاً ا     اليت
 فقال الذين أتوا بـه      . ويزبد عظيمة صاعداً إىل اجلبل وهو يرغى     

 إننا سنهلك كلنا فأجام     ؛إىل األب مقاريوس يا أبانا مقاريوس     
  . ألن القديس كان يصلى سراً.الشيخ قائالً ال ختافوا

فبعد أن مضى ذلك اإلنسان جارياً إىل اجلبل من مكان إىل           
 فقال له الشيخ ما امسـك ؟        . دار وانثىن وعاد إىل الشيخ     ،مكان

 ألننـا   ، جليئون امسي تسأل ؟    نفسيح النجس أعن    فأجاب الرو 
 فقال له الشيخ أخرج اآلن باسـم  .أرواح جنسة كثرية دخلنا فيه    

 وال ترجع إليه البتة ألن      ،يسوع املسيح إله الكل من هذا اإلنسان      
  . وللوقت سقط الرجل إىل األرض كامليت. يأمرك ذايإهل

 }٦١{

وسكب  أذنيه   يففأخذ الشيخ ماء ونضح على وجهه وصب        
 ودخل وصلى على زيت ودهن به       . نومه قليالً  يف فمه وتركه    يف

 . أذنيه وفمه وأقامه قائالً له انطلق إىل مرتلـك         يفجبهته وصب   
 سـبح اهللا    ؛ من مجيع أوجاعه   بريءفلما قام سامعاً متكلماً وقد      

كل من كان حاضراً ألنه صنع مثل هذه األعجوبة بيـد عبـده             
  .مقاريوس
 جـاء إليـه     ،نما كان القديس قائمـاً     بي الليايل إحدى   يفو

 فلما استيقظ   .الشياطني ووقفوا عند رأسه قائلني قم حىت نصلى       
 وبعد أن عرفهم أجام قائالً      .جلس ونظر إليهم ليعرف من هم     

 خيصكم حيث البكـاء     الذيانطلقوا إىل الظلمة الربانية، املوضع      
 فأجابوه قائلني قد جـدفت وافتريـت علـى          .وصرير األسنان 

 ، قم حىت نصلى وكرروا ذلك ثـالث دفعـات         .)١( ديسنيالق
 فتقدموا إليه وأخذوا حبنق ينهـشونه       .فلعنهم حينئذ باسم الرب   

 يـسوع   سيدي فصاح القديس قائالً يا      . حتته الذيهو واحلصري   
  . وللوقت صاروا كالدخان.املسيح أعىن

  :نصيحة الكاروب 
ه  فظهر ل  ، ذات مرة كان األب مقاريوس جالساً وحده       يفو

 جهادك وانتصب بـإزاء حـروب       يفالكاروب وقال له تشجع     
                                                           

رمبا يقصدون أن يومهوه ذا أم قديسون أتوا ليشركوه معهـم يف            ) ١(
  !.الصالة فافترى عليهم 



 }٦٢{

 واحـذر   . تصنعه سبح اهللا   شيء كل   يف و .الشياطني وال تتراخ  
 فيذهب عنك كل تعبك وتؤخـذ       ،وحتفظ من أن ترتفع أفكارك    

 فأجابه مقـاريوس قـائالً      . أعطيت لك  اليتمنك موهبة الشفاء    
ـ  ، بـالروائح املنتنـة    وجسمي نفسيالشياطني يعذبون    ح  روائ
 هـذه   يف - أعـرف    ألنين ؛قليب فلم يستعل    .أفكارهم النجسة 

 ونعمته  ؛ معني سوى رىب   يل أنه ليس    - تأتى على    اليتالتجارب  
  . تعمل هذه األشفيةاليت هي

  : الربية اجلوانية يفرؤيته قديسني 
 إن كان   . قاليته يف أحد األيام خطر له فكر وهو جالس         يفو

 فمكث حمارباً هذا الفكر     .ربية ال يفهناك إنسان أكثر منه دخوالً      
 قلبه أقوم وأدخل فأنظر من هو داخل        يفمث قال   ). ١( ثالث سنني 

                                                           

رواية بستان الرهبان والقديس بالديوس ختتلف قليالً عن هـذه إذ           ) ١(
  أو إىل جبل نتريا    (ا مقاريوس أتى من اإلسقيط إىل نريس        تذكر أن األب

فقال له املشائخ قل كلمة لإلخوة أيها األب        ) حسب رواية بالديوس  
كنت وقتـاً مـا     .  رأيت رهباناً  لكنينفقال هلم أنا مل أصر بعد راهباً        

 إىل الربيـة    امـض  األفكار قائلة    فآذتينجالساً يف القالية باإلسقيط     
ا ترى هناك، فمكثت مقاتالً هلذا الفكر مخس سنني          م وأبصرالداخلية  

فلما دام الفكر ثابتـاً مـضيت إىل        . وأنا أقول لعل هذا من الشيطان     
  =الربية فصادفت هناك حبرية ماء ويف وسطها جزيرة، وقد وافـت            

 }٦٣{

 يف وبعد أن سار أربعة أيام وصل إىل مكـان           . الربية أبعد مىن   يف
 فعاين رجلني   ، وتأمل لينظر  .وسطه ماء وحوله صفصاف وحلفاء    

افر  وأظ ؛ وشعرمها قد طال   ، اجللود منتفخي) عريانيني  ( جمردين  
 فلما شـاهدمها    .أيديهما وأرجلهما قد صارت كأظافر احليوان     

  .ارتعد فزعاً ألنه ظنهما من األرواح اخلبيثة
 كلماه باسم الرب قائلني لـه تأيـد وال          ؛فلما عايناه خائفاً  

 طلبته  الذي ما حالك ؟ وملَ جئت إىل هنا ؟ فأجاما إن            ..ختف
لنظركمـا املقـدس     مستحقاً   جعلين الذي أنا   ؛مل يبعده اهللا عىن   
 وإذ حتقق أمـا ليـسا       ؛ ودنا منهما فلمسهما   .ونوال بركتكما 

  .روحني سجدا هلما فباركاه
وسأهلما عن أشياء كثرية فأجاباه قائلني حنن ما سكنا البتـة           

 لكن اتفق أحدنا    . عليك الذي وال شهدنا زياً مثل      ؛ الربية يفديراً  
 ومنذ يوم جميئنا    .ضعمع اآلخر منذ زمان طويل وأتينا إىل هذا املو        

إىل هذا املكان مل نلتق بأحد من أهل هذا العامل إال بـك أنـت               
 هذه الربية وننظر فيها حيوانـات خمتلفـة         يف وكنا جنول    .اآلن

                                                                                                                        

وحوش الربية لتشرب وشاهدت بينها رجلني جمـردين فجزعـت    = 
  اخل...  ظننت أما روحانألنينمنهما 



 }٦٤{

 ال  ؛ وحنن كما ترانا اآلن جمـردان      .شيءاألجناس وما هربنا من     
  .)١( نتأذى من احلر وال يضرنا الشتاء ألن اهللا هو املدبر لنا

فأجامـا األب مقـاريوس     ) ٢( عن العامل وسكانه  وسأاله  
  .)٣( مبعونة اهللا وصلواتكم الرب يهتم جبميعهم برمحته

  .)٤( وتبارك منهما وعاد إىل قاليته
                                                           

ورد يف بستان الرهبان أن األبا مقاريوس هو الذي سأهلما أتربدان إذ            ) ١(
صار شتاء وإذا صار حر أما حيترق جسداكما ؟ فأجاباه مبثل اإلجابة            

  .املذكورة آنفاً
يف القصة اليت رواها األبا مقاريوس عن نفـسه وسـجلها بـستان             ) ٢(

 حـسب   ولكنه يقـول  . الرهبان مل يرد أما سأاله مثل هذا السؤال       
 أيضاً قائلني ما هي أخبار العامل ؟ هل مياه          فسأالين: رواية بالديوس   

  .النهر ما زالت تأتى كالعادة ؟ وهل العامل خبري ؟ فأجبتهما نعم
مثل هذه اإلجابة احلكيمة تليق باألدب الرهباىن يف احلـديث مـع            ) ٣(

بارة املتوحدين، إذ ال يذكر هلم الزائر تفاصيل األخبار وإمنا يكتفي بع          
  .موجزة مطمئنة

يف رواية بالديوس وبستان الرهبان تفاصيل أكثر، إذ يقـول األبـا            ) ٤(
 كنا يف كنوبيون فصارت بيننا موافقة وخرجنا إىل         يلمقاريوس فقاال   

وكان أحدمها قبطياً واآلخر    . ههنا ولنا منذ جئنا إىل ههنا أربعون سنة       
)  القديس بالديوس    أو وكان اآلخر ليبياً على حسب رواية      ( يونانياً  

  =مث سألتهما كيف أستطيع أن أصري راهباً فقـاال ىل إن مل يزهـد               
 }٦٥{

  :معجزة سفره لرؤية قديس من أهل العامل 
 خاطبه اهللا قـائالً     ، بينما كان قائماً يصلى    ، أحد األيام  يفو

 فلما مسع قـال  .ويسبح اهللا  القرية الفالنية خيدم     يفهناك شخص   
وسر بنا إىل القريـة     ) ١( لألبا ببنوده أول تالميذه خذ شبوقتك     

  .الفالنية
 فلما وصلنا إىل شـاطىء      ،قال القديس ببنوده فمضينا إليها    

 فجلسنا ننتظر مدة طويلة فلم      .النيل طلبنا العبور فلم جند الزورق     
 عـامل أن اهللا     فـإين  ؛ فقلت له أنا صلّ يا أىب ليعيننا الرب        .جييء

 . وللوقت ظهر لنا حيوان كبري يسمى التمساح       .يسمع صالتك 
 فبادر وصعد مـن     .فقال له أىب إن أحب الرب وأمرك فاعرب بنا        

املاء ومحلنا إىل الرب اآلخر فأجاب القديس وقال لذلك احليـوان           
 املاء قليالً قليالً إىل أن يعطيـك الـرب          يفاعمل حمبة واغطس    

                                                                                                                        

يف كل أمور العامل فال يتمكن من أن يصري راهباً فقلـت             اإلنسان= 
 إن مل تقـدر أن      يل ضعيف ال أقدر أن أكون مثلكما فقاال         إنينهلما  

يس مث قال القد  ...  على خطاياك  وأبكتكون مثلنا، اجلس يف قاليتك      
 مل أصر بعد راهباً بل قد رأيت رهباناً، فاغفروا          إنينلذلك قلت لكم    

  .يل
  .pek`]bwtيقول البعض أن معناها عصاتك من الكلمة القبطية ) ١(



 }٦٦{

 فمه مسكـة    يف املاء ورفعها و   يفس رأسه    وللوقت غَطَّ  .أجرتك
  .بيضاء كبرية مسينة

 فلما اقتربنا منها وجـدنا فالحـني       .فمضينا إىل تلك القرية   
 فأتى الـشيخ مقـاريوس      . دار رئيس القرية   يفكثريين يعملون   

 فلما  .خوةوجلس قبالة الدار ناظراً إىل واحد واحد من أولئك اإل         
 قام  ،ه والنعمة احلالة عليه    أخربه اهللا عنه، وأبصر صرب     الذيخرج  

 وانفرد به ناحية وخاطبه قـائالً       ،وقبله وسلم عليه بقبلة مقدسة    
 هـذا   يف فأجاب وقال أنا أخدم رئيساً       .كيف ختدم هذا الرجل   

 فلهذا  .أجريت يعطيين رىب يسوع املسيح     ئي وامللك السما  ؛العامل
 فقال له األب مقاريوس من أين لـك         . طول الزمان  يستخدمين

 اليقني ؟ فأجاب قائالً من فم اهللا القائل أحـضروا الفعلـة             هذا
  .وأعطوهم أجرم

 قبله ووعظه ورشم عليه برشـم       ،فلما مسع القديس منه هذا    
 وعدنا لوقتنا والقديس يبكى بكاًء مـراً طـول          .الصليب احملىي 

 ليست لك نفس مثـل هـذا        الذيالطريق قائالً ويلك يا مقاره      
شى الرب وترضيه بأعمالك فيعطيك      أن خت  ،العامليالرجل األخ   

  .أجرتك
 فصلى قليالً وقال    .فلما وصلنا إىل النهر مل نصادف الزورق      

 الطريق منت واسـتيقظت  في ف.اجلس يا ولدى إىل أن يعيننا اهللا      
 }٦٧{

 فقلت له   . أنا واألب واقفني معاً قدام باب املغارة       نفسيفوجدت  
 يـا ولـدى      قائالً سبح اهللا   فأجابين!      كيف وصلنا هكذا بغتة ؟    

 مـن أرض    الـنيب  خطف حبقوق    الذي إذ قد أرسل     ،وأشكره
 طرفة عني وأعـاده     يف النيباليهودية وأتى به إىل بابل إىل دانيال        

  . هو هكذا أيضاً أتى بنا إىل ههنا،)١( إىل احلصادين أيضاً
  :إقامة الزوج صاحب الوديعة 

 أحد األيام خرج القـديس مقـاريوس إىل احلـصاد           يفو
 هـي  تلتقط خلفهم و   امرأة وكانت   .)٢( إخوةعة  وبصحبته سب 

 فحزن من أجلها القديس مقاريوس ألنه كـان         .تبكى بكاًء مراً  
 فاستدعى صاحب احلقل وسأله ما سبب بكاء هذه         ؛رحيماً جداً 

 أودع إنسان زوجها كيساً فيـه       ،املرأة ؟ فأجابه قائالً هذه املرأة     
 وصاحب  . وصية  مث مات فجأة بغري    .دراهم ألنه كان موثوقاً فيه    

 فقال . مقابل الدراهم يفاملال يريد اآلن أن يأخذ أوالدها فيبيعهم        
 إلينـا   فتجيءله القديس عندما حيلّ وقت راحتنا اليوم استدعها         

 فلما استراح احلصادون جاءت املرأة ومضت       .لترينا قرب زوجها  
                                                           

  )اجلمعة الرابعة من صوم األربعني املقدسة: القطمارس  (١٤دانيال ) ١(
قـال األب   : تبدأ رواية القديس بالديوس هلذه املعجـزة هكـذا          ) ٢(

يصويس عندما كنا يف اإلسقيط مع األب مقاريوس ذهب سبعة منا           س
  ...للحصاد معه



 }٦٨{

 وكـل أهـل     خوةبالقديس إىل قرب زوجها وجاء معه مجاعة اإل       
  .الضيعة

 أسألك أن تعرفنـا     ،لقديس فوق القرب وقال يا فالن     فصلى ا 
 ألن أوالدك مـن أجلـها       ؛ أُودعتـها  اليتأين وضعت الوديعة    

 فأجاب امليت من القرب قائالً تلك الوديعة خمبأة حتـت           .سيباعون
رقـد  ا فقال له القديس     . كنت أضطجع عليه   الذيرجل السرير   

 فيقيمنا  احلقيقي رىب يسوع املسيح اإلله      يأيتاآلن واسترح إىل أن     
  .)١( مجيعاً

 خوةواألب مقاريوس إىل بيتها ومجاعة اإل     ) ٢( فمضت املرأة 
 ، موضـعها فـدفعوها إىل صـاحبها       يف فوجدوا الوديعة    ،معه

 فسبح اجلميـع الـرب      .وخلُصت املرأة وأوالدها من العبودية    
  .وباركوه

  
                                                           

يقول بالديوس فلما رأى اإلخوة ما حدث وقعوا علـى قدميـه يف             ) ١(
؛ ولـيس   إخـويت خوف فقال هلم الشيخ مل حيدث هذا من أجلى يا           

. وقد فعل اهللا هذا األمر من أجل األرملة واليتامى        . األمر شيئاً عظيماً  
  .فهو أن اهللا يريد نفساً نقية وبال خطية) حقـاً ( لشيء العظيم أما ا

يقول بالديوس إن القديس مقاريوس صرف املرأة إىل مرتهلا مث صلى           ) ٢(
  ... من صالته نادى امليتانتهائهوبعد 

 }٦٩{

  :تفسريه لكلمة صىب ألمه 
 إخوة مصر ومعه    يف  كان هذا القديس ميشى    ، أحد األيام  يفو
 يطلبان  واالثنان أمه   هي فنظروا صبياً يقود عجوزاً عمياء       .يتبعونه
 اإلسكندرية املبنية باحلجـارة     :ألمه يقول   الصيب ومسعوا   .صدقة

حقرية سـقطت   ) بوص  ( سقطت على ومل أمت ومظلة قصب       
فمت على.  

 طالبني منـه    خوة فسجد اإل  .فلما مسع الشيخ وقف متعجباً    
ذا الكالم فأجام قائالً احلجارة تشبه سـيدنا يـسوع          تفسري ه 

 . صـار رأس الزاويـة     الذي رذله البناؤون    الذياملسيح احلجر   
 . هو ضعيف وقصب مرتعد    الذيواملظلة القصب تشبه الشيطان     

 - هـو الـصخرة      الذي -فإن سقط علينا ربنا يسوع املسيح       
 ،بأوجاع خمتلفة وحبسرات وهزء وافتراء من النـاس األشـرار         

 ويكون ا قد حرسنا وعتقنا      ، تصري حياة لنفوسنا   ؛فصربنا عليها 
 أما عدونا فـإن     .من األدناس املنتنة برمحته وأدخلنا إىل ملكوته      

 متيتنا وتقودنا إىل اجلحـيم      اليتسقط علينا بشره أهلكنا باخلطية      
  .فإذا مل نرجع بالتوبة احلقيقية فإننا لك. لنسقط فيه

ملقالة قالوا حقاً يا أبانا هكـذا هـو          هذه ا  خوةفلما مسع اإل  
  .األمر

  



 }٧٠{

  :إرساله لريى امرأتني قديستني 
 ؛ سـريته  يفطلب أبونا القديس أن يعرفه الرب من يضاهيه         

 املدينـة   يف امرأتني مهـا     هيفجاءه صوت من السماء قائالً تضا     
  .)١( الفالنية

 فلما  .فلما مسع هذا تناول شبوقته وخمالته ومضى إىل املدينة        
قرع الباب فخرجـت واحـدة   ،ى عنهما وصادف مرتهلما تقص 

 فلما نظرت الشيخ ألقت ذاا علـى األرض         .وفتحت له الباب  
 إذ أن املرأتني كانتـا تريـان        -ساجدة له دون أن تعلم من هو        

 وضعت ابنـها    ، وملا عرفت األخرى   .-زوجيهما حيبان الغرباء    
ليه  وقدمت له ماًء ليغسل رج     ،على األرض وجاءت فسجدت له    

 فأجاب القديس قائالً هلمـا مـا        .كما قدمت له مائدة ليأكل    
 إال بعد أن    ؛ رجلى مباء وال آكل لكما خبزاً      يلأدعكما تغسالن   

 مرسـل مـن اهللا      ألنين ، تدبريكما مع اهللا كيف هو     يلتكشفا  
 فقالتا له من أنت يا أبانا ؟ فقال هلما أنا مقاره الساكن             .إليكما
  . برية اإلسقيطيف

                                                           

يروى القديس بالديوس هذا اخلرب بطريقة خمتلفة فيقول بينما كـان           ) ١(
 أحد األوقات، مسع صوت يقول يا       األبا مقاريوس يصلى يف قاليته يف     

  .مقاريوس إنك مل تصل بعد إىل درجة امرأتني يف املدينة الفالنية
 }٧١{

 .عتا ارتعدتا وسقطتا على وجهيهما أمامه بـاكيتني       فلما مس 
أيهـا  ) ١(  عمل تطلب منا حنن الطمثتني     أيفأضهما، فقالتا له    

 فـال   ،فقال هلما من أجل اهللا تعبت وجئت إليكما       ! القديس ؟ 
  .لنفسيتكتما عىن منفعة 

   اجلـنس غريبتـان إحـدانا عـن        يففأجابتا قائلني حنـن     
يقصد أخوين  ( ين جسدانيني    ولكننا تزوجنا أخو   ،)٢( األخرى

 بيـت   يفوقد طلبنا منهما أن منضى ونـسكن        ) حسب اجلسد   
 . فلم يسمحا لنا ذا األمر     ،الراهبات وخندم اهللا بالصالة والصوم    

فجعلنا ألنفسنا حداً أن تسلك إحدانا مع األخرى بكمال احملبة          
 وها حنن حافظتان نفسينا بصوم دائم إىل املساء وصالة ال           .اإلهلية
 ابن فمىت نظرت إحدانا     . وقد ولدت كل واحدة منا ولداً      .تنقطع

 . هكذا تعمل كلتانـا    .ابنها تأخذه وترضعه كأنه     ،أختها يبكى 
 يأتيان من املساء إىل املساء إلينا كل        ،ورجالنا راعيا ماعز وغنم   

 . كأخني قديـسني   ،يوم فنقبلهما مثل يعقوب ويوحنا ابن زبدى      
دائبان على الصدقة الدائمة ورمحة وحنن مسكينتان بائستان، ومها   
                                                           

قالتا له يف رواية القديس بالديوس صدقنا يا أبانا ما غابـت أبـداً              ) ١(
واحدة منا إىل هذا اليوم عن خمدع زوجها أو حجزت نفسها عنـه،             

  !. عمل إذن تتوقع أن تراه فينا؟فأي
 العاملية حنـن غريبتـان      االعتباراتبالنسبة إىل   : رواية بالديوس   يف  ) ٢(

  .الواحدة عن األخرى إذ ليست بيننا قرابة جسدية



 }٧٢{

ألنفسنا أن خترج من فم الواحـدة       ) نسمح  (   ومل نطلق  .الغرباء
  . جبال الربيةقاطين بل خطابنا وفعلنا مثل ،منا كلمة عاملية البتة

 خرج من عندمها وهو يقرع صـدره        ،فلما مسع هذا منهما   
حمبـة   يل وال مثل هاتني العاملتني      ،ويلي ويليويلطم وجهه قائالً    

  .وانتفع منهما كثرياً) ١(لقريـيب 
  : مقربة متوسدا مججمة يفنومه 
مـــضى األب مقـــاريوس إىل  أحـــد األيـــام يفو

 وإذ مل يـؤثر أن      . فوصل إىل املوضع لـيالً     .)٢)(؟(االبرونوطس
) ٣(  مضى إىل مقربة احلنفاء    ،يدخل إىل أحد العامليني لينام عنده     

) األجـساد   ( من  ) ٤(  وأخذ جسداً  .)ليبيت فيه   ( إىل ناووس   
  .املوضوعة هناك وتركه كوسادة حتت رأسه

                                                           

وملا مسع مقاريوس هذا قال حقـاً إن البتوليـة يف          : يقول بالديوس   ) ١(
ذاا ليست شيئاً وال الزواج، وال املعيشة كراهـب وال املعيـشة يف             

  . رغبة اإلنسان ويعطى الروح لكل أحدألن اهللا يفتش عن. العامل
  .تقول رواية البستان إنه صعد من اإلسقيط إىل الربية) ٢(
  .هذه الكلمة تعىن يف املخطوطات القدمية الوثنيني أو غري املؤمنني) ٣(
فأخذ مججمة ووضعها حتت رأسه وتعلل ذلك       : تقول رواية البستان    ) ٤(

بدو أن رواية البـستان     وي. بأنه كانت هناك جثث يونانية قد عتقت      
  .أكثر قبوالً

 }٧٣{

 من قوة نفسه وشجاعته     - الذين رأوه    -فعجب الشياطني   
 بل كان على سـيده      ، مل يكن على نفسه    اتكالهوِعظم قلبه ألن    
بأمساء شبه  ) تنادى  (  فبدأت الشياطني تصوت     .ولذلك مل خيف  

 كان  الذيأجاب ذلك    ف .الناس قائلني هلم بنا منضى إىل احلمام      
 معكم ألن فوقى إنـساناً      أجيءالقديس متوسداً إياه ما أقدر أن       

 فأجاب القديس مقاريوس وقال قم وامض إىل اجلحـيم          .غريباً
  .)١( والظلمة الربانية

فلما مسع الشياطني صاحوا بأصوات قائلني ويلنا قد غُلبنـا          
  .)٢(  وانصرفوا وتركوه.! يا هلذا الغضب .منك

  
                                                           

، وأن  المـرأة فهي تذكر أن اجلمجمة كانت      . رواية البستان خمتلفة  ) ١(
 معنا وتستطرد   لتجيءوحنن ننتظرك   ... الشياطني نادوا قائلني يا فالنة    

 ضـيفاً   عنديفخرج صوت من اجلمجمة من حتت رأسه يقول إن          ( 
أما هـو فلـم     . مضوا أنتم ، ا ايء ميكنين، فما   إيايغريباً متوسداً   

يرتعج، ولكنه رفع رأسه عنها وحركها بيده وقال هلا هأنذا قد قمت            
 معهم إىل الظلمة مث رجع فوضع       فانطلقيعنك فإن استطعت الذهاب     

  ).رأسه عليها 
: فلما نظر الشياطني ذلك خروا وصرخوا قائلني        ( يف رواية البستان    ) ٢(

  .وهربوا. امض عنا يا مقاريوس



 }٧٤{

  :ن األنبا موسى تنبؤه ع
 أحد األوقات سبعة من الشيوخ القديسني ليمضوا        يفاجتمع  

 فلما جازوا على قاليـة األبـوين        .إىل قالية القديس مقاريوس   
 سأهلم األب موسى    ،الرومانيني وعربوا على قالية موسى األسود     

إىل أين متضون؟ فأجابوا إىل األب مقاريوس لنتبارك منه فقال هلم           
  . وخرج األب من قاليته،ار ىل هذا الفكروأنا أيضاً قد ص

 وكانت الغيوم واألهوية كثرية     ،وكان الوقت قد قرب املساء    
 فصلوا كلـهم    . فلما ساروا قليالً مل يعرفوا إىل أين ميضون        .جداً

 ؛ قديسه األب مقاريوس   يف الساكن   ،وقالوا أيها الروح الباراقليط   
 وللوقت أضاء   .ه فنجتمع بعبدك مقار   ، وقوم سرينا إليه   ، لنا أضئ

  . فأرشدهم، نوره متصل بقالية األب مقاريوس،هلم عمود نار
 داخلها ضوءاً أكثر من ضوء      يف رأوا   ،وملا وصلوا إىل القالية   

 وبعدما صلّوا   . وسجدوا عند رجليه   . فدخلوا إىل عنده   .الشمس
 وأقبل خياطبهم بنبوءة ويقـول      . أمرهم باجللوس  ،وبارك عليهم 

 يف ويهرق دمـه     ، ينال إكليل الشهادة   واحد منكم هو عتيد أن    
 فأجاب القديس األب موسى وقال لعلى أنا هو يـا           .هذه الربية 
 لتكمل على كلمة الرب من أخذ بالـسيف بالـسيف           ،سيدي

 }٧٥{

 ومضى كل واحد منهم إىل      ، وبعد هذا صلى عليهم    .)١( يؤخذ
  .قاليته

  :زيارة األنبا وغرى له 
 مـضيت إىل األب     إنـين وحدثنا القديس األبا وغرى فقال      

 ـا الـشياطني     تقـاتلين  الـيت مقاريوس فسألته عن األفكار     
 الشيخ قائالً لو مل يثقل على أمرك ملا كنت          فأجابين .وتضطهدين

 وملا قال هذا أضاء وجهه أكثـر مـن ضـوء            .أفتح لك الباب  
 وبعد  .هي وملا مل أستطع أن أنظر إليه سقطت على وج         .الشمس

 اإلجنيـل   يفقال أما مسعت ربنا يقول       و ،وأضينقليل بسط يده    
قد أعطيتكم سلطاناً أن تدوسوا احليات والعقارب وكل قـوة          

  .العدو ؟
  :إقامته ميتا للقضاء على هرطقة 

 املوضـع   غـريب  إحدى القرى    يفكان أحد الرهبان ساكناً     
 ولكنه  ، هذا كان قد اقتىن فضائل كثرية      .)٢( املعروف بباططس 

 يف جمربون قبلـه بـأنواع اجلهـاد         مل ميض إىل آخرين ممن هم     
 فاستوىل عليه   . فيتبارك منهم ويأخذ مشورم ورأيهم     ،اإلسكيم

                                                           

  . الرببرأيدي نال القديس موسى فعالً إكليل الشهادة على وقد) ١(
  .قرية يف إيبارشية أوسيم) ٢(



 }٧٦{

 وبعد قليل سكنه فكر التجـديف       ، فكر الكربياء  شيءقبل كل   
 دخله شيطان املخالفني الزنادقـة      ، ولئال نطيل املقام   .وقلة اإلميان 

 الزواج   وكان يرذل  ،والرافضني املآكل ) ١( القائلني ليس مثة قيامة   
  . أمر اهللا بهالذيالطاهر 

 أكثر من مخسمائة رجل     - تابعني تعاليمه    -وقد انضم إليه    
 وكان األسقف يعظهم بكالم كـثري       . عزهلم عن نسائهم   ،أتقياء

  .ومل يسمعوا منه
فقال لألسقف قوم من اإلكلريوس ما جند إنساناً نستعني به          

م ومضى إىل    فقبل مشور  .على هذا األمر إال القديس أبا مقار      
 وملـا  . من حزن قلبه على رعيته،جبل شيهيت ماشياً على قدميه  

 وملا صلى وجلس عرفَـه      ،بلغ إىل القديس خر ساجداً له باكياً      
  .باألمر مجيعه

 ميكنين ماذا   ،فقال له األب مقاره أنا راهب مسكني وحقري       
هذا اإلنسان املخدوع قَِبل إليه جبهله أرواحـاً        ! أن أصنع لك ؟   

 وحنن قَِبلنا من آبائنا أن      . وهو يعلم بطغيانه   ،ة شريرة مطغية  كثري
 فأجاب األسقف وهو يبكـى      .طغيةاملُُنقاتل مثل هذه األرواح     

 بذل ذاته للموت واآلالم من أجلنا كلنا حىت         الذيوقال له حبق    
                                                           

 بأنه بعد املوت ميكـن أن تقـوم     - القول   سيأيت كما   -كان يؤمن   ) ١(
  .األنفس ولكن ال تقوم األجساد

 }٧٧{

 أما بذلت أنت نفسك مـن  ،خلصنا من عبودية الشيطان املهلك  
إىل )  الرعية   أي(  وتبلغ   رعييت ألنه عما قليل لك      .فيأجل ضع 

 القائل  ملكي العظيم املسيح    الراعي وأنا أخاف من     .حد القساوة 
 فلما نظر أبـا مقـاره طلبـة         . من أيديكم  يفأنا أطلب دم خرا   

 مضى  - وكان اسم ذلك األسقف اسحق       -األسقف وخمافته هللا    
  .معه

 سلّم عليه القديس أبا     ،فلما وصال إىل ذلك املخالف املبلبل     
 فقـال لـه القـديس       . فأجابه حنن خبري   ،مقاره وسأله عن حاله   

مقاريوس كثريون قد جاءوا من البعد إلينا وتشاوروا معنا بعضنا          
 القريـب   - وأنت   . يصلح ذواتنا  أن طلب إىل اهللا     يفمع البعض   

 فأجابه ذلـك    .! ما جئت إىل عند مسكنتنا فنعرف أمرك         -منا  
 فقال له القديس    .عندكم إىل   أجيءاملخدوع من أجل إميانكم ما      

 إمياننا ؟ فأجابه ذلـك املطغـى أنـتم     يفمقاريوس وماذا رأيت    
 ، أعىن بعد أن ميوت هذا اجلسد ويبلـى        ،تقولون إن بعد املوت   

  .يقوم دفعة أخرى ساملاً صحيحاً
 فلك  ،فأجاب القديس إن كنا من ذوات أنفسنا قد قلنا هذا         

 يف إجنيله املقدس    يفولكن رب اد واجلالل علمنا      . أن تقاومنا 
 وأكثر من ذلـك ممـا       .مواضع كثرية أنه ستكون قيامة للموتى     

 وقد عاش ، القربيفيوضح األمر إقامته لعازر امليت بعد أربعة أيام 



 }٧٨{

 وأحيا أيضاً ابن األرملـة      .بعد ذلك ما يقرب من عشرين سنة      
 ذه األشياء كلها عرفنا القيامة وحياة . من نايني وابنة يايرساليت
 والرب هو نفسه إله الكل أرانا القيامة احمليية ملا قام من            .مواتاأل

 كما شهد بـذلك     ،األموات بعد ثالثة أيام وصار بكر الراقدين      
بولس الرسول وقال أيضاً إن كان املوتى ال يقومـون فنأكـل            

 وقال أيضاً ألغريباس إنه واقف أمامـه      .ونشرب ألننا غداً منوت   
د كثرية قاهلا له األب مقاريوس       وشواه .يدان عن قيامة األموات   

  . ووعظه لكيما يرجع،من الكتب
فأجاب املخدوع وقال لألب مقاريوس لست أصدق البتـة         

 الـذي  أنا أكرز باإلميان     .وال كلمة واحدة من كل هذه األقوال      
 وسـنعرف   . لكم الذي وأنتم أيضاً اكرزوا ب    ،على رأس الشعب  
  .أميا هو الصحيح

 الـذي ألبد ال تكرز باإلميان     أجاب القديس أما أنت فإىل ا     
 ألنه مكتوب أن إميان طـاغ ال        .لك ولو كرزت بقيامة املوتى    

 ألننا حنن أوالً نكرز بقيامة األموات من نص إمياننـا           .يقبل البتة 
 تقلدناه من اآلباء القديسني اتمعني بنيقيـة وأمـر األب           الذي

د  فأجاب األسقف وقال هكذا نؤمن بإله واح      .األسقف أن يقوله  
  . اإلميانوباقي.. .اآلب ضابط الكل

 }٧٩{

فلما مسع املطغى تلك األلفاظ قال أنا لست أعرف وال أؤمن           
 شـفاهاً   يكلمين واحداً من األموات     يل إذا أقمتم    ،ذه األشياء 

 ، وإذا مل تستطيعوا هذا    . بعد ذلك أتبع رأيكم    فإين ،بيديوأملسه  
مجـيعكم  فأنا أقيم لكم من القبور نفساً بال جسد وتبـصروا           

  .وتتيقنون أن األجساد ال تقوم
فلما مسع هذا األب مقاريوس حزن جداً على هالك ذلـك           

 وقال القديس إن هذا حـزن       . وكل من أضلهم   الطاغياإلنسان  
 جنرب الـرب    - من أجل نفس واحدة قد خدعت        -عظيم أننا   

 فأجاب األسقف قائالً وهو يبكى مبـرارة        .إهلنا أن يقيم لنا ميتاً    
ل هذا فقط بل ومن أجل سكان مصر مجـيعهم إن           ليس من أج  
  . يضل الناس مجيعهم،الطاغيأمهلت هذا 

 ، قال إنه يقيمها من القرب     اليتفقال له األب مقاره إن النفس       
 وإن حـدث    . خيدمه يتمثل بصورة نفس    الذي الشيطان   هيإمنا  

 فقـال   ،للحنفاء) ١(  وكان هناك ناووس   .هذا أطغى مجيع الناس   
 فرجـزه   .قديس مقاره ماذا يوافقكم أن تطلبوا ؟      ذلك املتمرد لل  

 الـرب   .وأسكته بالروح القدس قائالً اصمت يا روح الضاللة       
يبطل جسارتكم وصنائعكم الباطلة من البشر ومن كل الكنيسة         

  .املقدسة
                                                           

  .مدفن أو مقربة: ناووس ) ١(



 }٨٠{

 وقـال   ،وأمر األب مقاريوس أن يفتح باب ذلك الناووس       
 أيها  لألسقف واإلكلريوس بتواضع عظيم ولكل الشعب الواقف      

 اطلبوا من املسيح يا     ، وكل اآلباء الكهنة والشعب    احلقيقياألب  
 ،معي وتوجعوا   ، هذه الساعة بقلوب منسحقة ودموع     يف إخويت
 وسـجد القـديس     .ما يعمل اهللا معنا حسب حمبته للبشر       لكي

 وهو مبتهل   ، وبكى بكاًء مراً مقدار ساعتني     ،سجدة على األرض  
 وقـال   ، وبعد ساعتني قام   .هكمثل ولد يسأل أباه أن يهبه سؤال      

 أقام لعازر من القـرب  الذي احلقيقيبقوة ربنا يسوع املسيح اإلله   
 اآلن هو يقيمك أيها امليت الراقد ههنا منذ سنني          ،بعد أربعة أيام  

  . ليعلم هؤالء املخدعون ويصدقوا قيامة األموات،كثرية
فللوقت قام امليت ووقف على قدميه عرياناً بشبه جسد صىب          

 فلما شاهدته اجلمـوع الواقفـة       .)١( خرج من أحشاء أمه   قد  
ية قائلة مبارك هو إله أبينا القديس       ل صرخت بأصوات عا   ،هناك

   وليهلـك هـذا    . وليدم إميانه إىل دهـر الـداهرين       .مقاريوس

                                                           

 جبسم نضر سليم ليـست بـه آثـار مـرض أو ضـعف أو                أي) ١(
  اخل...شيخوخة

 }٨١{

 فلم يسمح هلم بذلك     الشقي وأرادوا أن يقتلوا ذلك      .)١( الطاغي
  . بل وعظه وأقامه إىل جانبه،األب مقاريوس

 بعد أن   ، أقامه اهللا من األموات بصلواته     الذيصاح بذلك   و
 وسأله قدام مجيع الناس كم لك من السنني ؟ ومـن            ،ألبسه ثياباً 

 قام بصوت عظيم وقال     الذيأية ملة أنت ؟ فأجابه ذلك امليت        
امللك ) ٢(  منذ عهد أنطيوخس   .قدام اجلميع أنا من أزمنة طويلة     

  ...الساجد لألصنام
 القـديس   رجلـي  وقعوا أمـام     ،ع هذا فلما مسعت اجلمو  

 فبكـى   ،تضاعه مل حيب جمد هذا العامل     ا وأنه بعظم    ،وسجدوا له 
 الـذي  وعند بكائه خرج الشيطان من ذلك املخدوع         .بكاًء مراً 
  . وأبصره مجيع الشعب خارجاً بشبه صىب أسود.يسمى راقا

 أقامـه مـن     الـذي  و ، راقا يفأخذ األب مقاره ذلك املطغ    
 أما  .ما إىل اجلبل املقدس إىل قاليته ووعظهما       وأتى   ،األموات

 .يف وأرضى اهللا وتو   ، خمافة اهللا  يفراقا فإنه صار مثل خروف قام       
                                                           

: ذكر القديس بالديوس هذه املعجزة بدون ذكر تفاصـيل فقـال          ) ١(
وعالوة على ذلك، فإم يقولون أنه منح احلياة لرجل ميت وذلـك            

.  حيول إىل اإلميان واحداً من الوثنيني مل يكن يؤمن بقيامة املوتى           لكي
  .وقد ذاع هذا األمر يف الصحراء كلها

  .سنة ٦٠٠ قبل هذا احلادث بأكثر من أي) ٢(



 }٨٢{

 فإنه أقام يعظه ثالث سـنني       ، أقامه من األموات   الذيوأما ذلك   
 مث عمده وألبسه إسـكيم      ،من الكتب املقدسة العتيقة واحلديثة    

 وأرسـل   .)١( ت وعاش ثالث سنني لقيامته من املـو       .الرهبنة
   قدامه إىل اهللا قرباناُ مقبوالً االثننيالقديس 

 جاء إليـه األسـقف      - بعد نياحتهما    -وأن أبانا القديس    
 وتبارك منه وسأله باستبشار قائالً      ، أسقف مدينة أوسيم   ،اسحق

 إن كانت قد    تعرفين أنا أطلب منك أن      ،وسيدييا أىب القديس    
 أقمت ذلك امليت حياً      قلبك حمبة السبح الباطل حني     يفخطرت  

وسجد الشعب كله على األرض لقدسك؟ فأجاب القديس قائالً         
 ذلك الوقت كمن هو واقف على شـفرة         يف كنت   أنين صدقين

 كـدت أسـقط فينقطـع       فزعي ومن فرط    .املوسى احلاد جداً  
 الذي نفسه السبح الباطل     يف أن كل من يقبل      وصدقين .جسدي

ك ما أبصر اهللا بعد وما عرفـه،         فذا ،من الناس وهلذا العامل الزائل    
 يف وكل من يطلب     . قلبه قد تغطتا بظلمة طغيان العامل      عيينألن  

 بل هو عبد    ، فذاك ما صار بعد عبداً هللا      ،قلبه أن يمدح من الناس    
:  قال بصوت عظيم   ،فلما مسع األسقف هذا   . الشرير الساكن فيه  

ـ  وليس فيه    ، خمافة اهللا  يفعظيم هو القديس املنتصب كله        يءش
                                                           

 أنه رقد يف الرب بعد عماده ورهبنته بفترة وجيزة من الصعب أن           أي) ١(
  .حتسب سنة رابعة

 }٨٣{

 إهلنـا  وليس غري ربنا يسوع املـسيح        . من هذا العامل   حيواحد  
  . فيه وحدهاحلي هو احلقيقي

فلما انتفع األسقف أبا اسحق كثرياً مـن األب مقـاريوس           
 عاد إىل كرسيه ورعيته وهو ميجد اهللا وقديسيه علـى           ،املغبوط

 صـال مـا     . هذا القديس أبا مقار    يديالعجائب اجلارية على    
 .د ضعفنا إىل النفس األخري آمنيمجيعاً تعض

  :نبوءته عن تلميذه يوحنا 
) ١(  ذلك الزمان عرب األب مقاريوس على بيت املرضى        يفو

 ألن كثريين كانوا يأتون إليـه مـن سـائر           .الذين كانوا عنده  
 وكـل  . بيت ضيافة الغرباء عندهيف ويطرحون نفوسهم  ،البلدان

 ورتب  . ويدهنه يوم كان يربىء منهم واحداً ويصلى على زيت       
 وكان أقوام   ، على ذلك البيت ليقوم خبدمة الضعفاء      خوةأحد اإل 

 وإن ذلك األخ قبل إليـه       .مؤمنون يعطونه فضة لإلنفاق عليهم    
   وكان خيىبء من الفـضة وال ينفقهـا        .حمبة الفضة من الشيطان   

  .على املرضى) كلها ( 
 . كان يعملـه   شيءفأبصر األب مقاريوس بعيىن الروح كل       

 وبعـد مـدة     ،) أطال أناته عليه زماناً      أي(  أمهله زماناً    ولكنه
                                                           

كان ذلك يف الربية اجلوانية كما يظهر ذلك من روايـة القـديس             ) ١(
  .يف هذه الرواية) كانوا يأتون إليه : ( بالديوس ومن عبارة 



 }٨٤{

 قد استوىل الشيطان عليـك      ،يا يوحنا اخلدمي  : أحضره وقال له    
  . وانتهره ووعظه أن يطرد عنه أفكار القتال،قليالً مبحبة الفضة

 وبعـد   . ومجع فضة كثرية جـداً     ،ولكنه رفض كالم معلمه   
يه وجعاً عظيمـاً     جلب اهللا عل   ،وفاة القديس خبمس عشرة سنة    

 جسمه موضع صحيح وال مثل مغـرز إبـرة          يفحىت مل يوجد    
  ) ١( ...يفوهكذا تو

                                                           

معه يف الربية   وكان يعيش   : يقص القديس بالديوس هذه النبوة قائالً       ) ١(
الداخلية املسماة باإلسقيط تلميذان كان أحدمها خادمـاً لـه، ألن           

أما اآلخر فكان ميكـث     .  تشفي لكيمجوعاً كثرية كانت تأتى إليه      
فلما عرب زمان طويل نظـر      . على الدوام يف قالية قريبة من مقاريوس      

مقاريوس إىل ذلك الذي كان خيدمه وكان امسه يوحنا، وقد خلـف            
يف الواقع أن الذي خلف القديس مقاريوس       ( ملبارك فيما بعد    الرجل ا 

 كمـا   - ببنـوده    -وصار أباً لإلسقيط هو تلميذه اآلخر بفنوتيوس        
 يا يوحنا، وتقبل مىن التوبيخ الـذي        امسعين، وقال له    . )سيأتى بعد 
إن روح حمبة املال يغريك وأنا قد رأيت هذا، وأعرف          ... أوخبك به 

 فإن ايتك ستكون مغبوطة وال يقتـرب         إىلّ ستصغيأنك إن كنت    
أما إن كنت ال تسمع ىل من أجـل         .  ضرر يف هذا املسكن    أيمنك  

 ) ٢٧ : ٥مـل   ٢(  حمبة املال اليت تتحرك فيك، فإن برص جيحزى       
  =.سيصيبك يف النهاية

 }٨٥{

  ) :حمبة النصيب األكرب ( شيطان 
 ليجمع سعفاً فلما مجع     الواديمضى أبونا أبا مقار دفعة إىل       

 زى راهب البس إسكيماً وقال له       يفحاجته وقف عليه شيطان     
 فقال له الشيخ خـذ  .عتهمج الذي جزءاً من هذا اخلوص  يلهب  

 فقسم الشيخ اخلوص إىل     .ما أحببت فأجابه الراهب أريد نصفه     
 وقال للشيطان خـذ مـا       ،قسمني أحدمها صغري واآلخر كبري    

 تعبت خذ ما أحببت فمـد       الذي فقال له الشيطان أنت      .شئت
  .يده وأخذ اجلزء األصغر

 لكنه تبـدل    ،وللوقت مل يصرب الشيطان على تواضع الشيخ      
وشبك يديه على رأسه وجعل يـصيح       .. .ورة العاموريني إىل ص 

 . قد غلبتنا بكثرة تواضعك    . الغوث منك  ،الغوث منك يا مقاره   
 ألن كثريين قد    . فيك وال نصيب واحد    يلوما قدرت أن يكون     

 وأعمـايل  بفخاخي وكثريين قد أكسلتهم وأرخيتهم      ،أطغيتهم
قاريوس  فقال له القديس م    . اجلحيم يفالنجسة وجعلت هلم حظاً     

                                                                                                                        

وقد حدث بعد مخس عشرة سنة      : ويستطرد القديس بالديوس    = 
، أن يوحنا نسى وصيته     أو عشرين من وفاة الرجل املغبوط مقاريوس      

ومن أجل تعوده أن يسرق الفقراء تغطى جسده بالربص، حىت أنه مل            
. إصـبعه تبق فيه كله بقعة واحدة سليمة كافية ألن يضع فيها إنسان            
  .وهكذا حتققت بالفعل نبوءة املغبوط مقاريوس خبصوص يوحنا



 }٨٦{

من أنت ؟ فأجابه الشيطان أنا شيطان حمبة اجلزء األكرب باألعمال     
 وللوقت  . فقال له القديس الرب يهلكك     .النجسة العادمة القناعة  

  . وغاب عنه،صار دخاناً
   ) :..هوذا خالقهما يراهما( 

 ، الربية يف بعض األوقات    يفبينما كان األب مقاريوس ميشى      
 وكـتم   .أحدمها خيطىء مع اآلخر    و ،أبصر شيطانني بشبه صبيني   

 فلما شاهدمها رفـع عينيـه إىل        . أما شيطانان  ،اهللا عنه أمرمها  
 ومل يبكتهما وال قـال      ، وبدا يدق على صدره ويبكى     ،السماء

 بل كان يبكى ويقول هوذا خالقهما يعاينهما ويـرى          .هلما شيئاً 
  فأتاه . وحزن القديس من أجلهما باألكثر     .أمرمها ظاهراً وباطناً  

صوت من السماء قائالً له مغبوط أنت يا مقاره ألنك صرت إهلاً            
وللوقـت  ) ١( على األرض تشاهد خطايا الناس وال تدينـهم        

  .)٢( انصرف ذلكما الشيطانان
                                                           

مسع أبا مقاريوس مثل هذا الصوت أيضاً يف قصة أخـرى وردت يف             ) ١(
  .البستان وسنذكرها فيما بعد

يذكر القديس بالديوس عن األبا مقاريوس قصة شـبيهة ـذه يف            ) ٢(
 اعتادوا أن يقولوا    :فيقول. املغزى الروحى ولكنها خمتلفة يف التفاصيل     
 إهلـاً   - كما هو مكتوب   -قصة عن أبا مقاريوس الكبري الذي صار        

= ا فعل أبا مقاريوس     ألنه كما أن اهللا يستر على العامل، هكذ       . أرضياً
 }٨٧{

  :الشياطني حتاول أن تقتله 
 .وملا بلغ القديس حداً كبرياً من الشيخوخة ضعف جـسمه         

  .حمبة اهللا يف متجددة كل يوم ،أما نفسه فكانت قوية بالرب
 فاجتمعـت   ، أحد األيام إىل غابة البهلس     يفمضى القديس   

 يده أداة يقطع ا اجلريد من النخـل         يف وكانت   .عليه الشياطني 
 فاختلى به الشياطني ليضربوه بتلك السكني ويقتلوه        .خوةمع اإل 

إن كنتم قد   :  فقال هلم األب مقاره      .ألجل حنقهم عليه وغيظهم   
 وإال  ،يفيئة رىب يسوع املـسيح تـتم        أخذمت على سلطاناً فمش   

 فمن ساعتهم صرخوا بأصوات     .فانصرفوا أنتم إىل الظلمة الربانية    
 لقد صارت كل أعمالنا وأفعالنـا       ،عالية الغوث منك يا مقاره    

 فأجـام   . ولسنا جند منفعة واحدة من مقاتلتـك       ،فيك باطلة 
 .يف أعمل هذا بل بـالقوة الـساكنة         بقويتالقديس قائالً لست    

  .انطلقوا وغابوا عنهف
                                                                                                                        

أيضاً وستر على األخطاء اليت رآها، كأنه مل يرها، واليت مسعهـا            = 
 إىل أبـا مقـاريوس      امرأةففي إحدى املرات أتت     . كأنه مل يسمعها  

وخـرج  . لتشفي من شيطان ووصل أخ من دير كان يف مصر أيضاً          
ـ   . الشيخ بالليل، فرأى األخ يرتكب اخلطية مع املرأة        ه ولكنه مل يوخب

 ألنـه إن كـان      -إذا كان اهللا الذي خلقه يراه ويطيل أناته         : وقال  
  !. فمن أكون أنا حىت أوخبه ؟-يشاء، كان يستطيع أن يفنيه 



 }٨٨{

  :الرب يرحيه من القتاالت 
ومن ذلك اليوم بدأ الرب أن ينيحه ويرحيـه مـن قتـال             

 ومل تعد األحزان تقلقـه      ، نياح وطيبة قلب   يف وصار   .الشياطني
 بل كـان يتفكـر      .وال يوماً واحداً إىل خروجه من هذا العامل       

 كما يليق    وذا كان متيقظاً   ، يظن أا ثابتة   اليتويتوقع األحزان   
  . منحه الرب إياها منذ صباه وإىل شيخوختهاليتبالنعمة 

  :الديارات األربعة 
وكان كثريون يطلبون إليه أن يلبسهم بيده إسكيم الرهبنـة          

 يتشبهون  ، وألجل هذا صار له تالميذ كثريون بال عدد        ،املقدس
  . خدمة اهللايف ويتمثلون به ،بتدبريه النسكى املقدس
 تكون فيهـا    اليت املواضع   يفاً أن يكونوا    وكان يأمرهم مجيع  

 وجعلـها   ، ورسم هلم تلك املـساكن     . الربية يفمجوع الرهبان   
) ١( فأحدها كان يسمى دير األب يـوحنس      : تسمى بأمسائهم   

Iwannhc.  ٢(  وداخل منه (      ـا بيـشوىدير األبPi]wi) ٣ (
                                                           

املقصود طبعاً دير القديس يوحنس تلميذ األبا مبوا وكـان كالمهـا      ) ١(
وكان ذلك الدير قريباً من ديـر       . معاصرين للقديس مقاريوس الكبري   

  .س وقد اندثر منذ زمن وما تزال آثاره باقيةالقديس مقاريو
 النطرون كلما توغل غرباً تقدم      واديأى إىل الغرب ألن السائر يف       ) ٢(

  .يف الربية الداخلية
  .وهذا القديس كان أيضاً تلميذاً لألبا مبوا) ٣(

 }٨٩{

 خـوة  واإل .وداخل منها دير القديسني مكسيموس ودوماديوس     
 دير أبا يوحنس كان يدبر أفكـارهم     يفن الذين كانوا    الروحانيو
  .تلميذ األب مقاره) مبوا ( األبا مبويه 

  وعاش األب مقاره حىت أبصر األربعة ديـارات معمـورة         
  وتنبأ عليها بالروح القدس فقـال هـذه الـديارات         ) ١( جداً

. .حيبها ربنا يسوع املسيح ويريد أن تصري مثل املدن        ) ٢( األربعة
 فأسـسها امللـك     .)٣( نت خالصاً وملجأً لبىن إسرائيل     كا اليت

املسيح على رأس اجلبل لتكون خالصاً لكل أهل العامل الـذين           
 وحيبها أولئك الذين يهربون من شرور       .يريدون خالص نفوسهم  

وخطية هذا العامل ويتجددون هللا ويرجعون إليه مـن أعمـاهلم           
@.الشريرة @

  :كثرة أوالده ومنوهم 
 جيمعهم سـيدنا    ، كل جيل  يفتالميذ له   وقصد ذلك الصقع    

 ويلبـسهم زى عبـده      ، وخيلـصهم  احلقيقييسوع املسيح إهلنا    
                                                           

من رأى إيفلني هوايت أن تلك الديارات األربعة كانت موجـودة           ) ١(
اريوس ولكن ليس املقصود ا طبعـاً أبنيتـها         فعالً يف زمن األبا مق    

  .األثرية وإمنا اموعات الرهبانية اليت كانت متكتلة يف تلك األماكن
تلك األديرة األربعة الكبرية ظل عددها ثابتاً، ولكن مـن حيـث            ) ٢(

  .اندثرالشهرة والبقاء حل دير السريان حمل دير أبا يوحنس الذي 
  . امللجأ يف غرضها وليس يف عددهالعله يقصد مدن : ٣٥عدد ) ٣(



 }٩٠{

 اليت فيهربون من األعمال املرذولة      .القديس ويصريهم تالميذاً له   
 ويريهم ملكوته السمائى برمحته الـسابغة       ، هذا العامل الشرير   يف

سيح  انتخبه يسوع امل   الذيعلى مساكن عبده القديس مقاريوس      
  .احلقيقيخملصنا وإهلنا 

وكان القديس مقاريوس يعاين زيه وقـد كثـر وزرعـه           
 هي األرض و  يف نصبها   اليتوكان ينظر األشجار    .  ينمو الروحاين

 فيشكر نعمة اهللا قائالً كل ما       ،حاملة أمثاراً روحانية بال انقطاع    
 وملـسته   ي من ربنا يسوع املسيح قد كمل ونظرته عينا        يلقيل  
  .ييدا

 بل ومن بلـدان     ،كن سكان ذلك اجلبل مصريني فقط     ومل ي 
 اجتمعوا وجاءوا إىل القديس من رومية وأسبانيا وبـالد          ،بعيدة

وقبادوقية وآسيا وبالد الشام وكـورة      ) ؟(النوبة والسبطانوس   
 ونظرت عيناه كل ما قيل له فتم على         .فلسطني ومن بالد رومية   

  .يديه
  :الشياطني يطلبون منه صدقة ويندبونه 

 . وسط القالية  يف ألقى ذاته دفعة     ، وبلغ الضعف  هيما انت فل
 وقرعوا البـاب    ، هيئة أناس يطلبون صدقة    يففأتى إليه الشياطني    

 فلما عـرف    .قائلني نسألك أن تعطينا صدقة وتصنع معنا رمحة       
 فقال بعضهم لبعض هو نائم      .أصوام صمت ومل يرد هلم جواباً     

 }٩١{

منه إال أن نفسه كانت      ولعله قد مات واسترحنا      ،وقد ثقل نومه  
فأبطل أعمـاهلم وحـروم     .  أيام صحته  يفقوية باهللا أكثر مما     

  . حيتالون ا عليه ومل يعن م البتةاليتالباطلة 
 أترانا  .فقالوا إن كان قد مات فقد استرحنا من كثرة أتعابه         

بعد وفاته ما نقدر أن نشتت هذه اجلموع وجنعل الربية تقفر من            
وكـان القـديس    ! صريها كما كانت أوالً ؟    هؤالء الرهبان ون  

 . ولكنهم أخزاهم وبكتهم بسكوته    ،يسمع هذا كله وهم يقولونه    
فلما أخزاهم واستهان م تناولوا حجارة وأرادوا أن يكـسروا          

 فتناولوا حجارة   . وعلى الرغم من هذا مل يتحرك القديس       ،الباب
 فستره الـرب منـهم وهـو        .وبدأوا يرمجون الشيخ من خارج    

 ومل يصبه حجر واحد منهم وكانت احلجارة تـصدم          ،مضطجع
  .بعضها بعضاً

 وبقوا شامتني فرحني    .فبدأو يقولون باحلقيقة قد مات مقاره     
 فخرجوا لينظروا خوة ورفعوا أصوام مولولني حىت مسع اإل      ،مبوته

 فعند ذلك قام الشيخ القديس بقوة الروح القـدس          .ما هو اخلرب  
 فلما مسعـوا    .ال هلم خيزيكم الرب ويقلعكم من كل األرض       وق

 جعلوا يرفعون التراب والغبار إىل اجلو       ،صوته وعلموا أنه مل ميت    
 الـرديء ويقولون إنك قد قويت علينا وغلبتنا أيهـا الـشيخ           



 }٩٢{

 فطاروا كلهم مثل غمامـة      ، فانتهرهم باسم الرب   .الشيخوخة
  .جراد

  :أيامه األخرية على األرض 
 أحد األوقات يعذب نفسه فطلبوا إليه أن        يف خوةأبصره اإل 

 فقال هلم إىل زمان يسري ويـتم كـل          .يستريح من كثرة التعب   
 ألبصر  شيخوخيت ضعف   يف وإمنا قبلت حمبة أنفسكم وأنا       .شيء

  .فضائل استقامة قلوبكم
  ! :ملاذا تكذب على نعمة الروح ؟

 ، عشية أحد األيام ملا عزم هذا األب مقاره أن يأكـل           يفو
دخل إليه أحد تالميذه وقال له وصل من مصر رجـل يـتكلم             
باليونانية وهو البس لباس الرؤساء ومعه صىب يشبه مسكيناً ومها          

 . فقال له امسح هلمـا بالـدخول       .يطلبان أن يتباركا من قدسك    
 فاستقبلهما القديس وعـرف     .فخرج التلميذ وأمرمها بالدخول   

  .حاهلما بالروح وقال لتلميذه انطلق بسالم
فلما جلسا قال لذلك اإلنسان ماذا تريد ؟ فأجابه قائالً يـا            

 وفيه رئيس شياطني كمـا يـشهد        ابين هذا الطفل هو     ،سيدي
 أحد رؤسـاء كـراديس      إين فيه قائالً عن نفسه      الذيالشيطان  
 وقد مضينا بـه إىل      . وكل يوم يصرعه مخس دفعات     .الشياطني

 }٩٣{

 وهو يعـرى    .ئهقديسني كثريين من بالدنا فلم يقدروا على إبرا       
  .)اخلرق الرثة (  فلهذا ألبسته اخللقان ،ثيابه وينهش حلمه

فأجاب القديس أبا مقار الطوباوى باحلقيقة حسب ترمجـة         
امسه وقال للرجل كيف جسرت أن تدِخل هذه الصبية إىل هذه           
الربية ؟ ومل تكتف ذا فقط بل ها أنت تكذب علـى نعمـة              

تيانوس واىل مدينة إنطاكيـة      ابنة ديوقل  هيهذه  ! الروح القدس   
 ومعك أيضاً أولئـك الـذين       ،أتيت ا معك سراً حبيلة عظيمة     

 هذا  يف وأتيت ذه الصبية     . جانب هذا اجلبل   يفتركتهم خلفك   
 وحسناً صنعت لئال يـصري هـذا        .الزى حىت ال يعرفكم إنسان    

  .)١( استنقاصاً لكم
فلما مسع ذلك اإلنسان هذا الكالم ارتعد وسـقط علـى           

 ولتحذر من   ، فقال له قم وال ختف     . القديس رجليرض أمام   األ
 وأىب أن تغفـر ىل      سيدي فقال أطلب منك يا      .أن تعود فتكذب  

 أنا ألين ،أنا املسكني عبد هذه الصبية، فكما أُمرت هكذا صنعت
 فأمر األب مقاره أن يحـضروا لـه زيتـاً           .ولساديتطائع هللا   

الـصبية فلوقتـها     أذينفأحضروه وصلى عليه وصلَّب به حول       
وال ) رفقائـك   (  وقال له اآلن قم وانطلق إىل رفقتـك          .برئت

                                                           

 ا شيطان لئال ينقص هذا من       الوايل مل يريدوا أن يعرف أن ابنة        أي) ١(
  .قدرها وقدره



 }٩٤{

 اليت اجلبل من أجل كثرة الرجال والنساء والبهائم         يفتبيتوا الليلة   
 .إىل املوضع القريب مـنكم    ) ١(  ولكن انطلقوا إىل مصر    .معكم

   واإلميـان  يف القديـسني و  يف هذه الـصبية     يومن أجل إميان أب 
  . وهبها اهللا الشفاء قد،املستقيم

وصاح ذلك اإلنسان بأحد عبيد الصبية الواقف بعيداً عـن          
 فأتى بـه    .مغارة القديس فأحضر له كيساً فيه أربعة آالف دينار        

إىل القديس وقال له أطلب إليك يا أىب أن تقبل بركة مـوالتى             
 خوةهذه وعددها أربعة آالف دينار تفرقها على احملتاجني من اإل         

 فأجاب القديس إن موهبة اهللا ال تعطى        . قدسك وعلى من يريد  
 وال هؤالء املساكني الرهبان ههنا حمتاجون إىل        .بثمن فضة البتة  
 ألم من أجل الرب جاءوا إىل ههنا وتوكلـوا          ،ذهب أو فضة  

 وهو املهتم م ومبا حيتاجونه فخذ أنت هذا وانطلق بسالم           ،عليه
صـية األب    فتبارك ذلك اإلنسان وأكمـل و      .إىل من أرسلك  

  . اجلبل بل خرجوا إىل مصريفمقاريوس فلم يبيتوا 
  : حرب الشهوة يفإعانته تالميذه 

 أحد األوقات جاء إىل األب مقاره أخ راهب شـاب           يف @
 خطيـة أنـت     يفوقال له يا سيدى اغفر ىل فإىن وقعت         

                                                           

استعمال كلمة مصر كما يبدو يف هذه املخطوطة يـدل علـى أن             ) ١(
 قرى ومدن العامل وليس مدينة معينة ـذا         أياملقصود ا هو الريف     

  .االسم
 }٩٥{

 فأجابـه   . لكن صلّ على ليغفـر اهللا ىل يـا أىب          .تعرفها
 ال يحـد وال     الـذي  أن    قلبك يفالقديس يا ولدى آمن     

يتقدمه زمان وليست له اية سنني وال لعظمته زوال ربنا          
  .يسوع املسيح هو يغفر لك خطاياك وال تعد ختطىء

أحد تالميذ األب مقاره مضى دفعة إىل ترنوط وهو حامل           @
 .)١( شغل يديه يطوف به على أبواب الناس ليشتروا منه        

 شهوة رديـة مـن       قلبها يففنظرته امرأة فجعل الشيطان     
 فصاحت به من السطح كأا تريد أن        ،أجل ذلك الشاب  
 وفتحت له الباب فـدخل مث بـدأت         .تشترى منه شيئاً  

وإن ذلك األخ صاح بصوت عال      .. .ختاطبه بكالم آخر  
 .)٢(وأغثين  قائالً يا إله القديس مقاريوس بصلواته أعىن        

                                                           

أن طريقة البيع هذه معثرة وخمسرة للراهب، وكـان         أثبتت التجربة   ) ١(
 علمايناألفضل منها الطريقة اليت بدأ ا القديس مقاريوس إذ كان له            

  .مير عليه فيأخذ منه عمل يديه ليبيعه له ويحضر له لوازمه
 البستان شبيهة ذه مؤداها أن راهباً شاباً ذهب إىل          في هناك قصة   ) ٢(

 مهمات إىل الريف وهـو      في ن أباه يرسله    أبا مقاريوس يشكو إليه أ    
 جتربـة  في فنصحه الشيخ بأنه إذا وقع .  الزنافي خائف من الوقوع   

فلما أغلقت عليه فتاة الباب وهو يبيع       . يقول يا إهلي، بصالة أىب جنىن     
 في هلا عمل يديه، صاح كما علمه الشيخ وللوقت وجـد نفـسه             

  = القصة الـيت     ومن اجلائز أن تكون هذه قصة أخرى غري       . اإلسقيط



 }٩٦{

س ولساعته خطف بقففه ووِضع قدام قالية الشيخ مقاريو       
  . الربيةيفمعلمه 

 الـيت وكان األب مقاريوس قد كشف اهللا له عن التجربـة      
 الصالة إىل أن دخل إليه تلميذه فوجـده         يفحلقت تلميذه فقام    

 فلما نظره   .ما خيلصه اهللا   مبسوط اليدين يسأل اهللا من أجله لكي      
 خطـف   الـذي  ،الشيخ قال له أشكر اهللا يا ولدى على نعمته        

  . هو محلك وأتى بك إىلّ،حلبشيافيلبس من قدام اخلصى 
 كان اهللا   اليتوقد أخربنا هذا التلميذ عن القوات والعجائب        

 كـان   اليت وكثرة األعمال    ،يصنعها بيد عبده القديس مقاريوس    
 وال سيما أنه قد كتبت من أناس كثريين مـن الـذين             ،يعملها

  .يعرفون سريته أشياء أخرى غري هذه
  :على فراشه األخري 

نتخب القديس مقاره ضعف جسمه من طـول        وإن األب امل  
 ، كان يعملها سراً   اليت وحنل حلمه من األعمال واألتعاب       ،السنني

 كان يعمله ما كان يشعر الذي و.ألن كل جتاربه كانت روحانية
 وإىل وفاته كان حيفظ نفسه جداً من سبح هذا العامل           .به إنسان 

 ونقـص   .ءاالبتدا كلمه من    الذيالباطل كما أُمر من الكاروب      
                                                                                                                        

 البـستان، أو  في حدثت لتلميذ األب مقاريوس اليت وردت أيضاً    = 
  . الروايةفي االختالفرمبا كانت احلادثتان قصة واحدة مع شيء من 

 }٩٧{

 ألن مدة حياته    .أيضاً ضوء عينيه من كثرة التعب وطول السنني       
  . تسعني سنةحوايلبلغت 

 . وأحاط به تالميـذه    ،فبدأ يضطجع على األرض من ضعفه     
كل :  ويقول هلم هكذا     كاحتياجهوكان يعزى كل واحد منهم      

 يعلم الرب أىن مـا كتمـت   ، كنت فيه معكم  الذيهذا الزمان   
 وكنـت   .بتكم مبا أعلم أنه ينفع أنفـسكم      عنكم شيئاً بل خاط   

 أحـد   السترخاء لئال أصري سبباً     نفسي وأكلف   قويتأعمل بقدر   
 قلـيب  يف وما منت قط ليلة واحدة و      .منكم كبرياً كان أو صغرياً    

 وال تعـديت أعمـال اهللا وال        .حزن أو وجع على أحد منكم     
 بيتوحم . املعروفني للرب  رفقيت يف هللا   حمبيتجتاوزا، وال نقصت    

 وهو يشهد على ألنه قـال ىل إىن مل        ،لكل اخلليقة، الرب يعرفها   
 . املدينـة الفالنيـة  يفأصل بعد إىل مقدار عمل املرأتني اللـتني         

 نلتها  اليت وهذه الغلبة    . إىل اآلن  قليب يفوهكذا كان فكرى دائماً     
 ما حسبت قط وال ذكرت أىن       أنين أعلم   ،على الشياطني والنعمة  

 هذه كلـها    ، بل أن الغلبة والرمحة واألشفية     .بقويتعملت شيئاً   
 واآلن  . ألنه بيد قوية كان يعمل كل ذلك       ،كنت أنسبها إىل اهللا   

 بعد قليل أؤخذ    فإين ، اهتموا خبالص أنفسكم وتيقظوا    إخويتيا  
  .منكم



 }٩٨{

 ونظروه قد وصـل إىل      ، منه هذا اخلطاب   خوةفلما مسع اإل  
 ألنـه   ،بـاكني  رفعوا عيوم إىل الـسماء       ،هذا الضعف الكثري  

سيتركهم يتامى فلما شاهدهم يبكون وعظهم قائالً اصمتوا مـا          
 والبد لكل منا أن     ،قليب ملاذا تبكون وحتزنون     .حان الوقت بعد  
 إذ خترج القضية علينا من اهللا وما ميكن ، وقته يفيلحقه هذا األمر    

 هذا الكالم صمتوا    خوةفلما مسع اإل  ! ألحد أن يقاوم هذا األمر      
  .احد منهم إىل قاليتهومضى كل و

   :انتقالهاهللا يعلن له يوم 
 ودخل وحده إىل    ،وبعد انصرافهم من عنده ضعف باألكثر     

 قلبه مـن    يف وكان يفكر    . الساعة السابعة  يفمغارته واضطجع   
 يف هذا كل أوقاتـه و     يفجهة ساعة وفاته كعادته إذ كان يفكر        

أواا من اهللا    يف خترج عليه    اليت مهتماً بالقضية    ، باهللا يلتقيكيف  
  . ميضى إليهااليتوباألماكن 

 هذا ظهر له للوقت شخصان قديـسان        يففبينما هو متفكر    
 . واجلالل العظيم أحدمها مبتسم مع اآلخـر       ييضيئان باد اإلهل  

 فأجاب أحدمها وقال له أتعرفنا ،فلما عاينهما الشيخ صمت قليالً
 الـذي لنور  من حنن ؟ فلما نظره مل يستطع أن يعرفه من كثرة ا           

 قد عرفتـك  كأين ولكنه بعد قليل قال له ، وجههيفكان يضىء  
 فقال له أتعرف هذا اآلخر من هـو ؟        .يا أىب القديس أنطونيوس   

 }٩٩{

فسكت أيضاً ألنه ما كان يبادر باجلواب بسرعة بل كان يتمهل           
وجياوب فقال له األب أنطونيوس هذا هـو األب بـاخوم أب            

 لكن اهتم   .لرب إليك ندعوك   وقد أرسلنا ا   .)١( رهبان دوناسه 
 إلينـا   وجتيءمبا تريد فإنك إىل تسعة أيام ختلع ثوب هذا اجلسد           

 أُعد  الذي ارفع عينيك إىل العالء وانظر إىل اخلدر         .وتسكن معنا 
  .لك لتقبل الفرح وتسر بالنياح

 وإن الشيخ مقاره صمت ومل يعرف       .وملا قاال هذا غابا عنه    
 ألم كانوا   . ويبكوا قدامه فيحزنوه   وةخأحداً شيئاً لئال حيزن اإل    

ينظرونه قدامهم مثل قائد اجليش الواقف بني جنده فـإذا اُخـذ            
 وإذا مل يكن هلم     ،منهم رئيسهم قُطعت رؤوسهم من أجسادهم     

  . احلربيفرئيس ال تكون هلم قوة 
 إن تالميذه كانوا يعتقدون كما أقـول   ،أحبائيوباحلقيقة يا   

 وليس تالميـذه    ، ناظرين إليه بينهم    وحيسبونه كمالك اهللا   ،لكم
 كل صقع ألنه كان يعـزيهم       يففقط بل كل طغمات الرهبان      

  .ويقوى قلوم ونفوسهم ويشجعهم
  

                                                           

. من املعروف أن أبا مقاريوس زار القديس أنطونيوس أكثر من مرة          ) ١(
  . تارخيه أنه رأى القديس باخوميوس باجلسدفيولكن مل يرد 



 }١٠٠{

  :نياحته 
 ومل يستطع   ،كان هذا القديس مطروحاً على حصري كعادته      

 وكـان يلتـهب     . كان فيـه   الذيأن يقوم من الوجع الصعب      
  .م قائماًكالتنور بنار احلمى ومل يستطع أن يقو

 الليلة الثامنة منذ ظهور القديسني له أعىن أبانا أنطونيوس          يفو
 جـاء إليـه     ، السابع والعشرين من برمهـات     يف ،وأبا باخوم 
 ومعه مجوع كـثرية مـن    االبتداء كان معه منذ     الذيالكاروب  
 وقال له بادر باخلروج وتعال فإن هـؤالء كلـهم           ،الروحانيني
  .ينتظرونك

 يـسوع   سيدي مقاره بصوت عظيم يا      فصاح أبونا القديس  
   وبعـد ذلـك أسـلم      . إليك روحي اقبل   نفسياملسيح حبيب   

  .)١( الروح
 ذلك  يف وال عرفوا أنه     ، ذلك الوقت  يفومل حيضره كثريون    

 - ذلك اليوم يتكلم معهـم       يف ألم نظروه    .الوقت تكون وفاته  
 ويـؤدم حـسب     خوة ويعظ اإل  ،روحاين بكالم   - ضعفه   يف

  .عادته األوىل

                                                           

 يفهناك خرب مشهور حول صعود نفس القـديس مقـاريوس ورد            ) ١(
  . آخر هذه السريةيفوقد ذُكر أيضاً . خمطوطات كثرية

 }١٠١{

  : عليه خوةحزن اإل
 ، الديارات األربعـة   يف اجلبل   يف الذين   خوةفلما تسامع اإل  

 ألم تقلدوا   .اجتمعوا كلهم باكني حزاىن القلوب من يتمهم منه       
 وشددهم مثل رؤسـاء     ،منه طريق اهللا وخمافته واألعمال الصاحلة     

.. .القوات بكل معرفة اهللا ليقوموا ملقاومة الشياطني وحيـاربوهم   
 الـذي  ال يتزعزع أعىن املسيح إهلنا       الذي على األساس    وثبتهم

  .حيفظهم إىل النهاية بال حزن بنعمة القديس أبا مقار
 خرجوا من قاللـيهم حبـزن       ،فلما مسع أولئك كلهم بوفاته    

  . باكني على افتراقهم عنه،عظيم
اُخذ باحلقيقة إىل املساكن السمائية اململـوءة مـن كـل           

 ألنـه   ،غمات السمائية واملالئكة   وصار يسبح مع الط    ،اخلريات
 خوة وأبصر اإل  . بأعمال مالئكية  ،صار مثلهم باألعمال والكالم   
 هو  الذيوتعبه الصاحل   ) الطوىب  ( سرية حياته الصاحلة املستوجبة     

 . وصايا اإلجنيل املقدس   يف ملن يريد أن حييا بالرب       احلقيقيكالعلم  
كون مبـرارة   فلما مسعوا كلهم أتى الشيوخ إىل الكنيسة وهم با        

 كان معزياً ومغـذياً هلـم       الذي ذاك   ،على فقد مثل ذلك األب    
  .باألغذية اإلهلية والفرح الدائم وكل الفضائل

 يتباركون  ،فألقوا نفوسهم على جسده املقدس ببكاء عظيم      
 جسمه أعطـاه اهللا     يف وكل من كان مصاباً بوجع       .منه ويقبلونه 



 }١٠٢{

 جسد ودم   يفكوا كلهم    واشتر ،مث أقاموا له قداساً   . الشفاء لوقته 
 جبانب البيعة   اليت ورفعوا جسده إىل املغارة      .الرب يسوع املسيح  

 وانصرفوا إىل قالليهم حبزن عظيم على فراقهم مثل         ، بناها هو  اليت
  .هذا القديس مدبر نفوسهم خبوف اهللا

  ) :١( خليفته األبا ببنوده
 أي( وكان األب ببنوده رئيس تالميذ هذا القديس يقـرم     

 ، ألنه أخذ األبوة والرئاسة والتدبري بعده    ،)اوهلم األسرار اإلهلية    ين
 كل األمور الصاحلة    يف جمرباً   ،إذ كان رجالً قديساً كما وصفنا     

 . كان قد اقتناها من القديس أبا مقـار        اليتواألعمال املتواضعة   
 وكانـت   . كل مكان باألعمال الـصاحلة     يففلهذا ذاع ذكره    

 الربية وإمنا كـل     يفيس فقط الذين    طغمات الرهبان تقصده ول   
  . أرض مصر والبالد البعيدةيفالذين 

وكانوا يأتون إليه ويقبلون منه تعلـيم طريـق خمافـة اهللا            
 كان هو قد أكملها بالفعل والفضائل واحلكمـة         اليتواألعمال  

  . تعلمها من الرجل الفاضل الكامل الصديق أبا مقاراليت
  

                                                           

)١ (Pàvnou;       قرأ باليونانيةولكنـه   بفنوتيوس أى اخلاص باهللا وي 
  .ببنودهينطق بالقبطية الصعيدية 

 }١٠٣{

  :أهل شبشري يأخذون جسد القديس 
 أتوا سراً بعد    ،حينئذ ملا مسع بوفاة القديس أهل ضيعة شبشري       

) ١(  ومحلوا جسده املقدس   ،زمان كثري إىل شيهيت برية القديس     
 ومحلوا جسده بفرح كـثري إىل       .من أجل إميام به وحمبتهم له     

  .قريتهم
 ، مـن القريـة  الغريب اجلانب يفوبعد قليل بنوا عليه كنيسة      
 وكان  - وأتوا باألسقف    .القديسوكان الرب يعينهم بصلوات     

 ورفعوا  ، فكرس الكنيسة وقدس اهليكل    -معه مجاعة من الرؤساء     
 مث وضـعوا    .القرابني وأعطوا الشعب من اجلسد والدم املقدسني      

 وكم من القوات والعجائـب      .إىل جانب املذبح   جسد أبا مقار  
  .! صنعها اهللا من ِقبل جسد هذا القديس اليت

  :خامتة 
 لتعرفـوا   ، القديسني إخويتظهرنا هذا حملبتكم يا     واآلن فقد أ  

 هذا الرجل الكامل    ،تدبري أبينا القديس أبا مقار واستقامة فضائله      
                                                           

أن أهل شبـشري سـرقوا      ) طبعة رينيه باسيه    (  السنكسار   في ورد  ) ١(
القديس بأن قدموا رشوة لتلميذه يوحنا احملب للمال، فـأراهم          جسد  

 فيه جسد القديس فأخذوه إىل قريتـهم وبقـى       املخفييوحنا املكان   
أما سـنة رجوعـه فموضـع       . هناك إىل حني رجوعه إىل اإلسقيط     

  . بني املؤرخنياختالف



 }١٠٤{

 وقد أمهلنا ذكر عجائب كثرية وقوات وأشفية أجراها         .باحلقيقة
 هذا الكتـاب لـئال      يف هذا القديس ومل نشرحها      يدياهللا على   

  .يطول الكالم
املغبوط مل يكن أحـد يبلـغ إىل        بل أقول لكم حقاً إن هذا       

 ولذلك غلب وهزم كل     .كثرة تواضعه وإميانه وحمبته الكثرية هللا     
 حـىت أن    ، يتوكـل عليهـا    اليتقوات العدو، وبدد كل حيله      

الشياطني ورئيسهم سقطوا أمام هذا القديس من ِقبل القوة اإلهلية          
  . كان متوكالً عليهااليت

 فـم احليـوان     يف  جعل لُجمـاً   الذيمن مثل هذا القديس     
! ؟ ومن مثله نال الفرح والعزاء شبه إنسان على مرتبته ؟          العقلي

 الـذي أو من مثله أهلك الكربياء املرذولة أمام اهللا ؟ أو من هو             
 وكان لنـا معزيـاً      ،اضطهد العدو وبدد جتاربه ورفضه وأهلكه     

 وصار معينـاً    ،ومعلماً لنسمع وصاياه باحلقيقة إذ حنن عبيد اهللا       
 اليت طارداً قوات الشياطني بكثرة دموعه وِعظم صلواته         ،كثريينل

  .كان يقدمها أمام اهللا ؟
  :فلنتشبه به 

 فلنتشبه كلنا ذه الفضائل وهذه األعمـال        إخويتواآلن يا   
 ونتشبه بتدبريه . بكمال هذا الرجاء إىل النهاية، ألبينا القديساليت

شجرة وحنن األغصان    فهو كال  ،احلسن ليعرف أننا أوالده احملقون    
 }١٠٥{

 يقول كل من يرانـا باحلقيقـة إن         كي .وحنن حاملون من مثرته   
  .هؤالء هم أوالد قديس اهللا األب مقاريوس

 حنن الذين مسعنا سـرية هـذا القـديس          ،فلنعمل اآلن مثاراً  
 لكيما نستطيع أن نقدم أعماالً      ،فلنتمثلها أمام عيوننا كل وقت    

 يسوع املسيح وصلوات أبينا      مبحبة ربنا  ، هذه السرية  يفتليق بنا   
  .القديس وتعليمه املقدس كما سبق وأرانا إياه مبحبته وإميانه باهللا

 ومل ينقص شيئاً عـن   ، زماننا يفباحلقيقة إنه قد صار رسوالً      
 ألجل األشياء   ،بطرس وبولس ويوحنا ويعقوب الرسل القديسني     

 لكنما . مسعناها بآذاننا من قوم مؤمننياليت شاهدناها بأعيننا واليت
  . لهأُهل الذيكتبنا واحدة بعد واحدة عن اإلكليل 

 كل واحد منا أن يتشبه بفضائله أمام اهللا         إخويتفليحرص يا   
 احملبـة هللا    هـي  الـيت  بالقوة   ، مبناظر روحانية  ،بالثمار الصاحلة 

 ونبتعـد   ، ونتمسك باملسكنة والغربة والبعد عن العامل      ،والقريب
يقظ والسهر وآخرون بالصلوات     فالبعض بالت  .عن السبح الباطل  

 وآخـرون بطهـارة اجلـسم       ، وآخرون بصدق اللسان   ،النقية
 وال  . وآخرون بصيام وصمت وحفظ احملبة لكل الناس       ،والنفس

 وليكن كـل    . أحد لئال يتسجس منا أحد     ألينصري سبب عثرة    
مـا إذا     لكي ، وصفناها اليتواحد منا مهيئاً هلذه األشياء كلها       

 يف تظهر منا وحنن مضيئون      اليت مثار الصالح    أبصر أبونا املغبوط  



 }١٠٦{

 يطلب ويتوسـل عنـا      ، نفوسنا وأجسادنا كل حني    يفتدبرينا  
 يأخذنا  لكي ، هو قائم اآلن أمامه    الذيبالدوام أمام امللك املسيح     

 امللكوت  يف استحقها هو أيضاً     اليت تلك املواضع    يفوينقلنا عنده   
  . بربنا وخملصنا يسوع املسيحاألبدي

  ) :١( ني تطارد نفس القديسالشياط
وشهد أبونا القديس أبا سرابيون أسقف متيـوس وببنـوده          

 أسلم فيـه    الذي ذلك الوقت    يفرئيس تالميذ أبينا أبا مقار أنه       
 ، كان قوم من الشيوخ جلوسـاً      - وكنا جمتمعني عنده     -روحه  

 هـي فتطلعوا وأبصروا نفس القديس وقد خرجت من جسده و        
 وسلمت إىل يد الكاروب     ،لشمس أضعافاً أكثر ضياء واء من ا    

 ال يستطيع أحد    اليت نزل من السماء ومعه القوات السمائية        الذي
  .ائهاأن يصف 

                                                           

من أقوال أبا موسى أرسـلها إىل أبـا         : (  بستان الرهبان    في ورد  ) ١(
ألن النفس إذا خرجت من جسدها رافقتـها املالئكـة،           :... نومني

 ا أصحاب الظلمة كلهم ومينعوا عن املسري ملتمسني         يلتقيوحينئذ  
واملالئكة وقتئذ ليس من شأم أن حياربوا عنها، ولكن         . شيئاً هلم فيها  

  ...أعماهلا اليت عملتها هي اليت حتفظها وتستر عليها منهم
أنظر الفقـرة   ( ؤيا اليت رآها األبا أنطونيوس       الر الرأيوتؤيد هذا   

  ). من سريته اليت رواها البابا أثناسيوس الرسوىل ٦٥
 }١٠٧{

خلـصت  : فلما نظر الشياطني نفسه هكذا صاحوا قائلني        
 . ما خلصت بعـد    ، فأجام قائالً ال   .وانفلت من أيدينا يا مقاره    

 فقال ال ما    .مقارهفلما وصل إىل اجلو صاح الشياطني مضيت يا         
 فلما جعل رجله الواحدة داخـل البـاب صـاحت           .خلصت

الشياطني بأصوات عالية دخلت يا مقاره فأجام ال ما دخلـت    
 صاحوا قائلني وهم    ، داخالً االثنتنيبعد فلما وصل وجعل رجليه      

 فصاح بصوت عال حىت أن الـسماء        .باكون وصلت يا مقاره   
 ، نعمة ربنا يسوع املسيح     من صوته وقال قبلت    ارتعدتاواألرض  

 مـن أيـديكم ومـن       خلـصين  الذي احلقيقي يوأنا شاكر إهل  
 برمحته لنعمته السمائية بكثرة     وأهلين ، ال عدد هلا   اليتفخاخكم  
  .حمبته للبشر

وإن الكاروب حفظه وحجبه عنهم ودخل إىل املنازل ايدة         
  . أحبه من كل قلبهالذي لربنا وخملصنا يسوع املسيح اليت

  صلواته فلتكن معنا آمنيبركة 



 }١٠٨{

  :عودة جسد القديس مقاريوس إىل ديره
مسقط ) شنشور  (  شبشري   يفظل جسد القديس مقاريوس     

 إىل زمان البابا ميخائيل الثالث      ، حنو أربعمائة وأربعني سنة    ،رأسه
 كان مـن    الذي ) م١١٣٧ – ١١٣٦(  والسبعني   احلاديالبابا  

 فتـرة   يف الـدير    يف وحينما كان    ،رهبان دير القديس مقاريوس   
 أن يكون جسد القـديس      هيالصوم الكبري املقدس كالعادة، اشت    

 مث صلى طالباً من السيد      ، وسط أبنائه الرهبان بالدير    يفمقاريوس  
 وبعد ذلك أرسل بعض رهبان الدير       .املسيح أن يعطيه سؤل قلبه    

 تلك يفإلرجاع اجلسد فتجمهر أهل القرية ومنعوهم من ذلك، و       
 رؤيا كأن القديس مقاريوس يقول لـه دع         يف وايلالالليلة رأى   
 يف مرعوبـاً و   الوايل فقام   . وال متنعهم  جسدي يأخذون   أوالدي

 فأخذوه بكل   ،الصباح استدعى الرهبان ومسح هلم بأخذ اجلسد      
  .إكرام وبفرح عظيم ومحلوه إىل الربية

وملا قربوا من الدير خرج مجيع الرهبان وتلقوهم باألحلـان          
وا اجلسد الطاهر على أعنـاقهم وأدخلـوه إىل         والشموع مث محل  

 وقد أجرى اهللا آيات كثرية من جـسد         ،الكنيسة باحتفال عظيم  

 }١٠٩{

 وتعيد الكنيسة إلرجاع جسد القديس مقاريوس الكبري        .القديس
  . مسرى من كل عام١٩ يف

 جـسدي وما زال جسد القديس مقاريوس الكـبري مـع          
 يفالقديسني مقاريوس اإلسـكندرى ومقـاريوس األسـقف         

  . برية شيهيت املقدسةيفمقصورة واحدة بدير القديس مقاريوس 
 بركة صلوات اجلميع فلتكن معنا آمني

 



 }١١٠{
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  ةمصادر السري
  ).السنكسار (  أخبار القديسني يف الصادق األمني - ١
  .املقفع تاريخ البطاركة لألنبا ساويرس بن - ٢
 ميامر بدير ٢٩٠ وخمطوط رقم ميامر، ٢٨٦ خمطوط رقم - ٣

  . النطرونوادي أديرة باقي يفالسريان وخمطوطات أخرى 
٤ - Socrates : Ecclesiastical History . 
٥ - Sozomenus : Ecclesiastical History . 
٦ - Theodoret : Ecclesiastical History . 

  }١١١{

   القديس مقاريوسفين
 القديسني مقاريوس الكبري ومقاريوس اإلسـكندرى       فيإن ن 

 وقد ذكرها مؤرخون مشهورون قدامى مثل       .هو حقيقة تارخيية  
 وهـؤالء   ،سقراطيس وسوزومني وثيئودوريت أسقف مـرعش     

 يف وكتبوا تارخيهم    امليالدي أواخر القرن الرابع     يفالثالثة نشأوا   
 يل حبـوا  ني القديس فيبعد ن أي   ،الثلث األول من القرن اخلامس    

 القـديس   في وقد ورد أيضاً خرب ن     .نصف قرن فقط من الزمان    
 كما  ،) برمهات   ٢٧(   يوم تذكاره  يف ، السنكسار يفمقاريوس  

  .ها الكنيسة مصادر أخرى تعتربيفورد 
 يف ، أعلى الـصعيد   يف إىل جزيرة    فيوالثابت باختصار أنه ن   

 بطريركيـة   يف و ، األريوسـى  Valensعهد اإلمرباطور فالنس    
 ،)يل خليفة القديس أثناسيوس الرسو    ٢١البطريرك   (،األنبا بطرس 

 يغتصب منصبه   لكي هو أيضاً عن بطريركته      في كان قد ن   الذي
 يفس حكـم اإلمرباطوريـة       فإن كان فالن   .سيلوكيوس األريو 

 م وإن كان األنبا بطرس      ٣٧٨ وسنة   ، م ٣٦٤الفترة ما بني سنة     
 فـي  فمعىن هـذا أن ن     ، م ٣٧٣قد توىل رئاسة الكهنوت سنة      
  . م٣٧٨ - ٣٧٣ سنيتالقديس مقاريوس قد مت ما بني 

 .ي القديس مقـاريوس اإلسـكندر     فيوقد صحبه إىل املن   
 وكان هناك هيكل    ،ا إليها  نفي اليتوكانت الوثنية تسود اجلزيرة     



 }١١٢{

 اعتراهـا   الوثينكاهن هذا اهليكل    ابنة   وقد حدث أن     .لألوثان
روح جنس ومل يستطع أحد أن يشفيها فلما شـفاها القـديس            

 ،الـوثين  آمن أبوها الكاهن     ،مقاريوس الكبري بقوة السيد املسيح    
 .وما لبثت اجلزيرة كلها أن آمنت باملسيحية وتعمد أهلها مجيعاً         

 منفاه سـبب بركـة لتلـك        يفان القديس مقاريوس    وهكذا ك 
  .اجلزيرة وخالصاً ألنفسهم

  :رواية السنكسار 
 أخبـار   يفكتـاب الـصادق األمـني       (يروى السنكسار   

يوم (  سرية القديس    يف فقد ورد    .هذا اخلرب باختصار  ) القديسني
ـ  امللـك    اضـطهاد  زمان   يفو: يليما  )  برمهات   ٢٧ النس ف

 سـبيل   يفقى هذا القديس شدائد      ال ،األريوسى لألرثوذكسيني 
 ، إىل جزيرة بـأعلى الـصعيد      في ون .حماماته عن املذهب القومي   

  كاهن الوثن من شيطان كان يعذا فآمن هـو        ابنة  حيث أنقذ   
  ....وكل سكان اجلزيرة بالسيد املسيح) الكاهن أي ( 

  :رواية سقراطيس 
التـاريخ  ( من الكتاب الرابع من مؤلفه       ٢٤ الفصل   يفورد  

 وإذ أصدر اإلمرباطور فالنس منشوراً يأمر فيه        :يليما  ) كنسيال
 ، مـصر  بـاقي  اإلسكندرية أو    يفباضطهاد األرثوذكس سواء    

 .سرعان ما دمرت املدينة وأخليت من السكان إىل حـد بعيـد           
 }١١٣{

 وقاسـى   ، السجن يف وألقى آخرون    ،وجر كثريون إىل احملاكم   
ت كـل هـذه     وملا انتهك .. .كثريون ألواناً خمتلفة من العذاب    

.. . اإلسكندرية حسبما وجد لوكيوس األمر مناسباً      يفرمات  احلُ
زحف ومعه رئيس اجلند وفرق وافرة من القـوات متقـدماً إىل            

 واقتحم القائد بنفسه جممع الرجال القديسني بثورة        ،أديرة مصر 
 وإذ وصـلوا إىل     . من الرمحة  اخلايلغضب أشد من هياج اجلند      

لرهبـان منـشغلني مبمارسـتهم       وجدوا ا  ،أماكن الوحدة هذه  
 إال أم   . الصالة وشفاء األمراض وإخراج الشياطني     يف ،العادية

 على الرغم من هذه الشهادات املعجزية الدالة علـى القـوة            -
 تعبـدهم   يف مل حيتملوا أن يتركوا الرهبان مـستمرين         -اإلهلية  
   ويعلـن  . عنـف  يف بل أجلـوهم عـن مناسـكهم         ،الرصني
 ، يكن شاهد عيان على هذه القسوة فحسب       أنه مل ) ١( روفينوس

والظاهر أن إرادة اهللا قد     .. .بل كان أيضاً واحداً من الذين قاسوا      
هذه الشرور إذ كان قد أعد هلم       ) الرهبان  ( مسحت أن يتحمل    

                                                           

روفينوس هو أحد تالميذ القديس العظيم األنبا أوغريس، وهو أحد          ) ١(
 املـيالدي  أواخر القرن الرابـع      يفكتاب املسيحية املشهورين عاش     

وأوائل اخلامس وترك كثرياً من الكتابات والترمجات، من بينها كتاب          
. د عن تاريخ الرهبان ومل يصل إلينا حىت اآلن لألسف الـشدي           وضعه

 هذا اجلزء من الكتـاب مـا سـجله          يفوهكذا مل نستطع أن نورد      
  .مقاريوسروفينوس عن نفى القديس 



 }١١٤{

ما عن طريق مقاسام ينال    لكي ، )٤٠ :١١عب  ( شيئاً أفضل   
  .آخرون خالص اهللا كما تثبت ذلك احلوادث

ا أثبت هؤالء الرجال أم أعلى من كل أنـواع          ألنه عندم 
 أشار  - يأس   يف - فإن لوكيوس    ، استحقت ضدهم  اليتالقسوة  

 وهم مقاريوس   في،على رئيس اجلند أن يرسل آباء رهبان إىل الن        
 وهكذا أبعد كالمها إىل جزيـرة ال        .ي ومسيه اإلسكندر  املصري
 ، تلك اجلزيـرة معبـد وثـىن       يف وكان   . واحد مسيحييقطنها  

 وعند وصـول هـذين الـرجلني        .وكاهن يعبده السكان كإله   
 . امتأل شياطني ذلك املكان خوفاً وفزعـاً       ،القديسني إىل اجلزيرة  

الكاهن متلكها شيطان فجـأة،     ابنة   نفس الوقت أن     يفوحدث  
 يف جتـده    شيء وتقلب كل    ، هياج شديد  يفوأخذت تتصرف   

 إـا    بـل  ، ومل تكن أية قوة كافية ألن تكبح مجاحها        .طريقها
 اهللا قائلة ملاذا أتيتم إىل ههنـا        قديسيصرخت بصوت عال حنو     

 وحينئـذ أيـضاً اظهـر       .لتخرجونا حنن أيضاً من هذا املكان ؟      
 ألمـا إذ    ، أعطيت هلما من نعمة اهللا     اليتالرجالن القوة اخلاصة    

 الكاهن  اقتادا ،طردا الشيطان من الصبية وقدماها ساملة إىل أبيها       
ومن مث  . املسيحيزيرة كذلك إىل اإلميان     نفسه وكل سكان اجل   

 ،سرعان ما حطموا متاثيلهم قطعاً وحولوا هيئة املعبد إىل كنيسة         
 ومن مث فإن    . فرح تعاليم العقائد املسيحية    يف عمادهم تقبلوا    يفو

 من أجل اإلميان    االضطهادهذين الرجلني العجيبني بعد أن حتمال       
 }١١٥{

 وصارا وسيلة خلـالص     ،ضاً أظهرامها أي  ،) اجلوهر   يفباملساواة  ( 
  . وأيدا احلق،اآلخرين

  :رواية سوزومني 
أما املؤرخ سوزومني فقد أيد هذه احلقائق أيضاً مبا سـجله           

  :إذ أورد فيه  ) الكنسيالتاريخ (  الفصل العشرين من كتابه يف
 ، الربية يف مصر ضد الرهبان     يفسار لوكيوس مع قائد اجلند      

 الذييقهر معارضتهم بتعكري اهلدوء     ألنه ختيل أنه لو استطاع أن       
 أن جيذب إىل جانبه املـسيحيني       يف لواجه مقاومة ضئيلة     ،حيبونه

) مصر  أي  (  وقد كانت أديرة هذا اإلقليم       . املدن يفاملوجودين  
حتت قيادة بعض أشخاص ذوى قداسة فائقة وكانوا يعارضـون          

ـ  أما الناس الذين كـانوا       .حبماس هرطقة أريوس   ري راغـبني   غ
 إمنا  ، جدل حول املسائل الالهوتية أو عري كفؤ لذلك        يفول  الدخ

 ، وخيضعون لفكرم  ،)القادة الرهبان   ( كانوا يقبلون آراء هؤالء     
مقتنعني أن من كانت فضائلهم واضحة بأعماهلم فالبد أن يكون          

 وحنن نعلم أن قادة هؤالء النـساك املـصريني          . جانبهم يفاحلق  
مبوا وهراكليدس تالميذ آخرين    و.. . باسم مقاريوس  اثننيكانوا  

  .ألنطونيوس
 بسط  يفلوكيوس أنه ال ميكن أن ينجح األريوسيني        أي  وملا ر 

 لـذلك   ،نفوذهم على الكنيسة ما مل جيذبوا الرهبان إىل جانبهم        



 }١١٦{

 إليه ما   االنضمام القوة إلجبارهم على     استخدامقرر أن يعود إىل     
ـ            ألن  ،ضاًدام هو عاجزاً عن إقناعهم ولكن خطته فشلت هنا أي

الرهبان كانوا مستعدين أن يقدموا أعناقهم للسيف وال ينحرفوا         
 أوشك فيها   اليت اللحظة   يف وقد روى أنه     .عن عقيدة جممع نيقية   

اجلند على اهلجوم عليهم حمل إليهم رجل مقعد قـد ارختـت            
 فلما مـسحوه    .أطرافه ومل يعد قادراً على أن يقف على قدميه        

أن )  يضطهده لوكيـوس     الذي( ح  بالزيت وأمروه باسم املسي   
 وقد أظهر هذا    . قام الرجل للتو صحيحاً    ،يقف ويذهب إىل بيته   

 مبادىء هؤالء الذين    اعتناق وضوح ضرورة    يف يالشفاء املعجز 
 إذ مسع   ، جانبهم وأن لوكيوس مدان    يفشهد اهللا نفسه بأن احلق      

  . املريضفياهللا صلوام وش
 هـذه املعجـزة إىل      ولكن املتآمرين ضد الرهبان مل تقدهم     

 وإمنا على العكس قبضوا على هؤالء الرجال القديـسني          ،التوبة
 ومل يكن   . مصر تغمرها املستنقعات   يفليالً وأرسلوهم إىل جزيرة     

 بـل   ،املسيحيسكان تلك اجلزيرة قد مسعوا إطالقاً عن اإلميان         
 وكانت اجلزيرة حتوى معبداً من      .كانوا يتعبدون خلدمة الشياطني   

  .لقدمية جداً كان ينظر إليه باعتبار شديداآلثار ا
 ذهبت إليهم   ،وقد قيل إنه عندما رسا الرهبان على اجلزيرة       

 هـي  جرت الـصبية حنـوهم و      .الكاهن وكان ا شيطان   ابنة  
 }١١٧{

 فاندهش شعب اجلزيرة من تصرفها الغريب املفـاجىء         ،تصرخ
ني  تِقل املبعوثني القديس   اليت وما أن اقتربت من السفينة       .وتبعوها

 تصيح بصوت عال    هيحىت ألقت بنفسها على األرض متوسلة و      
من أين أتيتم إلينا يا خدام اهللا العظيم ؟ ألننا أقمنـا            :  تضرع   يف

 وإذ مل   . هذه اجلزيرة كوطن لنا ومل نزعج أحـداً        يفمدة طويلة   
 حتيط بنا املستنقعات من كـل       ،يعرفنا الناس أخفينا أنفسنا ههنا    

 فـاقبلوا أمالكنـا     ،ن يرضـيكم  حال إن كا  أي   وعلى   .مكان
  . أما حنن فسنغادر اجلزيرة.واستقروا مقيمني ههنا

 فانتـهرا   ، أما مقاريوس وزميلـه    .)الصبية  ( هذا ما لفظته    
 وللحال اعتنق املـسيحية     . سليمة العقل  هيالشيطان، وعادت   

 وبعد أن خربـوا     .أبواها وكل أهل بيتها وسكان اجلزيرة معهم      
  .ة حولوه إىل كنيس،معبدهم

 اسـتوىل   ،وملا وصل تقرير ذه األحداث إىل اإلسـكندرية       
 أن جيلب على نفـسه      خشي وإذ   .على لوكيوس حزن ال يقَدر    

 أرسل أوامـر  ،كراهية أعوانه ويتهم بأنه حيارب اهللا وليس الناس     
  .. الربيةيفسرية بإرجاع مقاريوس وزميله إىل حمل إقامتهما 

  :رواية ثيئودوريت 
 حـارب كنيـسة     الذيأيضاً النسطورى   وحىت ثيئودوريت   

 فـي  وروى قـصة ن    ،اإلسكندرية كثرياً شهد هو أيضاً للحـق      



 }١١٨{

 الفصل الثامن عشر من الكتاب      يفالقديسني مقاريوس وزمالئه    
  :فقال ) تاريخ الكنيسة ( الرابع من مؤلفه 

 ، مصر ذوى سرية وعشرة مالئكية     يفإن بعض أشخاص    ... 
 ، الربيـة  يفوا حياة الوحـدة      واختار ،هربوا من العامل املضطرب   

 ألن الثمـرة    ،وهناك جعلوا التربة الرملية املقفرة حتمـل أمثـاراً        
 عاشوا  اليت الفضيلة   هياحلقيقية احللوة واجلميلة عند اهللا كانت       

 وبني كثريين من الذين تولوا قيادة هذا اللـون مـن            .بناموسها
سـة   مدر يفاحلياة كان أنطونيوس الذائع الصيت أمهر املعلمني        

املتتلمذين (  جعل الصحراء بالنسبة إىل املتوحدين       الذي ،اإلماتة
) أن أكمل   (  على أنه بعد     .مكاناً للتدرب على الفضيلة   ) عليه  

 ال ـب    الذيإىل امليناء   ) أخرياً  (  وصل   ،أعماله العظيمة ايدة  
 ومن بعده اضطُهد تابعوه من لوكيـوس        .فيه بعد رياح املتاعب   

  .الشقى التعس
 ، ومسيه، مقاريوس الشهري ، قادة تلك اجلماعات املقدسة    فكل

 والباقون كلهم سحبوا من مغارام وأرسلوا إىل        ،وإيسوذوروس
 معلمـي معلم مـن    أي   مل تبارك ب   ،جزيرة يسكنها أناس أشرار   

  .التقوى
 حدث أن الشيطان    ،وملا اقتربت السفينة من شاطىء اجلزيرة     

 كان مقراً له من زمـن       ذيال غادر التمثال    ، جيله سكاا  الذي
 الشيطاين هياجها   يف فاندفعت   .الكاهنابنة   خبل   يف ومس   ،بعيد

  .إىل الشاطىء حيث كان ادفون يرسون السفينة إىل األرض
 }١١٩{

 صاح من فمهـا     ،وإذ اختذ الشيطان من لسان الفتاة آلة له       
أع (  عليهـا روح عرافـة       امرأة فيلىب   يف لفظتها   اليتبالكلمات  

 رجاالً ونساًء تقول أواه مـن       ،ذا مسعها الكل   وهك . )١٦ :١٦
 من كـل    ، كل مكان نطرد منكم    يف! قوتكم يا خدام املسيح     

 ال يقطنـها    اليت من اخلرائب    ، من كل تل ومرتفع    ،مدينة وقرية 
 هذه اجلزيرة النائية بعيداً عن      يف كان لنا رجاء أن نعيش       .إنسان

 قد أرسلكم    فإىل ههنا  . ولكن عبثاً كان رجاؤنا    .مرمى سهامكم 
وها حنن  !  وإمنا لتطردونا حنن     ، ال ليصيبكم أذى   ،مضطهدوكم

 ذه  .نغادر اجلزيرة إذ قد جرحنا من شعاعات فضيلتكم الصائبة        
 وأما هم ففروا    ،الكلمات وما يشبهها طرحوا الصبية إىل األرض      

 ولكن هذه اجلماعة املقدسة صلت علـى الفتـاة          .مجيعهم معاً 
  . أبيها ساملة صحيحة العقلوأقامتها وسلمتها إىل

والذين شاهدوا هذه املعجزة ألقوا أنفـسهم عنـد أقـدام           
 متوسلني أن يسمح هلم بنوال نصيب من وسائط         ،القادمني اجلدد 

 وبعـد   . يوجد فيها صنمهم   اليت وهكذا خربوا الغيضة     .اخلالص
  . قبلوا نعمة املعمودية املقدسة،أن استناروا بأشعة التعليم البهية

 جتمع الناس ضـد     ، اإلسكندرية يفرفت هذه األخبار    وملا ع 
لوكيوس قائلني إن غضب اهللا سيحل عليهم إن مل يطلق سـراح       

 وأحس لوكيوس أن هنـاك      .تلك اجلماعة اإلهلية من القديسني    
 املدينة، فاضـطر أن يرجـع النـساك القديـسني إىل            يفشغباً  

 ...مغائرهم



 }١٢٠{

  تكريس كنيسة القديس بيد األنبا بنيامني
ذ           نبدأ بمعونة اهللا بنشر ما رواه األنبا أغاثون تلمي

ار  ا مق ديس أّب امين عن تدشين هيكل للق ا بني ياألنب  ف
ك     .ديره ببرية شيهيت    ا ورد ذل ي  آم اب  ف اريخ  (  آت ت

ة  ع   ) البطارآ ن المقف اويرس ب ا س ذيلألنب شرته ال  ن
ة  مجموع

Patrologia 
Orientalis.  

  

  :وصول رهبان من دير أبا مقار 
 ،فأما أنا اخلاطىء أغاثون فكنت تلميذاً للبابا بنيـامني        ... 

 ما رآه من السر     يل وقال   . إياه ملالزميتوعرفت كثرياً من فضائله     
 لألب اجلليل   الذي تكريس اهليكل املقدس     يف ظهر   الذيالعظيم  

، وما رتبه من القوانني والطقوس فمن       )١(  هبيب بواديأبا مقار   
   :يلذلك قوله 

                                                           

  . النطرونواديهو برية شيهيت أو ) ١(

 

 }١٢١{

 ووجدت زمانـاً بـسالمة      ، اإلسكندرية ينيتمد يفملا كنت   
 .)اهلراطقـة  أي (  ومن حماربة املخالفني     االضطهادوخالص من   

 الثامن والعـشرين مـن      يفوحضر يوم عيد ميالد السيد املسيح       
 الـيت  بيعة السيدة الطاهرة مارت مرمي       يفكيهك وحنن جمتمعون    

ن  وقد قدمنا صلوات كثرية مبحضر م      ،)اسطوا اجنيلون   ( تدعى  
.. . املدينة ومجيع الشعب الكبار والصغار     ومقدميمجاعة الكهنة   

رأيت رهباناً قد دخلوا إىل وسط الشعب ومنهم كهنة ومنهم من    
 . وعليهم سكينة ووقار كأم من املالئكة      ،برية القديس أبا مقار   

 فتقـدم إىلّ أحـد      .فلم يقدروا أن يصلوا إىلّ من كثرة الشعب       
قلـت لـه قـد رأيتـهم وأمرتـه           ف ، بدخوهلم وعرفينالكهنة  

 ، فلما دنوا مىن سألتهم عن سبب جميئهم ووصوهلم        .فاستدعاهم
فقالوا جئنا إليك قاصدين أن نسأل أبوتك مبيطانية من أجل اهللا           

 هبيب  وادي اجلبل املقدس    يفأن تتكلف مشقة الطريق إىل الدير       
ى  بنيت عل  اليتمسكن أبينا أبا مقار الكبري لتكرس البيعة اجلديدة         

 ألن كـثريين    . ما بني القالىل   يفالصخرة  ) أسفل  (  وطأ   يفامسه  
 ،من الشيوخ والضعفاء يسكنون قالىل بعيدة لقرا مـن املـاء          

فأنعم علينا يـا أبانـا      ) الصخرة  ( ويتعبون إذا صعدوا إىل فوق      
 ألم كلهم يشتهون    ،وحتمل التعب ليأخذ اآلباء الرهبان بركتك     

 بفـرح   مبسكنيت قلت هلم    ، منهم  فلما مسعت هذا   .نظر قدسك 
 فأقاموا حىت كملنـا     . اهللا مستحقاً هلذا األمر ؟     جيعلينأترى حقاً   



 }١٢٢{

 هو التاسع والعشرون من كيهك      الذيه  د ذلك اليوم وغَ   يفالعيد  
  .وثالثه أيضاً

  
  :الرحلة إىل الدير 

الكاتب اهتما  ) ١(  ولقسما – يا ابىن أغاثون     -مث قلت لك    
 لنتبارك من األب أبا مقـار       ، هبيب وادي لنا حباجات املسري إىل   

 الثـاين  اليوم   يفففعلنا ذلك وبدأنا مسرينا     .  الرهبان خوةومن اإل 
 مث  . تلقانا أهلها بفرح عظـيم     ، فلما وصلنا إىل تروجة    .من طوبة 

 ألبا اسحق عند جبل برنوج ففرح بنـا         اليتوصلنا إىل برية املُىن     
وودعونا وسار بعضهم    وأقمنا يومني    ، الذين هناك  خوةأيضاً اإل 

 وكـانوا   .معنا ليدلونا على الطريق املؤدى إىل الربية وإىل اجلبل        
 مث توجهنا إىل    . فأوصلونا إىل برية جبل النطرون     ،قديسني فضالء 

 ونزلنا بيعة القـديس     ،دير الربموس أو مكسيموس ودوماديوس    
 الرهبـان   خوة ومضى اإل  .إيسوذوروس وأقمنا هناك يوماً واحداً    

 فأعلموا رهبان دير أبا     ، اإلسكندرية يفنوا قد أتوا إلينا     الذين كا 
 الـذين   خـوة  من كهنتهم مع اإل    اثنانمقار بوصولنا وبقى معنا     

 اليـوم   يففخرج إلينا بعض الرهبان وتوجهنا      . صحبونا من املُىن  
  .السابع من طوبة إىل بقية األديرة وتباركنا منها

                                                           

  . قزما أو قزمانأي) ١(
 }١٢٣{

 تلقانـا  ،ربنا منـه  فلما ق.وتوجهنا إىل دير القديس أبا مقار  
 أيديهم  يف وبعدهم شيوخ    ، أيديهم يفرهبان شبان بسعف النخل     

 متشبهني  ، ومجاعة من الكهنة يرتلون مثل املالئكة      ،جمامر البخور 
 وأخذوا  ، أورشليم يوم أحد الشعانني    يفمبن تلقوا السيد املسيح     

 وكـان معهـم املعلـم الكـبري         . ما ال أستحقه   فييعطون ضع 
 جعلـين  فمجدت السيد املـسيح إذ       .يوسباسيليوس أسقف نق  

مستحقاً دفعة أخرى أن أنظر هذه الربية اجلليلة وهؤالء اآلبـاء           
 وجنـى   ، املخالفني اضطهاد من   وخلصين.. . القديسني خوةواإل
 ألجـل األمانـة     يل من التنني العظيم املطغـى الطـارد         نفسي

 دفعة أخرى وهم حميطون     أوالدي أن أشاهد    ووهبيناملستقيمة،  
 إىل أن دخلـت     أمامي الرهبان   خوةمث سار مجيع الكهنة واإل     .يب

 ، قد دخلـت الفـردوس  كأنين فصرت ،البيعة املسيحية اجلديدة 
  .جممع املالئكة ومسرة القديسني وموضع راحة الصديقني

  :بدء الصالة وظهور أبا مقار 
 بـالقس   ين قلت ايتو  ، اليوم الثامن من طوبة    ،وإذ كنا بالغداة  

 الـيت  زمان الشدائد    يف من أجل اإلميان     معي  تعب الذيأغاثون  
 قلت  ،أتيتين فلما   .فيحلقتىن عن مطاردة املقوقس عدو احلق لضع      

 .يل فأخرجتها   ، تصلح للتكريس  اليت الكتب   اخرجلك يا ولدى    



 }١٢٤{

 وكل الكهنة   ، أبا باسيليوس أسقف نقيوس    ومعيمث بدأنا الصالة    
  . ومجيع الرهبان كما قد رأيت،يبحميطون 

 أرى شيخاً على وجهه نور عظـيم       يب إذا   ،أنا كذلك فبينما  
 هذا يصلح   نفسي يف وقلت   ،وضوء ساطع فشخصت إليه وتأملته    

 جعلته  كرسي فإن أراد الرب إذا خال       .أسقفاً لريعى شعباً كثرياً   
 فبينما أنا   . ألن هذا الشخص رجل قديس يصلح هلذا األمر        ،عليه

 ولـه   ،يلد ظهر    إذ رأيت واحداً من السريافيم ق      ، هذا يفمفكر  
 ملاذا أنت   ، يا أسقف  يل فقال   ،جانيب وهو قائم إىل     ،ستة أجنحة 

 هذا الشيخ ؟ هذا أبا مقار أبو البطاركـة واألسـاقفة            يفمفكر  
 . قد حضر لتكريس هذه البيعـة      ، هذه الربية  يفوالرهبان الذين   

 وكان صـوت    .فبهت وتأملته وهو قائم بني أوالده بفرح عظيم       
 إن  يل مث قـال     . وقد خفت منه   مسامعي يفذلك الساراف يرن    

 سلكه فسيدخلون معه إىل     الذي الطريق املستقيم    يفسلك أوالده   
 ومن خالف وصاياه ال يكون لـه        .موضع امللك ويفرحون معه   

 فقال  . بل يطرد من القطيع وال يكون له معه مرياث         ،معه نصيب 
  ذا القـول   أوالدي على   سيديله القديس أبا مقار ال ختتم يا        

 العنقود حبة واحدة ال يتلف ألن بركـة اهللا          يفألنه إذا وجدت    
 يف أنه إذا وجـدت      نفسي وأنا أيضاً أؤمن باملسيح حبيب       .فيه

 أو إن كـانوا     ، احملبة بعضهم لبعض   هي وصية واحدة و   أوالدي
 يفيرفعون أعينهم إىل السماء إىل السيد املسيح ولو دفعة واحدة           

 }١٢٥{

 رمحته بل ينجيهم من عذاب       فإن الرب ال ينساهم من     ،كل يوم 
 . ألن الرب حمب البشر قد جعل للخاطىء توبة        ،األبدياجلحيم  

  .وهو ال يريد موت اخلاطىء إىل أن يرجع ويتوب فيقبله
 عرفـت   ،فلما مسعت كالم القديس أبا مقار مع الساراف       

 مـن اهللا ومـن      )املكرم  ( حمبته ألوالده وتفسري اسم أبا مقار       
 جتمع من كل جنس     اليت هذا هو الشبكة     .)الطوباوى  (  ،الناس

 فقلـت   . تلميذ اهللا الرب   ،إىل ملكوت اهللا، أعىن األب أبا مقار      
 وطـوىب   ، من هو قريب مىن طوباك يا أبا مقـار         يسمعينحبيث  
 وطوىب ألوالدك إذ استحقوا أن تكون هلم شفيعاً قوياً          ،لطقسك

 يف املسيح   أمام موضع حكم اهللا حميينا إذا أتى ملكنا وإهلنا يسوع         
 باحلقيقة أنـت    . ليجازى كل واحد حسب أعماله     الثاينظهوره  

يا أبا مقار السفينة العظيمة احلاملة األنفس الكثرية، املوصلة إياها          
 أنت كما قـال     . والشفيع جلميعنا  ،إىل ميناء السالمة واخلالص   

 مـؤامرة   يف مل يـسلك     الـذي  مزموره طوىب للرجل     يفداود  
 جملس املـستهزئني مل     يفاخلاطئني مل يقف و    طريق   يف و ،املنافقني
 محلتـك   اليت طوباها البطن    . امللك ، أنت ااهد باحلقيقة   ،جيلس

  .احلقيقي يا قديس اهللا اذكرين . العامليفوولدتك 



 }١٢٦{

 وقال ىل أسقف نقيوس مـن       - أنت يا أغاثون     -فقلت ىل   
ختاطب يا أبانا ؟ فقلت لكما أنا أخاطب أبا مقـار أب هـذا              

  .ن هناك زماناً للكالم وزماناً للسكوت أل.اجلبل
  :تدشني اهليكل 

 وتناولته ألنقط   ، وقلت صالة املريون   ،مث صعدت إىل اهليكل   
 فسمعت صوتاً يقول تأمل     .)ألمسحه  أي  ( على اهليكل املقدس    

 رأيت يـد الـسيد      ،يا أسقف فلما نقطت املريون على اهليكل      
 خوف عظـيم     لذلك فنالين . متسح اهليكل  ،املخلص على اهليكل  

 ، ومل تعلم أنت وال احلاضرون سبب ذلـك        .رأيتينورعدة كما   
 مث قلت مع األب يعقوب إن هذا املوضـع          .وال ما رأيته ومسعته   

 هذا هو باب السماء وموضـع       . وهذا بيت اهللا باحلقيقة    ،خموف
  . )١٧ : ٢٨تك ( راحة العلى 

 فـإذا  ، ذلك الوقت نظرنا إليه   يفو: وأقول أنا أغاثون القس     
 فلم يستطع أحد منا أن يكلمه       .و كالنار ووجهه يشرق بالنور    ه

  .!! بل كنا مبهوتني منه ،بلفظة
بـن  اآلب واال ) خيمـة   ( هذه مظلة   : فقال البابا بنيامني    

 وهـو يقـول     ،والروح القدس ودار حول اهليكل ثالث دفعات      
 يف ٨٣أو مزمـور     ( ٣ - ١ : ٨٤ مث زمـر املزمـور       .الليلويا

 نفسي تاقت   .الً ما أحلى مساكنك يارب القوات     قائ) السبعينية  

 }١٢٧{

ـ  ملكي مذاحبك يارب القوات     ،واشتاقت إىل ديار الرب     ي، وإهل
  .وأكمل املزمور إىل آخره

 خرج إىل البيعة يكرس حوائطهـا       ،فلما أكمل تكريس القبة   
 القبة وقال لنا لقد حملت اليـوم إىل     يفوأعمدا مث عاد وجلس     

واتاً ال ينطق ا وال ختطـر       فردوس رب الصباؤوت ومسعت أص    
 يـا   فصدقوين .على قلب بشر كما قال الرسول بولس احلكيم       

 ونظـرت   ، رأيت اليوم جمد املسيح قد مأل هذه القبـة         إين إخوة
 يد يسوع املسيح املخلص العالية      ،بعيىن اخلاطئتني الكف املقدس   

 وشاهدت اليـوم الـسريافيم      .متسح مائدة هذا اهليكل املقدس    
 ورؤساء املالئكة ومجيع قوات العلى املقدسة يسبحون        واملالئكة

 ورأيت أب البطاركة    ، هذه القبة  يفوالروح القدس   بن  اآلب واال 
 يف البيعة األرثوذكسية قائماً فيما بيننا ههنـا         ومعلميواألساقفة  
 حقـاً إن    . أوالده بفرح أعىن األب أبا مقار الكبري       خوةوسط اإل 

 الـذي  هذا اهليكل هـو      . ضابط الكل  كرسيهذا اهليكل حتت    
ومخس . . إذ قال يكون هللا بأرض مصر مذبح       النيبذكره إشعياء   

قومـوا اآلن يـا     . )١٨،  ١٩ :١٩إش  ( قرى تتكلم بالكنعانية    
  . نكمل القداس وننال بركة اآلباء ومنجد اهللا تعاىلأوالدي

  :رؤيا عن قداسة اآلباء 



 }١٢٨{

لـت  فلما أكم: قال ىل األب البطريرك     : قال أغاثون القس    
 رأيت أيضاً نعمة    ،)ناولتهم  أي  (  وقربت الكهنة    ،اخلدمة اإلهلية 

ملا تقدم الـشيوخ إىل القربـان       : عظيمة جيب أال أخفيها عنك      
 حىت ظننـت أن     ،رأيت دخان خبور يصعد كالعطر من أفواههم      

كل واحد من أولئك اآلباء الرهبان حيمل خبوراً عند تقدمـه إىل            
وتأملت ! عة فصعد منه ذلك العطر       مث انفتح سقف البي    .القربان

أفواههم ودعاءهم عند دنوهم من القربان فرأيت الكالم خيـرج          
 ، والبخور خيرج من أفواههم صاعداً إىل الـسماء        ،من أفواههم 

 يقولوا عند أخذهم    اليتفتحققت حينئذ أنه دعاؤهم وصالم      
 . جسد ودم الرب يسوع املسيح الطاهر      هي اليتالسرائر املقدسة   

 كرسيأيت املالئكة يتسلمون صلوام تلك ويصعدوا أمام        ور
 املنارة  هيالرب فمن ِعظم دعائهم وصلوام قلت حقاً إن هذه          

 عليها املصباح واجلوهرة الثمينة وكوكب الـصبح        اليتالذهب  
 وسبحت بتسبيحة الثالثـة     . على كل املسكونة   املضيءاملشرق  

 . أتون النار املوقـدة    يفا   قالوه اليتفتية حنانيا وعزاريا وميصائيل     
 ومبـارك   .مبارك أنت يارب إله آبائنا ومسبح وممجد إىل األبد        

 إله هؤالء القديسني الذين استقام العـامل ـم          ،الرب باحلقيقة 
 هربت  اليت هذا هو جممع املالئكة وميناء كل األنفس         .وبأمثاهلم

 مث جمدت اهللا وشكرت الرب يسوع       . منجى كل األنفس   ،إىل اهللا 
  . مستحقاً أن أشاهد ما رأيتجعلين الذيسيح امل

 }١٢٩{

  :قوانني لتلك البيعة املقدسة 
 رجـل   أمامي وإذا قد وقف     ، تلك الليلة رأيت   يفوملا منت   

 وقم لترتب قوانني هذه البيعـة       ، استيقظ يا أسقف   يلمنري وقال   
 سلوكه فيها قساً كان أو      يفوهذه القبة معاً، ليحترس كل أحد       

 ألن املسيح ربنا ومجيع مالئكته      .ن صاحل  بصرب تام وسكو   ،مشاساً
كتب هذه القوانني تذكاراً هلذه البيعة املقدسـة إىل         أُ و .هم ههنا 
 ، جيل معوج حيبون جمد الناس أكثر من جمد اهللا         سيأيت ألنه   .األبد

 ويبـدلون   ،ويدوسون هذا املوضع املقدس بقلة خوف وبكربياء      
ويقـاومون   ، أعطاها لشعبه بالـذهب    اليتنعمة الروح القدس    

 هذا املوضع   يف فمن أراد أن يكون له مرياث        .القوانني الرسولية 
 ومل تتدرب نفسه من     ،هو بال خمافة من الرب    ) بينما   ( ،املقدس
 ويبدل جمد هذا املوضع املقدس اجلليل املكرم ويكون عنده          ،البدء

 ، دخوله إليه فهذا وأمثاله الذين هم هكذا       يفمثل مواضع البهائم    
وب البهائم ال يقرأون وال يفهمون ومجيعهم يسعون        قلوم كقل 

 وهم يسعون . خزيهميف وجمدهم   ، بطوم يفعلى بطوم ومههم    
امني  شـت  ، وينفخون ويلدغون الناس   ،على بطوم مثل احليات   

 ال  الـيت خوم متطلعني للمآكل واملشارب كالبهائم      إلمبغضني  
  . والبيعة الرسولية تفرزهم،فهم هلا وال شبيه



 }١٣٠{

 أن نصيب يعقوب ال يكون لواحـد مـن          إخويتعلموا يا   ا
 هذا املوضع واهليكل املقدس ال ترضى       يف والقوة الساكنة    ،هؤالء

متواضعاً وديعاً تاماً   ) الراهب  (  من هذه األمور بل فليكن       شيءب
 قوله علـى    يف مجيع اخلصال املرضية كما شهد املعلم بولس         يف

  .سالته اجلليلة ريف إذ يقول ما هو ثابت ،هذه الرتبة
  :نبوءة عن يوم نياحة األنبا بنيامني 

 إن  :خياطبين ال أستحق أن     الذي املضيء الشخص   يلمث قال   
مفارقـة نفـسك   أي  -خروجك يا بنيامني من هـذا العـامل      

 إذ متضى إىل الـسيد      ، سيوافق يوم تكريس هذه البيعة     -جلسدك
املنتخبني  أورشليم السمائية مدينة     يف حتبه لتستريح    الذياملسيح  

 اهللا  جيعلـين  أن   سـيدي  فقلت له أرجو يا      .مع مجيع املختارين  
 اليوم  يف أنا العبد اخلاطىء وأصري إليه       ويقبلين ،مستحقاً ملا ذكرته  

 ألن  ،نفـسي  يسوع املسيح حبيب     سيدي ومبارك هو    .املذكور
وعند هذا غاب عىن الساراف.رمحته سابغة على .  

 وأن يعمل   ،جمد الناس فيجب على كل مؤمن أن حيذر إتباع        
 وأنت يا ولـدى أغـاثون       .ما يليق مبجد اهللا وحيبه من كل قلبه       

 كـل   يف به   ين وذكِّر ، اكتب عندك تاريخ هذا التكريس     ،القس
 ألذكر قول الساراف ىل عنه أن فيـه يكـون           ،وقت وكل يوم  

 الـذي  هو اليوم الثامن من طوبة       الذي ، من هذا العامل   خروجي
  .ملقدسة على اسم القديس أبا مقار أبيناكان فيه تكريس البيعة ا

 }١٣١{

  :حدوث أعجوبة 
 وذلك أنـه    . اليوم املذكور  يفونذكر أيضاً أعجوبة كانت     

 وكانت عادته أن يدخل     ،كان مبدينة نقيوس أرخن عظيم مقدم     
 هبيـب فحـضر يـوم       بواديكل وقت إىل الديارات املقدسة      

 .)يـضاً   مرأي  ( تكريس بيعة أبا مقار ومعه ولد له كان مبتلياً          
 هو أبو   الذيفظهرت فيه آية عظيمة من اآلب املغبوط أبا مقار          

 وعز مجيع البطاركـة واألسـاقفة       ، هبيب بوادياجلبل املقدس   
 روائح خبور أعماله    الذي ، مجيع املسكونة  يفوالرهبان واملعلمني   

 وأضاء مصباحه على كل مـن       ،وحسن أفعاله قد مألت اإلقليم    
 كـل   يفذا األرخن أن حيضر إىل الدير        وكانت عادة ه   . إليه يأيت

 يوم التكريس   يف فحضر   . أعياد امليالد والغطاس والفصح    يفوقت  
 فلما كمل   . وسلمه لراهب قديس ومعه غالم خيدمه      ،وولده معه 

 يف كان ولد األرخن نائمـاً       ،التكريس والقداس وتقرب الشعب   
 . نومه حىت أرعب احلاضرين بـصراخه      يفالبيعة املقدسة فصرخ    

 فلما اسـتيقظ    . ونبهه الصيبقوى ذلك الراهب قلبه وتقدم إىل       ف
 ، يومـه هـذا    يف وكأنه ولد جديداً     يفتأمله اجلمع فإذا هو عو    

  . كانتاليتفمجدوا اهللا هلذه األعجوبة العظيمة 
فلمـا فرغـت مـن      : قال األنبا بنيامني البطريرك القديس      

ن حال   واستعلمت منه ع   الصيبالقربان استدعيت األرخن والد     
 الـصيب  مث اسـتدعيت     . مبرضه ومجيع ما حل به     فأخربين ،ولده



 }١٣٢{

 وال ختف شيئاً    ، منامك يف يا ولدى ما رأيته      يل اشرحوقلت له   
 بينما أنا نائم رأيت رجالً طويالً شيخاً بلحيـة          الصيب فقال   .منه

 بيديه فصرخت من    جسمي وهو يعصر    ،خفيفة نازلة على صدره   
 ،رأسـي  وأصعده مـن     ثويب مث أنه أمسك بيده طرف       .الوجع

 وقد انقلعت معه عن     بثويب ملتصقة   وجراحي وجعيفرأيت مجيع   
 هذا  ين فما نبه  . هوذا قد عوفيت   ، تقو يا ولدى   يل وقال   .جسمي

 . األبسيدي يا حايل هذه قضية .معاىفاألب الراهب قمت وأنا 
 فمجـدت   ،بريء ذلك اليوم وقد     يف بعيينفشاهدته أنا بنيامني    

 قواته وعجائبه علـى يـد       يل أظهر   الذي املسيح   السيد يسوع 
 ، النفوس واألجساد بشفاعته عند اهللا  يف يعا الذيالقديس أبا مقار    

  . صار ميناء خلالص النفوسالذي
  :تطويب للجبل املقدس 

 استحق أن يكون فيه أبا مقـار        الذيفطوىب جلبل النطرون    
 .ر اهللا بـه    س الذي أيها اجلبل    . إليه يأويشفيعاً لنا، وجلميع من     

 مجع إليه هؤالء املصطفني الذين يـضيئون فيـه          الذيأيها اجلبل   
 . وتصعد صلوام كالنار املـشتعلة     .أكثر من نور الشمس اراً    

 ، أمثرت فيه الثمار الروحية ثالثني وستني ومائة       الذيأيها اجلبل   
 ميلح األنفس ويردها من اخلطيئة وينقيها بالتوبة        الذيأيها اجلبل   

 جيتمع فيـه امللـوك      الذي احلقيقي أنت اجلبل    .كالثلجفتبيض  
 ، أنت جبل امللح باحلقيقـة     .واألغنياء والفقراء ليخدموا اهللا فيك    

 }١٣٣{

 جعلـت   الـذي  أنت   . نتنت باخلطيئة واإلمث   اليتاململح األنفس   
 سيدنا  يدي فليدعوا اآلن بغري ملل بني       .لصوصاً معلمني صاحلني  

 ، بيعته املنرية  يف األرثوذكسييسوع املسيح أن يثبتنا على اإلميان       
 كل زمان ا ونسأله أن ينجينا       يفلنفتخر حنن مجيع بىن املعمودية      

من شدائد املتولني علينا ومكر الصياد عـدو احلـق الـشيطان            
  .األركون الشرير

والروح القدس والقدرة والعظمة اآلن     بن  واد هللا اآلب واال   
  .وكل أوان وإىل دهر الداهرين آمني



 }١٣٤{

   القديس مكاريوسفضائل
   حمبته للوحدة‐ ١

 ،سأل األب إشعياء أبا مقاريوس قائالً قل ىل يا أىب كلمة           @
 فقال أبا إشعياء وما هو      .فأجابه الشيخ اهرب من الناس    

 يفاهلروب من الناس؟ فأجاب الـشيخ هـو جلوسـك     
  .قاليتك وبكاؤك على خطاياك

كـن  أورد بالديوس خرباً يشبه هذا متامـاً ول        : مالحظة
  .السائل فيه هو أبا نوح

 كلمة للمنفعة   يلسأل أخ األبا مقاريوس الكبري قائالً قل         @
 قاليتك وال تكن بينك وبـني أحـد         يففقال له اجلس    

  . وأنت ختلص،خلطة وابك على خطاياك
 إذا سرحت الكنيـسة     خوةكان األبا مقاريوس يقول لإل     @

 األب إىل أيـن      فقال أحد اآلباء أيها    . فروا إخوةفروا يا   
بيده علـى   ) الشيخ  ( نفر أكثر من هذه الربية ؟ فضرب        

وكان إذا دخل القالية أغلـق      .. .فمه وقال من هذا فروا    
  .الباب بوجهه وجلس

 الـيت  الطريقة الصاحلة    هيئل األبا مقاريوس ما      س عندما @
 قاليته ؟ أجاب جيـب      يفيسلك ا أخ مبتدىء يسكن      

 }١٣٥{

 أن يبعد عـن     - قاليته   يف عند ما يكون     -على الراهب   
 ألنه ال ينتفع شيئاً من كبح مجاح        .إنسانأي  عقله تذكار   

 ضـبط   يف ما مل يكن حريصاً      ،مشاعره عن حمادثة الناس   
 هذا هو معىن    .)بفكره  ( أفكاره عن احملادثة اخلفية معهم      
  . صمتيفكلمات اهرب واصمت وتأمل 

 خبـصوص بريـة     خـوة اعتاد أبا مقاريوس أن يقول لإل      @
 ،)١( سقيط عندما ترون قالىل قد اجتهت حنو الغابـة        إلا

 وعندما تـرون األشـجار قـد        .اعرفوا أن النهاية قريبة   
  غرســـــــــت إىل جـــــــــوار

 وعنـدما   .اعلموا أن النهاية على األبـواب     ) ٢( األبواب
 امحلـوا أمتعـتكم     ، اإلسـقيط  يفترون شباناً يسكنون    

  .وارحلوا
  : وقال القديس بالديوس عن القديس أبا مقاريوس @

وإذ كان تضايق ألن عدداً كبرياً من الناس كانوا يأتون          .. 
 يفحفر سـرداباً    : إليه ليتباركوا منه لذلك دبر اخلطة التالية        

 ميتد من قاليته إىل     ،وصنع فيه خمبأ ذا طول مناسب     .. .قاليته
                                                           

  . قربت من العاملأيلعله يقصد اجتهت حنو الريف ) ١(
 إن عمـر    أيقصد أن العامل زحف مبزروعاته حنو األديـرة،         لعله ي ) ٢(

  .سقيطإلالعلمانيون ا



 }١٣٦{

 وعنـدما   .ريةوعند ايته حفر مغارة صـغ     . بعد نصف ميل  
 كان  ،كانت تأتى إليه مجوع كثرية من الناس فتعكر وحدته        

 ، السرداب دون أن يراه أحد     يف ومير عابراً    ،يترك قاليته سراً  
 وقد اعتاد أن    . املغارة حيث ال يقدر أحد أن جيده       يفوخيتىبء  

 الذي اهلروب من اد الباطل      يفيفعل هذا كلما كان يرغب      
  . من الناسيأيت

 تركه القالية   يفلنا واحد من تالميذه الغيورين إنه       وقد قال   
 ٢٤ رجوعه   يف و ،)استيخن  (  ربعاً   ٢٤إىل املغارة كان يتلو     

 كـان  ، وحينما كان يذهب من قاليته إىل الكنيـسة  .أخرى
 يف أخـرى    ٢٤ و ، عبـوره إىل هنـاك     يف صالة   ٢٤يصلى  
  .رجوعه
 يفجيب على الراهب أن يكون      : قال القديس مقاريوس     @

 تـوعز إليـه     اليت وال يسمع ألفكاره     ،ن كل حني  سكو
 بل ليمـسك عـن      . يضعف النفس  الذيبكثرة الكالم   

 حىت لو نظر أناساً يضحكون أو يتحدثون بكالم         ،الكالم
 جيب أن   احلقيقي ألن الراهب    .ال منفعة له وذلك جلهلهم    

 املزمـور اللـهم     يفيتحفظ من لسانه كما هو مكتوب       
 فالراهـب   . ستراً حصيناً  يتشف حافظاً وعلى    لفمياجعل  
  . يسلك هكذا ال يعثر أبداً بلسانهالذي

 }١٣٧{

وسأله أخ مرة قائالً ماذا أصنع واألفكار توعز إىلّ بـأن            @
 فأجابـه   . الوصية ؟  هي فإن هذه    ،أمضى وافتقد املرضى  

 فإنه يقـول    ،إن كلمة النبوة ال تسقط أبداً     : الشيخ قائالً 
ـ .جيد للرجل أن حيمل النري منذ صـباه        س وحـده   جيل

 أما قول ربنا يـسوع املـسيح        . )٢٦ : ٣مرا  ( صامتاً  
 أقول  وإين . فقد قاله لعامة الناس    ،فزرمتوينكنت مريضاً   

 افتقـاد  القالية أفضل مـن      يفإن اجللوس    أخيلك يا   
 زمان يضحك فيه على سكان القـالىل        يأيتألنه  املرضى  

فتتم كلمة البار أنطونيوس جيىء زمان يجن فيـه مجيـع           
 وإذا أبصروا واحداً مل يجن يذيعون عنه أنه جمنون          .سالنا

 أقول لك يا ولدى إن موسى النىب        وإين .ألنه ال يشبههم  
 الضباب  يفالعظيم لو مل يبتعد عن خمالطة الناس ويدخل         

  . اهللابإصبع العهد املكتوبني لوحي ملا تسلم ،وحده
 لتكـون   ،احفظوا أمساعكم من كالم النميمـة     ... .وقال @

  .ة واحملبة بينكمالسالم
 قلبك أن تقتىن    يف إن وضعت    ،فاآلن يا رجل اهللا   . .وقال @

 فـإن   . فهىيء ذاتك هلا واصرب علـى املـسكنة        ،الوحدة
 مـن املواهـب     شيء وليس   ،الوحدة واملسكنة عظيمتان  

 كما  ، القدر والكرامة ألما يقربان إىل اهللا      يفيساويهما  



 }١٣٨{

تسودان مجيع  ال حتصى املواهب املوجودة داخلهما ألما       
 وسط مجيع الفضائل تتألآلن ألمـا       يف ومها   .الفضائل

 ومجيع القديسني وجـدوا اهللا      .مصدر أعمال القديسني  
 فوهبهم اهللا قلوباً نقية وهم      ، وكُشفت هلم األفكار   ،فيهما
 هـؤالء الـذين مل      . املسكنة والوحدة جياع عطاش    يف

رات  الربارى والقفار واملغـا    يف تائهني   ،يستحقهم العامل 
 ، هؤالء الذين هلم هذه الشهادة اجلليلة      .وشقوق األرض 
ألن جمـد    . الوحدة وباملسكنة والصرب   يفقد وجدوا اهللا    

 يف العـزاء    هي و ، وفرحها هو اهللا   ،الوحدة غري حمدود  
 هي وخدمتها الكاملة    ، غذاؤها الصرب  .الفقر واملسكنة 

 ال يفـسدها    اليت هي . وفرحها هو اإلتضاع   ،الطهارة
  . الطهارةيف ألا ساكنة ،تدنس هلا ثوبسوس وال ي

إن :  فأجاب وقال    ،سأل األخ األبا مقاريوس عن الوحدة      @
 وال تؤد   ،فاصرب هلا  ، الوحدة يفكنت حقاً تريد السكىن     

 ولكن تـصرب    . اخلارج يف الداخل ويوماً    يفعملك يوماً   
وجد سبباً للخروج    ال ت  . واهللا الصاحل يؤازرك   ،هلا بإتضاع 
 مـسكنك   يف بل اثبت    ، حىت ولو ليوم واحد    عن الوحدة 

 وال تبطىء خارج قاليتك لـئال جتـد         ،لتذوق حالوا 
 حربـك   يف فتتعب جداً    ،أتعابك قدامك عند رجوعك   

 يا رجل اهللا حىت مىت تدوم لك هذه         .انتصاركويصعب  
 }١٣٩{

األتعاب ؟ اصرب للمسكنة وعزاء الوحدة يأتيك من قبـل          
عمة الوحدة وحـالوة     ون ، ال تضيع يوماً واحداً لك     .اهللا

  . مسكنكيف ويعطيك اهللا سعادة ،املسكنة تصريان عزاًء
 حفظ العينني واألذنـني واللـسان       هيالوحدة  .. . وقال @

 مـرآة تـبني     هي الوحدة   .واإلشتغال بالقراءة والصالة  
  .لإلنسان عيوبه

 يقول  ،تلميذ أبا مقاريوس  ) ببنوده  (  وكان أبا بفنوتيوس     @
ال تؤذ أحداً    أىب قل ىل كلمة فقال ىل        لقد رجوته قائالً يا   

  .وال حتكم على أحد احفظ هذه الكلمات وأنت ختلص
 قيل عن القديس مقاريوس إنه كان يوصى تالميذه قـائالً           @

 وكان يقـول    .اهربوا من كالم النساء املؤدى إىل اهلالك      
 إذا  الـصيب  ألن   .احذروا أال تكون بينكم وبني صىب دالة      

 فما عليكم   .ماء فهو سريع السقوط   رأيته صاعداً إىل الس   
  .إال أن تطلبوا من املسيح إهلنا أن يعينه

 أحـد   يف إين قال البار إشعياء     ، عن العامل  االبتعاد وبصدد   @
األوقات كنت جالساً بقرب القديس مقاريوس الكـبري        
حني تقدم إليه رهبان من اإلسكندرية ليمتحنوه قائلني قل         

 وجلست مبعزل عنهم لنا كيف خنلص ؟ فأخذت أنا دفتراً   
 أما الشيخ فإنه تنهد وقال كل       .ألكتب ما يتحاورون به   



 }١٤٠{

 . ولكننا ال نريد اخلالص    ،واحد منا يعرف كيف خيلص    
 إال أن األفكار اخلبيثة ال      ،فأجابوه كثرياً ما أردنا اخلالص    

   . فماذا نعمل ؟.تفارقنا
 فلماذا تطوفـون مثـل      ، إن كنتم رهباناً   فأجام الشيخ 

 ،ين قد هجر العامل ولبس الزى الرهبا      الذيإن  ! ؟العلمانيني
 فمن كانت هـذه     . فهو لنفسه خيادع   ، وسط العامل  يفوهو  
 ألم ماذا يرحبون من العلمانيني      . فقد صار تعبه باطالً    ،حاله

 . وحيث نياح اجلسد ال يوجد خوف اهللا       ،سوى نياح اجلسد  
ـ    ،ال سيما إن كان راهباً ممن يدعون متوحدين        ى  ألنه ما دع

فالراهب بـني   .  ينفرد ليله واره ملناجاة اهللا     لكيمتوحداً إال   
  .)١( العلمانيني هذه تصرفاته

 ألن  ، من العامل كما نفر من احليـة       خوةفلنفر حنن أيها اإل   
 كذلك حنـن أيـضاً إن    .احلية إذا شت فبالكاد تربأ عضتها     

 ألن األوفق لنا أيها     ،شئنا أن نكون رهباناً فلنهرب من العامل      
 . أن تكون لنا حرب واحدة بدالً من قتاالت كـثرية          خوةاإل

موضع اقـتىن آباؤنـا     أي   يف آبائي ويا   إخويتقولوا ىل يا    
 كيـف نقـتىن     .إذن ؟   الـرباري  يف العامل أم    يف أ ،الفضائل

                                                           

سنختار بعض فقرات من هذه العظة الطويلة تتركز فيهـا الـنقط            ) ١(
  .، فلريجع إىل بستان الرهبانومن أراد أن يقرأ العظة كلها. األساسية

 }١٤١{

 العامل ؟ لن نستطيع ذلك ما مل جنع ومـا مل     يفالفضائل وحنن   
  ... وما مل نساكن الوحوش،نعطش

 وقد هجرنا العامل    ، أمام السيد املسيح   ماذا يكون جوابنا  
 لكننـا   مالئكـي  إن طقسنا    !وها حنن نعاود الطواف فيه ؟     

 ، إيانا أن نعملـه    .إخويت ال يكون هذا منا يا       .جعلناه علمانياً 
 ، الربيـة  يف ألنه إن كنا بالكاد خنلص       .بل لنهرب من العامل   

  !...فكيف يكون حالنا بني العلمانيني؟
من اهلروب من العامل ؟ ألنه نافع لنـا         أرأيتم عظم املنفعة    

 سوى البيع   شيءجداً وموافق ألن جمالس العلمانيني ليس فيها        
 فهذه  .والشراء وما يتعلق بالنساء واألوالد والزرع والدواب      

 فمؤاكلتـهم ومـشاربتهم     ،املخالطة تفصل الراهب عن اهللا    
 . ولسنا نعىن ذا أن العلمانيني أجناس      .جتلب الكثري من الضرر   

 اخلالص طريقـاً آخـر غـري        يفلكنهم يسلكون   ! معاذ اهللا   
فلنطلب سبهم فينا   .  فهروبنا هو هروب من خمالطتهم     .طريقنا

 أمـا   ، ألن سبهم لنا لن يفقدنا شـيئاً       .أكثر من مدحيهم لنا   
 إذا أنا أرضيت الناس     منفعيت فما   .مدحيهم فهو سبب عقوبتنا   

لناس فلست   ألنه يقول لو كنت أرضى ا      ي،وأغضبت رىب وإهل  
يا يسوع إهلنا جننا :  إذاً فلنبتهل أمام ربنا قائلني       .عبداً للمسيح 

  .وافتقدنا من خمالطتهم



 }١٤٢{

احفظوا ألسنتكم وذلـك بـأال      :  قال القديس مقاريوس     @
 يقول على أخيـه     الذي ألن   .تقولوا على أخوتكم شراً   

 فإن ما يفعله كل واحـد       . يغضب اهللا الساكن فيه    ،شراً
  .يفعله فباهللا ،برفيقه

 الفضائل جتدها نقيـة     يفنفس اإلنسان الكامل    : وقال أيضاً    @
 فإذا مسع كلمـة     .كالشمس من قبل أن تلحقه كلمة رديئة      

 وحتجب عنـه    ،رديئة أو منيمة فللوقت تغطى الشياطني عقله      
  . وتكون نفسه متزعزعة وفضائله ناقصة،النور وتصريه شقياً

   تواضعه‐ ٢
  : روى بالديوس القصتني اآلتيتني

 يف إحدى املرات كان األبا مقاريوس عـابراً         يفقيل إنه    @
الطريق عندما قابله الشيطان وأراد أن يقطعه مبنجل كان         

 وقال له ، ولكنه مل يستطع أن يفعل هذا    . يده يفممسكاً به   
 وأنا  ، على األرض بقوة عظيمة    تطرحينيا مقايوس إنك    

مله  ولكن أنظر هوذا كل عمل تع      .ال أستطيع أن أغلبك   
 أنت تصوم وأنا ال آكل      . أستطيع أنا أيضاً أن أعمله     ،أنت
 ولكن هناك شـيئاً     . وأنا ال أنام مطلقاً    ، أنت تسهر  .أبداً

 حينئذ قال له مقاريوس وما هو هـذا ؟          .تغلبينواحداً به   
 ألنه من أجل هذا ال أقـدر        .فقال الشيطان إنه تواضعك   

 }١٤٣{

 فـي  وحينئذ اخت  ، فبسط مقاريوس يديه للصالة    .عليك
  .الشيطان

 ووقف علـى    ، إحدى املرات أمسك الشيطان سكيناً     يفو @
 وملـا مل يقـدر أن   .األبا مقاريوس مريداً أن يقطع رجله     

 أجاب وقال له كـل      ،يفعل هذا من أجل تواضع الشيخ     
 منلكه حنن أيضاً ولكنك بالتواضـع فقـط         ، متلكه شيء

  . وبه وحده تغلبنا،تتفوق علينا
 بـستان الرهبـان     يفجودة  والقصة األوىل من هاتني مو    

  .باختصار
الفضائل أعظم ؟ فأجاب وقال إن      أي   سئل األبا مقاريوس     @

كان التكرب يعترب أشر الرذائل كلها حىت أنه طرح طائفة          
 فبال شك يكون التواضـع      ،من املالئكة من علو السماء    

 ألنه قادر أن يرفع املتمسك به مـن         ،أكرب الفضائل كلها  
 من أجل ذلك أعطى الرب      .طئاًاألعماق حىت لو كان خا    
  .الطوىب للمساكني بالروح 

ومن أمثلة تواضع القديس استرشاده مبن هو أصـغر منـه      
  :كما يتضح من القصتني اآلتيتني 



 }١٤٤{

 ، القاليـة  يفضجرت وقتـاً وأنـا      :  قال األبا مقاريوس     @
شـخص  أي  فخرجت إىل الربية وعزمت على أن أسأل        

 ،قابل صبياً يرعى بقـراً     أ يب وإذا   .أقابله من أجل املنفعة   
 . كُلْ يل جائع ؟ فقال     فإينفقلت له ماذا أفعل أيها الولد       

 كُلْ دفعـة    يل فقال   . جائع أيضاً  ولكينفقلت له أكلت    
 . أكلت دفعات كثرية وما أزال جائعاً      إين فقلت له    .ثانية

 ألنـك   ، أنك محار يا راهب    يف لست أشك    الصيبفقال  
  .فعاً ومل أرد له جواباً فانصرفت منت.حتب أن تأكل دائماً

 وهو ما يزال    - قيل سأل األبا مقاريوس الكبري مرة زكريا         @
 ما هو عمل الرهبان ؟ فقال خربينأ قائالً  - حداثة سنه    يف

فقال له الشيخ أتوسل إليك  !  أنا يا أىب ؟    أتسألينله زكريا   
 الـذي  متيقنة بالروح القـدس      نفسي زكريا فإن    ابينيا  
 فقال  . يلزم أن أسألك عنه    ،ينقصين  أن هناك شيئاً   ،فيك

 إن عمـل  - رأيـي  حـسب  - أقول ،له الشاب يا أىب   
  .شيء كل يفالرهبان هو أن يقمع اإلنسان نفسه 

إن مقاريوس الطوباوى كان يتصرف مع      :  وقال بالديوس    @
 وقد سأله بعض الناس     .سيءظن  أي   بدون   خوةمجيع اإل 

بتـهلت إىل    ا إنين ،ملاذا تتصرف هكذا ؟ فأجام انظروا     

 }١٤٥{

 مينحين عشرة سنة من أجل هذا األمر أن         ثنيتاالرب مدة   
  .! بأن أختلى عنها ؟تنصحونين فهل ،هذه املوهبة

 إحدى املرات من    يف قيل أن أبا مقاريوس املصرى ذهب        @
 وملا اقترب من مكـان معـني قـال        .اإلسقيط إىل نتريا  

ـ   ) التلميذ  (  وملا فعل    . قليالً تقدمينلتلميذه   ه هـذا قابل
كاهن وثىن كان جيرى حامالً بعض اخلـشب، وكـان          

 فصرخ حنوه األخ قائالً يا خـادم        . الظهر حوايلالوقت  
؟ فاستدار الكاهن واـال      إىل أين أنت جترى    ،الشياطني

 وتركه ومل يبق فيه سوى قليـل        ،عليه بضربات شديدة  
  . طريقهيف مث محل ما معه من خشب وسار .نفس

 الطريق وقال   يفالطوباوى مقاريوس    قابله   ،وملا ابتعد قليالً  
 فاندهش الكاهن وأقبل    .له فلتصحبك املعونة يا رجل النشاط     

 هكذا ؟ فقال    حييتين حىت   يف حسن رأيته    أي شيء حنوه وقال   
 وإن كنت ال تـدرى      ، أرى أنك تكد وتسرع    إينله الشيخ   

 فأجاب الكاهن وأنا إذ تأثرت بتحيتك عرفـت أنـك           .ملاذا
 قبلك  صادفينظيم ولكن هناك راهباً شريراً       إىل اإلله الع   تنتمي
 أمـا  . فعرف الشيخ أنه تلميذه    . فضربته ضرب املوت   ،ولعنين

 مقاريوس الطوباوى وقال لـه لـن        بقدميالكاهن فأمسك   
 وإذا سارا معـاً وصـال إىل        . راهباً جتعلينأدعك متضى حىت    



 }١٤٦{

 ومحاله واتيـا بـه إىل       ، كان فيه األخ مطروحاً    الذياملكان  
 مـع   الوثين عندما رأوا الكاهن     خوة ولكن اإل  .بلكنيسة اجل 

 كـان   الذياملغبوط مقاريوس تعجبوا كيف حتول عن الشر        
 وعن طريقه صـار     ، وأخذه األبا مقاريوس وجعله راهباً     .فيه

 وكان مقاريوس الطوبـاوى     .كثريون من الوثنيني مسيحيني   
 إن الكلمات الشريرة واملتكربة تحول الناس األخيار        يقول
 ولكن الكالم الطيب املتواضع حيول األشـرار        .شرارإىل أ 
  .أخياراً
 خوة قيل عن األبا مقاريوس إنه عندما كان يقترب إليه اإل          @

 مل يكـن    - كما إىل شيخ عظيم وقـديس        - خوف   يف
 وعندما كانوا يتقدمون إليه بدالة وحمبـة        .جيبهم بكلمة 

  .كان جييب على كل سؤال يوجه إليه
 ،قول إن مل تكن لك صالة الروح       كان الشيخ مقاريوس ي    @

 وعند ذلك ستعطى أيضاً الصالة      ، صالة اجلسد  يففجاهد  
 جاهد من أجل    ، وإن مل يكن لك إتضاع الروح      .بالروح

 باجلسد وعندئذ ستعطى أيضاً اإلتـضاع       الذياإلتضاع  
  . ألنه كُتب اسألوا تعطوا. بالروحالذي

 }١٤٧{

س فقال لـه     أتى األبا مقاريوس يوماً من اإلسقيط إىل نري        @
 أيها األب فأجام قائالً أنا مل       خوةالشيوخ قل كلمة لإل   

  . )٥٢أنظر ص.. ( . لكىن رأيت رهباناً،أصر بعد راهباً
   زهده ونسكه‐ ٣

يقتىن ثالثة  ) ١( كان األب تادرس الفرمى   : قال بالديوس    @
 .) كتب مقدسـة خمطوطـة       ٣( مصاحف مجيلة جداً    

 يـا أىب ثالثـة      نديعفذهب إىل أبا مقاريوس وقال له       
 كـذلك يـستعريوا     خـوة  وأنا أنتفع منها واإل    ،كتب

هل (   أن أصنع ؟   ينبغي اآلن ماذا    فأخربين .وينتفعون منها 
 أم أبيعها وأفرق مثنـها      خوة، ومنفعة اإل  ملنفعيتأستبقيها  

فأجاب الشيخ قائالً إن أعمال الرهبنة      ) على املساكني ؟    
 وملا .)٢( يختيارالر ا ولكن أعظمها مجيعاً هو الفق  ،مجيلة

 مضى فبـاع الكتـب      ،مسع األب تادرس هذه الكلمات    
  .وأعطى مثنها للفقراء

                                                           

   ).املصريتادرس (  البستان يف) ١(
، ولكن األفضل من الكل هو أال       ل جيدة هذه أعما ( ترمجة أخرى    يف) ٢(

أما العمل فجيد ولكـن تـرك     ( فهيأما عبارة البستان    ) متتلك شيئاً 
  ).املقتنيات أفضل منه 



 }١٤٨{

 قيل عن األبا مقاريوس إنه كان يوصى تالميذه بأال يقتنوا           @
 املسيح الذين أرادوه قـد      حميب وكان يقول إن     .شيئاً البتة 

تركوا نعيم الدنيا ولذاا، وصارت مرتلة العامل عنـدهم         
 إن  . منه شيء ال يتأملون على فقد      ،العود الصغري كمرتلة  
 منه لـيس كـامالً      شيء يأسف على فقد     الذياإلنسان  

 فكم  ، إن كنا قد اُمرنا أن نرفض أنفسنا وأجسادنا        .بعد
إن الشياطني حتترق ذه الفـضيلة      ! باحلرى املقتنيات ؟  

 عندما يرون إنساناً غري ملتفت إىل األشياء وليس         ،وأمثاهلا
إذا رأت الشياطني إنساناً قد     .. .ليها إذا فقدها  مبتأسف ع 

 ومل يغتم بل احتمل بـصرب       ،شتم أو أهني أو خسر شيئاً     
 يف ألا تعتقد وتعلم أنه قد سلك        ،وجلد فإا ترتاع منه   

  .طريق اهللا
 الرسالة الثانية والعشرين للقديس     يف وردت القصة التالية     @

ميذتـه   أرسـلها إىل تل    الـيت ) ايرونيمـوس   ( جريوم  
  :يوستوخيوس قال 

 يفسأقص عليِك حادثاً وقع منذ سنوات ليست بكـثرية          
  ) :١( نتريا

                                                           

  ).القالىل (  منطقة املتوحدين املعروفة باسم يف النطرون وادي يف) ١(
 }١٤٩{

 وليس عن   ،واالقتصاد عن طريق التدبري     -حدث أن أخاً    
 ، نسى أن املسيح قد بيع بثالثني من الفـضة         -طريق البخل   

فترك هذا األخ وراءه عند موته مائة قطعة من الذهب رحبها           
الرهبان جممعاً ليقرروا مـاذا يعمـل        فعقد   .من نسج الكتان  

 املنطقة  يفخبصوصها إذ كان هناك مخسة آالف منهم يعيشون         
 فقال البعض أن املال جيـب أن        . قالىل منفردة  يفااورة له   

 . وقال آخرون جيب أن يعطى للكنيـسة       .يوزع على الفقراء  
  .املتوىفوقال غريهم جيب أن يرسل إىل أبوى األخ 

وا وإيسوذوروس وآباء آخرين يـتكلم      ولكن مقاريوس ومب  
 قرروا أنه جيب أن تـدفن القطـع         ،الروح القدس بواسطتهم  

  .)١( الذهبية مع صاحبها قائلني ليهلك ما لك معك
 ألن ، أن ذلك القرار كان قاسـياً يف أال يفكر أحد  وينبغي

 حىت أـا تعتـرب   . مصريفخوفاً عظيماً وقع على كل الذين    
  . وراءه قطعة ذهب واحدةجرمية اآلن إن ترك أحد

الـتحقري  ) أو تقبلت   (  قال األبا مقاريوس إذا ما حسبت        @
 والفقر كالثراء ؛ فإنـك ال       ، واللوم كاملديح  ،كاإلكرام
  .متوت

                                                           

 قيلت لسيمون الـساحر أع      اليتالعبارة  ) لتكن فضتك للهالك    ( أو  ) ١(
٢٠: ٨.  



 }١٥٠{

 يل أتى أخ إىل األبا مقاريوس املصرى وقال له يا أىب قـل              @
 إىل املقـابر    اذهبفقال له األبا مقاريوس     . كلمة ألحيا 

ذهب وشتمهم ورمجهم باحلجارة ورجع     واشتم املوتى ف  
 فقال له الشيخ هل قالوا      .فأخرب الشيخ بأنه قد فعل هكذا     

 غـداً   امض فقال له الشيخ     .لك شيئاً ؟ فأجابه األخ ال     
 فمضى  . يا أبرار  ، يا قديسون  ،وامدحهم وقل هلم يا رسل    

 فقال له   .األخ ومدحهم وعاد فقال للشيخ لقد مدحتهم      
 فقال ال فقال له الشيخ ها        ؟ شيءالشيخ وهل أجابوك ب   

 وإنـك   ،أنت ترى أنك مدحتهم فلم يقولوا لك شـيئاً        
 . فلتكن أنت هكذا أيـضاً     .شتمتهم فلم يردوا لك جواباً    

 حـىت أنـك ال ـتم        ، كن ميتاً  ، أن حتيا  يفإذا رغبت   
ـ      ،بشتيمة الناس وال مبدحيهم     .شيء ألن امليت ال يهتم ب
  .ذه الطريقة تستطيع أن حتيا

إن (  بستان الرهبان    يفعبارة األخرية وردت هكذا      ال مالحظة
 فاصـنع   ،كنت حقاً مت مع املسيح ودفنت معـه       

 ألن امليـت ال حيـس       .هكذا مثل أولئك األموات   
 . وبذلك تـستطيع أن ختلـص      ،بكرامة وال بإهانة  
  .فانتفع األخ بذلك

 }١٥١{

 قال أحد احلكماء مضيت دفعة إىل األبا مقاريوس بالنهار          @
 فطلبت منه قليل    .درجة كبرية جداً  ظهراً وقد عطشت ل   

 أنـت  الذي فقال ىل يكفيك هذا الظل       ،ماء لكى أشرب  
 املسالك والوهاد   يف ألن كثريين يسلكون اآلن      .واقف فيه 

 فسألته بعد ذلـك أن      . العراء ال جيدون ظالً مثل هذا      يف
 فإين ،ابينيقول ىل كلمة عن النسك فقال ىل قو قلبك يا           

ع من خبز وال من ماء وال من        أقمت عشرين سنة مل أشب    
 فإين ، أما من جهة النوم    . بقانون خبزي وكنت آكل    .نوم

  .كنت أستند إىل احلائط واختطف يسرياً منه
 هذا الزمان   يف قال القديس مقاريوس ال تنعموا أجسادكم        @

 لئال تعـدموا اخلـريات      ،اليسري بالطعام والشراب والنوم   
 تكلل قط بـدون     الذيفمن ذا   .  ال توصف  اليتالدائمة  
  .! ومن اغتىن بدون عمل؟!جهاد ؟

وقال أيضاً ال تكملوا شهوة اجلسد لـئال تحرمـوا مـن            
 اجلسد هو موت    اهتمام فإن الرسول يقول إن      ،خريات الروح 

  . الروح هو حياةواهتمام
 يف وقال كذلك إن أول العصيان كـان مـن آدم أبينـا              @

ـ     .الفردوس بسبب شهوة الطعام    يدنا  وأول اجلهاد من س
 وتعلمنـا التجربـة أن      . الصيام يف الربية   يفاملسيح كان   



 }١٥٢{

 والصوم هو سـبب     ،الراحة والطعام مها أسباب الطغيان    
الغلبة والنصرة فصوموا مع املخلص لتتمجدوا معه وتغلبوا        

 والصوم بدون صالة وإتضاع يـشبه نـسراً         .الشيطان
  .مكسور اجلناحني

 وهو أنه إذا    ،انوناً قيل عن األبا مقاريوس إنه جعل لنفسه ق        @
 لكنه عوضاً   . نبيذاً كان ال ميتنع عن شربه      خوةقدم له اإل  

عن كل قدح نبيذ يشربه كان يصوم عن شرب املاء يوماً           
 وهو  ،ما ينيحوه كانوا يعطونه     فلكي خوة أما اإل  .كامالً

تلميـذه  أي   فلما ر  . تعذيب ذاته  يفال ميتنع بدوره إمعاناً     
م من أجل الرب أال تعطوه       أتوسل إليك  خوةهذا قال لإل  
 ألنه إن شرب يذهب إىل قاليته ويعـذب         ،نبيذاً ليشرب 

 بـاألمر مل يعـودوا      خوة فلما علم اإل   .نفسه بسبب هذا  
  .يعطونه نبيذاً مرة أخرى ليشرب

 قال بعض اآلباء لألبا مقاريوس املصرى سواء لـديك إن           @
 فقال هلم   . ألن جسدك قد جف    ،أنت أكلت أو صمت   

 هـي  اشتعلت وأفنتها النار،     اليتطعة اخلشب   الشيخ إن ق  
قد احترقت بالكلية وهكذا أيضاً قلب اإلنسان إذا مـا          

 فإنه يفىن الشهوات من اجلسد وجيفف       ،تطهر خبوف اهللا  
  .عظامه

 }١٥٣{

   معجزاته ورؤاه‐ ٤
Q@M@µ bï’@xa‹‚gì@ôš‹à@öbÑ’@Z@ @
: رأيت روح اهللا حاالً على ثالث أنفس        :  قال أبا أنطونيوس     @

 وعلى أبا باخوميوس    ،با أثناسيوس وأعطاه البطريركية   على أ 
 وعلى أبا مقاريوس وأعطاه نعمـة       ،وأعطاه رئاسة الشركة  

  .الشفاء
   :يلي هذه السرية أمثلة عن هذا فيما يف وقد وردت @

  .٦٠ شفاء املرضى وإخراج األرواح الشريرة ص
R@M@ômí¾a@óàbÔg@@ @
  :ربان  هذه السرية عن هذا األمر خيف وقد ورد @

  .٦٧ إقامة الزوج صاحب الوديعة ص
  .٧٥ إقامته ميتاً للقضاء على هرطقة ص

  : وقد روى عنه روفينوس القصة التالية @
 ، املنطقـة اـاورة    يف إحدى املرات اُرتكبت جرمية قتل       يف

 وقعت عليـه    الذي فالتجأ الرجل    .بريءولصقت اجلرمية برجل    
 ، إثره أيـضاً ظـاملوه     يف  وجاء .السعاية هارباً إىل قالية القديس    
 عرضـة للـهالك مـا مل        أنفسهممتهمني إياه ومعلنني أم هم      



 }١٥٤{

 لـصقت بـه     الذي أما   .يقبضوا على القاتل ويسلموه للقانون    
 وبينما كان   . من الرجل  بريءاجلرمية فأقسم باألسرار املقدسة أنه      

 سأل القديس مقاريوس أين دفنـتم       ،اجلدل حمتدماً بني اجلانبني   
 اليت -وملا أشاروا إىل املكان ذهب هو وكل اجلماعة         املقتول ؟   

 ،وهناك ركع القديس على ركبتيـه     .  إىل املدفن  -تزعج الرجل   
 وقال للواقفني حوله اآلن سيظهر الرب مـا         ،وتضرع إىل املسيح  

 مث رفع صـوته     . امتموه أم غريه   الذي هو هذا    اجلاينإذا كان   
يه الرجل من داخـل      وعندما رد عل   .باالسمونادى الرجل امليت    

 إن  ختـربين  أن   - باإلميان باملسيح    - أكلفك   إين قال له    ،املقربة
 يف حينئـذ أجابـه      .كنت قد قُتلت بواسطة هذا الرجل املتهم      

 يف و .وضوح صوت من املقربة أنه مل يقتل بواسطة هذا الرجـل          
 وبـدأوا   ، القـديس  قدمينذهال وقع الكل على األرض عند       ا

 فأجام سوف ال أسـأل    .مليت عمن قتله  يطلبون إليه أن يسأل ا    
 أن  يل ولكـن لـيس      ،الربيء أن يطلق سراح     يكفيين .عن هذا 

  .أكشف املذنب
S@M@êmaöíjä@Z@ @
   :يلي  هذه السرية مايف ورد عنها @

  .٧٤  أبا موسى األسود صاستشهادنبوءته عن 
  .٨٣ نبوءته عن مرض تلميذه يوحنا ص

 }١٥٥{

T@MëaûŠ@@ @
األصـوات اإلهليـة ورؤيـة       نوعان الرؤى املقدسة و    هيو

  .الشياطني
  :الرؤى املقدسة واألصوات اإلهلية 

 حالة يف أوقات كثرية يفوحكى عنه أنه كان     :  قال بالديوس    @
 وكان يصري مثل رجل سكران بسبب       ،دهش من رؤى إهلية     

 متجيـد اهللا أكثـر مـن        يفرؤيا خفية وأن عقله كان غالباً       
  . بالعاملياتانشغاله

   :يليذه السرية ما  هيف وقد ورد @
  .٢٨ ص) إنسان منري ( الرؤيا األوىل 

  .٤٥ مساعه صوتاً إهلياً ص
  .١٠٠، ٦١، ٣٩ رؤيته للكاروب ص

  .٩٨ ص رؤيته أبا أنطونيوس وأبا باخوميوس
  :رؤية الشياطني وحماربتهم 

   :يلي هذه السرية ما يف ورد منها @
  .٤٣ حماربة الشياطني إلزعاجه ص

  .٤٦ والنار صيقذفونه باحلجارة 
  .٥٥  حلمه صيفككالب ينهشونه 



 }١٥٦{

  .٥٧  البئر صيفألقوه 
  .٧٢ حيدثون مججمة توسد عليها ص
  .٨٥ شيطان حمبة النصيب األكرب ص
  .٨٦ شيطانان يئة صبيني يزنيان ص

  .٨٧ الشياطني حتاول قتله ص
  .٩٠ يطلبون منه صدقة ويندبونه ص

 الربيـة   يفكان أبا مقاريوس يسكن وحده      :  قال بالديوس    @
 أحـد   يف و .وكانت حتته برية أخرى حيث يسكن كثريون      

الشيطان سائراً فيـه    أي   فر ،األيام كان الشيخ يرقب الطريق    
 وكان مرتدياً جلبابـاً     .على هيئة رجل مسافر وقد أقبل عليه      

 . وكانت أنواع خمتلفة من الفاكهة معلقة فيهـا        ،كله ثقوب 
؟ فأجاب أنـا    فقال له الشيخ مقاريوس إىل أين أنت ذاهب         

ي  فقال له الشيخ أل    . ألذكرهم بعملهم  خوةذاهب ألزور اإل  
غرض هذه الفاكهة املعلقة عليك ؟ فأجـاب إىن أعملـها           

فسأله الشيخ كل هذه ؟ فأجاب الـشيطان        .  كطعام خوةلإل
 وإن  ، واحدة أعطيه غريها   خوة حىت إن مل ترق ألحد اإل      .نعم

و أخرى مـن     والبد أن واحدة أ    .مل تعجبه هذه أعطيه تلك    
  . طريقهيف ، وإذ قال هذا سار.هؤالء ستروقه بالتأكيد

 }١٥٧{

 فلمـا   .فظل الشيخ يرقب الطريق حىت أقبل الشيطان راجعاً       
 أن أحصل   يلرآه قال له هل وفّقت ؟ فأجاب الشيطان من أين           

غرض ؟ فأجابه الشيطان الكل     ي  فسأله الشيخ أل  ! على معونة؟ 
م يسمح لنفسه أن خيضع      وال واحد منه   . وثاروا على  تركوينقد  

 فسأله الشيخ أمل يبق لك وال صديق واحـد هنـاك ؟             .إلغرائي
 الذيولكنه واحد فقط هذا     . فقال له الشيطان نعم ىل أخ واحد      

 حيول وجهه عىن كما     يراين على الرغم من أنه حينما       ،خيضع ىل 
لو كنت خصماً له فسأله الشيخ وما هو اسم هذا األخ ؟ فقال             

 وإذ قال هـذا رحـل       .Theopemptusمبتس  الشيطان ثيئوبِ 
  . طريقهيفوسار 

 فلمـا تـسامع     .حينئذ قام الشيخ ونزل إىل الربية السفلى      
 وجهز كـل راهـب      . مبجيئه أقبلوا للقائه بسعف النخل     خوةاإل

 ولكن الشيخ سأل فقط عـن األخ        . إليه يأيتمسكنه ظاناً أنه قد     
 خـوة ا كـان اإل    وبينم .ثيئوِبمبتس واستقبله بفرح   يدعى   الذي

 تقوله  شيء كيتحدثون مع بعضهم البعض قال له الشيخ هل عند        
 الوقـت   يف أحوالك ؟ فقال له ثيئوِبمبتس       هي؟ وكيف   أخييا  

 فقال له   . وذلك أنه خجل أن يتكلم     .معياحلاضر األمور حسنة    
 ، نسك شديد مدى سنني طويلـة      يفالشيخ هوذا أنا قد عشت      

 إنـين  ومن   ،رغم من هذا   وعلى ال  .وصرت مكرماً من كل أحد    
 فأجـاب ثيئـوِبمبتس     .يتعبين إال أن شيطان الزنا      ،رجل شيخ 



 }١٥٨{

 واستمر الشيخ يوِجد سـبباً      . أنا أيضاً  يتعبين إنه   ، يا أىب  صدقين
 إىل أن قاد األخ     - كما لو كان متعباً من أفكار كثرية         -للكالم  

 وبعد ذلك قال إىل مـىت تـصوم ؟          .أخرياً إىل أن يعترف باألمر    
 فقال له الشيخ صـم حـىت        .أجاب األخ إىل الساعة التاسعة    ف

تلُ فصوالً من األناجيل ومن األسفار      ا .العشاء واستمر على ذلك   
 ال جتعل عقلك ينظر إىل      ، وإذا صعدت فكرة إىل ذهنك     .األخرى
 وهكذا إذ جعـل     . والرب يعينك  . بل فليكن فوق دائماً    ،أسفل

 يف وسار   .ة إىل بريته   عاد ثاني  ، وإذ شجعه  ،األخ يكشف أفكاره  
  .سبيله وكان يرقب الطريق كعادته

الشيطان ثانية فقال له إىل أين أنت ذاهب ؟ فأجاب          أي  ور
 ، وملا رحل ورجع ثانية. بعملهمخوةوقال له أنا ذاهب ألذكر اإل     

 يف ؟ فأجاب الشيطان إـم       خوةقال له القديس كيف حال اإل     
طان ألم كلهم    فأجاب الشي  . فسأله الشيخ كيف ؟    .حال رديئة 

 األمر أنه   يف وأسوأ ما    . كلهم متمردون  .مثل حيوانات متوحشة  
ي  أل ، قد انقلب هو اآلخر    يل كان مطيعاً    الذيحىت األخ الواحد    
 وصـار   .حالأي   ب إلغرائيومل يعد خيضع    ! سبب لست أعلم    
 ولذلك أقسمت أىن لن أذهـب إىل ذلـك          .أكثرهم نفوراً مىن  

  .على األقل إال بعد مدة طويلة ،املكان
  :قصة أخرى ننقلها من البستان وقد ذكرها بالديوس أيضاً  @

 }١٥٩{

 الربية  يف وقت سائراً    يفجاء عن القديس مقاريوس أنه كان       
 .اجلوانية فأبصر شيخاً حامالً محالً ثقيالً حييط بـسائر جـسمه          

 كل منها   يفكثرية  ) قوارير  ( وكان ذلك احلمل عبارة عن أوعية       
 فوقـف مقابلـه     .ى ثوبه القدمي املهلهل    وكان يعلقها عل   .ريشة

وجهاً لوجه يتأمله، وكان يتظاهر باخلجل تظـاهر اللـصوص          
  هذه الربية تائهاً وهائماً علـى      يف فقال للبار ماذا تعمل      .احملتالني

 .وجهك ؟ فأجابه األب قائالً أنا تائه طالب رمحة السيد املسيح          
 ألينأنت ؟    من   تعرفين أسألك أيها الشيخ باسم الرب أن        ولكين

 هذه  هي أيضاً ما    تعرفينأرى منظرك غريباً عن أهل العامل، كما        
األوعية احمليطة بك ؟ وما هو هذا الريش أيضاً ؟ وقد كان الثوب           

  . كل ثقب قارورةيف و، عليه مثقباً كلهالذي
 الـذي  أنا هو    ،يا مقاريوس :  وقال   اختيارهفأقر العدو بغري    

ا هذه األوعيـة فبواسـطتها       أم .)شيطان حمتال   ( يقولون عنه   
 وأقدم لكل عضو من أعـضائهم مـا         ،أجذب الناس إىل اخلطية   
 يطـيعين  وبريش الشهوات أكحل من      .يوافقه من أنواع اخلطية   

 فإن أردت أن أُضل مـن       . وأسر بسقوط الذين أغلبهم    .ويتبعين
 الذي فما على إال أن أدهن من الوعاء         ،يقرأ نواميس اهللا وشرائعه   

 آخـذ   ، الصلوات والتسابيح  يفن أراد أن يسهر      وم .رأسيعلى  
 وألطّخ عينيه بالريشة وأجلب عليه      حاجيب على   الذيمن الوعاء   

 أما األوعيـة املوجـودة علـى        .نعاساً كثرياً وأجذبه إىل النوم    



 }١٦٠{

 وا أجعل من يسمع ىل ال       ، معدة لعصيان األوامر   هي ف مسامعي
ب الـشاب إىل     ا اجتـذ   في عند أن  اليت و .يذعن ملن يشري عليه   

 فبواسطتها أجذب النساك    ،فمي أما األوعية املوضوعة عند      .اللذة
  ...إىل األطعمة وأجذب الرهبان إىل الوقيعة والكـالم القبـيح         

  .)١( خلإ
 البستان سؤال موجه للقـديس مقـاريوس الكـبري          يفورد   @

  :وإجابته عنه 
ماذا يعمل اإلنسان املخـدوع بأسـباب واجبـة          : سؤال

  يطانية تشبه احلقيقة ؟وبإعالنات ش
 ليميز  ، ذلك األمر إىل إفراز كثري     يفحيتاج اإلنسان   : اجلواب  

 فإن أعمال   . وال يسلم نفسه بسرعة    ،بني اخلري والشر  
 إن تشكلت ا اخلطية ال تقـدر        اليت ،النعمة ظاهرة 

 ألن الشيطان يعرف كيف يتشكل بشكل   .على ذلك 
كال  حىت لو تشكلَّ بأش    - ولكنه .مالك نور ليخدع  

 يـأيت  ال ميكنه أن يفعل أفعاالً جيدة، وال أن          -ية  
 أما  . اللهم إال أن يسبب بذلك الكربياء      ،بعمل صاحل 

 وغـرام   ،فعل النعمة فإمنا هو فرح وسالم ووداعـة       
أما فعل املـضاد    . .روحاينباخلريات السمائية ونياح    

                                                           

  ...بقية الكالم على هذه الوترية، ميكن استنتاجه ) ١(
 }١٦١{

 فهو ال يسبب تذلالً وال مـسرة        .فبخالف هذا كله  
 وال  ، وهو ال يسكِّن املالذ    .ضة للعامل  وال بغ  ،وال ثباتاً 

 يف فإذن من الفعل تعلم النور الالمع        .يهدىء اآلالم 
 والنفس فيها  . هل هو من اهللا أم من الشيطان       ،نفسك

 به تعـرف الفـرق بـني        ،إفراز من إحساس العقل   
 كما مييز الفم اخلمر من اخلل وإن        ،الصدق والكذب 

 مـن   - كـذلك الـنفس      . اللون يفكانا متشاني   
 متيـز املـنح الروحانيـة مـن         - العقلياإلحساس  

 .التخيالت الشيطانية
  



 }١٦٢{

   بقية أخباره‐ ٥
 تقع علينـا    اليت الشرور   يفإذا حنن تأملنا    : قال أبا مقاريوس     @

  . اهللايف فإننا نقطع من عقولنا قوة التأمل ،من الناس
إن كنا نتذكر شرور الناس فإننـا نـضر   :  قال أبا مقاريوس   @

أما إن تذكرنا كيف أن الـشيطان يتـصرف         .ذاكرتنا
  .ربطريقة شريرة فإننا نبقى بال ضر

 ألنـه  .أحرس نفسك ضد حرية الكالم والعمل  :  وقال أيضاً    @
 أمر مـن    يفبأن يدينه فكره    ال يليق بالراهب أن يسمح      

  .األمور
 إحدى املرات بينما كان األبا مقاريوس عابراً على مـصر        يف @

 حيبين إن غنياً أمييا :  مسع طفالً يقول ألمه      ،خوةمع بعض اإل  
 فلما مسـع األبـا      . وأنا أحبه  يكرهين وفقرياً   ، أكرهه ولكين

 ما معىن هذه الكلمات     خوة فقال له اإل   .مقاريوس هذا تعجب  
 ، وهو حيبنا  ،يا أبانا ؟ فقال هلم الشيخ حقاً إن الرب هو الغىن          

 أما عدونا الشيطان فهـو فقـري        .وحنن ال نريد أن نسمع له     
  .ويكرهنا وحنن حنب أموره الضارة

 }١٦٣{

 ووجـدت أن    ،توبخ إنساناً إن أردت أن    :  قال أبا مقاريوس     @
 وال لـك    . فاشِف أملـك أوالً    ،الغضب قد حترك فيك   

  . ختليص آخريفنفسك 
مل :  كان هناك راهب يدعى بولس وكان تدبري حياته هكذا           @

 وال  ، لشغل اليـدين   الذييكن يقترب إىل العمل الشاق      
 لكمية الغذاء الضئيلة    فيإىل أمور البيع والشراء إال مبا يك      

 وهـو   ، عمل واحد  يف ولكنه برع    . اليوم يفاوهلا   يتن اليت
 وكان قد وضـع     .أنه كان يصلى باستمرار دون توقف     

 يف ووضـع    .لنفسه قانوناً أن يصلى ثالمثائة صالة يومياً      
 ومع  ،)لعله يقصد من احلصى     ( حضنه كمية من الرمل     

  . يدهيفكل صالة يصليها كان يضع منها 
 إىن  ، يا أىب  هذا الراهب سأل القديس مقاريوس قائالً     

 . فسأله الشيخ أن خيربه عن سبب ضـيقته        .مغموم جداً 
 احليـاة   يففأجابه قائالً لقد مسعت عن عذراء قـضت         

 أي(  أور   يب وقـد أخربنـا األب       ،النسكية ثالثني سنة  
 وأـا تتلـو     ،خبصوصها أا تتقدم أسـبوعياً    ) الكبري  

 فلما مسعت هـذا احتقـرت       . اليوم يفمخسمائة صالة   
ـ  ال أستطيع أن أتلو أزيد من        ألين ،اً جد نفسي  ةثالمثائ
 إنـين  حينئذ أجابه القديس مقاريوس وقال لـه         .صالة



 }١٦٤{

 اليـوم   يف وأتلـو  . احلياة النسكية ستني سنة    يفعشت  
 نفـسي  وأعمل مبا فيه الكفاية لتزويـد        .مخسني صالة 

 وأقول هلم ما    ، الذين يأتون إىلّ   خوةإل وأستقبل ا  .بالطعام
 مقصر من جهـة     أنين على   يلومين ال   وعقلي.. .يناسب
 تصلى ثالمثائة صالة تـدان مـن        الذي فهل أنت    .اهللا

 أو أنـك    ،رمبا ال تقدم هذه الصلوات بنقاوة     ! أفكارك ؟ 
  . وال تعمل،قادر على أن تعمل أكثر من هذا

 بلغ األبا مقاريوس عن راهب متوحد داخل الربية منذ مخسني      @
ن نفسه إنه قتـل     عاماً مل يأكل خبزاً قط وكان يقول ع       

 فمـضى   ،الزنا وحب املال والسبح الباطل    : ثالثة أعداء   
 وكان  . فلما رآه املتوحد فرح كثرياً     .إليه األبا مقاريوس  

 فسأله الشيخ عن عزائه وعن أحواله وعن        .رجالً ساذجاً 
 فقال إنه استراح من قتال الزنا وحـب املـال           .جهاده

  .والسبح الباطل
سئلة أريـد أن أوجههـا      فقال له األب ىل بعض األ     

 إذا اتفق لك أن عثرت على       :وهي . عنها فأجبين ،إليك
 فهل ميكنك أن متيز الذهب      ،ذهب ملقى وسط حجارة   
 أتغلَّب على فكرى فـال      ولكينعن احلجارة ؟ فقال نعم      

 امـرأة  قال حسناً وإذا رأيـت       . منه شيءمييل إىل أخذ    
 }١٦٥{

 لكـىن    ؟ قال ال   امرأةمجيلة، أميكنك أال تفكر فيها أا       
 وإن مسعـت أن     . قال مبارك  .اُمسك فكرى أال يشتهيها   

 واتفق  . وأن آخر يبغضك ويشتمك    ،أخاً حيبك وميجدك  
 مرتلة واحدة   يف أيكونان أمامك    .االثنانأن حضر إليك    

 فال أكافئـه حـسب      أفكاري لكىن أمسك    .؟ قال ال  
  . بل اُظهر له احملبة،أعماله وأقواله وشتيمته

 فإنـك  ، يـا أىب يل مقاريوس اغفر   أخرياً قال له األبا   
 لكن  .حسناً جاهدت وقاتلت وصربت من أجل املسيح      

 .أوجاعك ما ماتت بعد، بل مازالت حية لكنها مربوطة        
 وال تعد إىل ما كنـت تـصف بـه           .فتب واستغفر اهللا  

 فلما مسـع    . لئال تثور عليك األوجاع باألكثر     ،نفسك
بني يـدى   وسجد  ، من غفلته  انتبه ،املتوحد ذلك الكالم  

 جهلـي  فلقد داويت جراح     ، يا أىب  يل اغفرالشيخ قائالً   
  .مبراهم وعظك الصاحل

 حدث أن زار األبا بيمن األبا مقاريوس وقال له يا أىب مـاذا              @
 يقتىن احلياة ؟ فقال األبا مقاريوس إن        كييعمل اإلنسان   

 هو  الذي ،داومت كل حني بغري فتور على طعام احلياة       
 يف فهو حلـو     . ربنا يسوع املسيح   اسم القدوس   االسم



 }١٦٦{

 وبترديدك إياه تدسم نفـسك وبـذلك        ،فمك وحلقك 
  .ميكنك أن تقتىن احلياة

 فماذا أعمل يـا أىب ؟       .خطاياي قال له أخ إىن جبان بسبب        @
 ال  اليتفقال له الشيخ تقو ومتسك برجاء احلياة والرمحة         

  . ربنا يسوع املسيحاسم هو الذي ،حد هلا
 ربنا  اسم القدوس   االسمداوم على ذكر    : وقال أيضاً   
 من أجلها باع التـاجر      اليت فهو اجلوهرة    ،يسوع املسيح 

 وأخذها إىل داخل بيته     ،احلكيم كل أهوية قلبه واشتراها    
 فطوىب لذلك   . فمه يففوجدها أحلى من العسل والشهد      

 فإا تعطيـه    ، قلبه يف حيفظ هذه اجلوهرة     الذياإلنسان  
  .بنا يسوع املسيح جمد ريفمكافأة عظيمة 

:  أن نصلى ؟ فأجاب الشيخ       ينبغي وسأله الشيوخ مرة كيف      @
 بـل   . الـصالة  يفليست هناك حاجة إىل كثرة الكالم       

 ،نبسط أيدينا ونقول يارب، كما تريد وكمـا تعـرف         
 ، الـنفس  يف ولكن إن كان هناك قتال       . معنا رمحة  اصنع

 لنا   فإنه يظهر  ، وألنه يعرف ما حنتاج إليه     .نضيف وأعنا 
  .رمحته

 }١٦٧{

 إحدى املـرات    يف) ١( ذهب األبا مقاريوس  :  قال بالديوس    @
 فسأله إن كان حيتـاج إىل       .ليزور راهباً، فوجده مريضاً   

 فقـال لـه     . قاليته يف شيء ليأكل إذ مل يكن له       شيء
فلما مسـع الرجـل     ) أو فطرياً (الراهب أريد خبزاً طرياً     

 حيسب   ومل - سار إىل اإلسكندرية     ،العجيب هذا الطلب  
الرحلة إليها متعبة على الرغم من أن املدينة كانت بعيدة          

، ٣ وقد فعل هذا بنفـسه       . وأحضر طلب املريض   -جداً
 وذا أوضح الشيخ    .ومل يكلف أحداً آخر بأن يحضره     

  . يشعر به حنو الرهبانالذي االهتماممقدار 
 أتى القديس مقاريوس يوماً أحد كهنة األصنام ساجداً لـه           @

من أجل حمبة املسيح عمدىن ورهبىن فتعجب األب        قائالً  
 كيف جئت إىل املسيح بدون      ،أخربينمن ذلك وقال له     

 وقد قمنا بكل مـا      ،وعظ ؟ فقال له كان لنا عيد عظيم       
.  وما زلنا نصلى إىل منتصف الليل حىت نام الناس         ،يلزمنا

وفجأة رأيت داخل أحد هياكل األصنام ملكاً عظيمـاً         
 . وحوله أعوانه الكثريون   ،سه تاج جليل   وعلى رأ  ،جالساً

                                                           

 اعتمـادا يظن البعض أن هذه القصة حدثت مع القديس أرسانيوس          ) ١(
ولكن عبارة مار إسحق مل     . على عبارة وردت يف كتاب مار إسحق      

  . معيناًامساًتذكر 



 }١٦٨{

 فقال له امللك من أين جئت       ،فأقبل إليه واحد من غلمانه    
 ، عملت ؟  شيء وأيقال  . ؟ فأجاب من املدينة الفالنية    

 كلمة صغرية تكلَّمت ـا إىل       امرأة قلب   يفقال ألقيت   
 فأدى ذلـك إىل قيـام       .احتماهلا أخرى مل تستطع     امرأة

 يف تسبب عنها قتل كثريين      .لرجالمشاجرة كبرية بني ا   
  . عىن ألنه مل يعمل شيئاًأبعدوه فقال امللك .يوم واحد

فقدموا له واحداً آخر فقال له من أين أقبلت ؟ قـال            
 فأجـاب وقـال     ،قال وماذا عملـت ؟    . من بالد اهلند  

دخلت داراً فوجدت ناراً قد وقعت مـن يـد صـىب            
 قلب شـخص أن يتـهم       يف فوضعت   ،فأحرقت الدار 

 الـذي  وشهد عليه كثريون زوراً بأنه هو        .خصاً آخر ش
 نصف  يف وقت فعلت ذلك ؟ قال       أي يف قال و  .أحرقها
  . عىن خارجاًأبعدوه فقال امللك .الليل

مث قدموا إليه ثالثاً فقال له من أين جئـت ؟ أجـاب             
 ، البحر وأقمت حرباً بني بعـض النـاس        يفوقال كنت   

 .خربكمث جئت أل  . فغرقت سفن وتطورت حرب عظيمة    
.. . وقدموا له رابعاً وخامـساً     . عىن أبعدوهفقال امللك   

 بعد أن يصف كل منـهم       ،وهكذا أمر بإبعادهم مجيعاً   
  . قام ا إىل آخر حلظةاليتأنواع الشرور 

 }١٦٩{

 فقال له من أين جئت ؟       ،إىل أن أقبل إليه واحد منهم     
قال من اإلسقيط فقال له وماذا كنت تعمـل هنـاك ؟            

 وىل اليـوم    .د كنت أقاتل راهباً واحـداً     أجابه قائالً لق  
 يف هذه اللحظة وأسـقطته      يف وقد صرعته    ،أربعون سنة 

 فلما مسع امللك ذلك قام منتصباً       . وجئت ألخربك  ،الزنا
 وأجلـسه   ،وقبله ونزع التاج من على رأسه وألبسه إياه       

 ووقف بني يديه وقال حقاً لقد قمـت بعمـل           ،مكانه
  .عظيم

 اهليكل  يف وقد كنت خمتبئاً     - فلما رأيت أنا كل ذلك    
 شيء فال يوجد    ، ما دام األمر كذلك    نفسي يف قلت   -

 . وللوقت خرجت وجئت بني يديك     .أعظم من الرهبنة  
 وكـان   . عمده ورهبنه  ،فلما مسع األب منه هذا الكالم     

 الـذي  أمر هذا الرجل     خوة كل حني يقص على اإل     يف
  .أصبح بعد ذلك راهباً جليالً

اً ملاذا حدث أن األخني الرومانيني اللذين أتيا         شيخ إخوة سأل   @
إىل األبا مقاريوس مل يذهبا إليه طـوال مـدة الـثالث            

 وال إىل أحـد مـن       - قضياها إىل جواره     اليتسنوات  
  . ليسأال أسئلة عن أفكارمها ؟-الشيوخ 



 }١٧٠{

ألن األخ األكرب كان حكيمـاً إىل       : فأجاب الشيخ   
فإن كان قد ذهب     . وكان كامالً متواضعاً   ،درجة كبرية 

 ،إىل األبا مقاريوس أو إىل واحد من الشيوخ اآلخـرين         
 كـل   يف وكان سينال مـدحياً      .فإن كماله سينكشف  

اإلسقيط من اآلباء الذين كانوا سيتعجبون قائلني كيف        
 .! ثالث سنوات ؟   يفأن يصري شاباً كامالً     : حيدث هذا   
 أن نقلد هذين األخني     - على أية احلاالت     -فال يليق بنا    

فمن جهة األخني كان األكـرب      ! ومل تعليم الشيوخ    
  . واألصغر كان متواضعاً وكان يتعلم منه،كامالً

 وحدث مرة أن أرسل شيوخ اجلبل إىل أبا مقاريوس يقولون           @
 وال ،له سر إلينا لنشاهدك قبل أن تنـصرف إىل الـرب       

 فلما  . إليك ايءإىل  )  الرهبان   أي(  ب كله تضطر الشع 
 اجتمع إليه الشعب كله وطلـب إليـه         ،سار إىل اجلبل  

  .الشيوخ قائلني قُلْ للشعب كلمة أيها األب
 . عظيم هو جمد القديـسني     ، األحباء أوالديفقال يا   

 نالوا بواسطته هذا    الذي أن نفحص عن تدبريهم      فينبغي
 وقد علمنـا    .ا إليه  طريق وصلو  أي يف عمل و  بأي .اد

أم مل يشتروه بغىن هذا العامل؛ وال حصلوه بصناعة أو          
 إذ أم متـسكنوا  . مما ميلكونبشيء وال اقتنوه   ،جتارة ما 

 فعلى مـا    . وجالوا جياعاً فقراء   ،وتغربوا عن هذا العامل   
 }١٧١{

أراه أجد أم نالوا ذلك اد العظيم بتسليمهم ذواـم          
 . فأخذوا اإلكليل الـسمائى    ،وتدبري أمورهم ونيام هللا   

 كان هلم وليس هو لنا، سوى أـم تركـوا           الذيفما  
 ، وتبعوه حاملني الصليب   ،أهويتهم كلها من أجل الرب    

  ... آخـر عـن حمبتـه تعـاىل    شيءومل يفصلهم حب  
  .)١( خلإ

 ولتسل دموعنـا مـن      ،خوةوقال أيضاً لنبك أيها اإل    
جـسادنا   قبل أن منضى إىل حيث حترق دموعنا أ        ،أعيننا

 وخروا  ، فلما قال هذا بكى وبكى الكل معه       .بدون نفع 
  .على وجوههم قائلني صلِّ من أجلنا أيها األب

   عظاته‐ ٦
 .هناك مخسون عظة منسوبة للقـديس مقـاريوس الكـبري         

ترمجت إىل العربية من الترمجة اإلجنليزية وطُبعت مبطبعـة عـني           
ـ    )  م   ١٩٠١( ش  ١٦١٧مشس سنة      فبإشراف األسـتاذ يوس

  .منقريوس مدير اإلكلرييكية) بك ( 
 عظات تشمل كثرياً من التفسريات املفيدة لفصول من         هيو

 . وموضوعات كثرية الهوتية وعقيدية وروحية     ،الكتاب املقدس 
                                                           

لة، وموجودة يف بستان الرهبان مع أقـوال أخـرى          هذه العظة طوي  ) ١(
  .وقد اكتفينا هنا باإلشارة إليها وإعطاء فكرة عنها. للقديس



 }١٧٢{

 التفكري ودراية بالكتاب املقـدس والعلـوم        يفوتدل على عمق    
 جمموعها موضوعات عامة ال تقتصر فقط على        يف هي و .الكنسية
 . بعضها أسئلة وإجابتهايفوإمنا تنفع املؤمنني عموماً والرهبان 

  )١( بامسه كنائس ‐ ٧
  القبطيأوالً ما ورد بدليل املتحف 

اجلـزء  ) باشـا   (  ملرقس مسيكة    القبطيورد بدليل املتحف    
 القـرن  يفعن الكنائس واألديرة  ) د  (  ملحق   ١٩٣٢ سنة   الثاين
يئوس عوض نقالً    بقلم األستاذ جرجس فيلوث    امليالدي عشر   الثاين

 حيازته للشيخ املؤمتن سعد اهللا بـن        يف كانت   اليتعن املخطوطة   
 ترمجه  الذي وهو الكتاب    ، م ١٢٠٩ سنة   ىفاملتوجرجس مسعود   

Evetts   وقد  . م ١٨٩٥ ،١٨٩٤ سنيت يف أكسفورود   يف وطُبع 
  :امليالدي عشر الثاين القرن يفورد به من الكنائس ألبا مقار 

رة من ضمن إحدى عشر كنيسة كانـت         بدير اخلندق بالقاه   @
  .)٣( مقار أخذها األرمن) ٢( به كنيسة أبو

                                                           

هذا املقال مجعه وقدمه لنا األستاذ نبيه كامل داود بالفجالة بالقاهرة           ) ١(
  . شاكرين له جمهوده القيماقتراحهننشره بناء على 

  أي أبا) ٢(
  ٢١٥ص ) ٣(

 }١٧٣{

 ورد ضمن كنائس مصر القدمية أو الفـسطاط أو بـابيلون            @
  ) ١( ..مقاره) ٢( كنيسة أىب

  ) :٢( )الديورة (  ورد حتت عنوان @
 يفوبه بيعة جدد عمارا يعقوب اخلمـسون        : دير أبا مقار    

 بيعة بناها الشيخ النجيب أبو الرجا       ،نوده هيكل أبو ش   ،البطاركة
 البيعـة اجلديـدة     ،بن سلسيل من أهل البشمور، بيعة ساويرس      

 بيعة بو   ،، بيعة التالميذ  )٣( كرزها بنيامني ثامن ثالثى البطاركة    
نفـر،  ) ٦(  بيعة أبو  ،على الصخرة ) ٥(  بيعة سورس  ،)٤( حينس

ة منها كنيسة    طبق يف اهتم ا سلمون الراهب و     اليتبيعة العذراء   
 وإىل آخر برمهات سـنة      . بيعة الفتيان الثالثة   ، السيدة اسمعلى  
   ش ٨٩٤ راهباً، وإىل آخر أمشري سنة       ٤٠٠ ش كان فيه     ٨٠٤

 دير واحـد    .كان به ألف راهب   )  م   ١١٧٨ فرباير سنة    ٢٤( 
  اهـ. كنيسة١٢وبه 

                                                           

  ٣١٦ص ) ١(
   األديرةأي) ٢(
  أي الثامن والثالثون) ٣(
  أي أبا حينس أو يوأنس) ٤(
  أي ساويرس) ٥(
  abbaأي أبا ) ٦(



 }١٧٤{

 كتاب سرية القديس العظـيم      يف فقد ورد    ، وتكميالً ملا سبق   @
 نشرها املرحوم كامل صـاحل      اليت) أنبا رويس (أبا فريج   

 ١٩٤٧ يوليو وأغسطس سنة     عدديخنلة مبجلة صهيون    
 الثاين اجليل   يفم خبصوص كنيسة أبا مقار بدير اخلندق        

   :يأيت ما امليالديعشر 
 كانت موجـودة    اليت أما الكنائس    ٥٧ ص   ،٥٦ص  

 عشر وأوائل الثالث عشر     الثاين اجليل   يف دير اخلندق    يف
.. . :هـي ف... د ورآها الشيخ املؤمتن أبو املكارم     للميال

كنيسة مالصقة لباب الدير برسم القديس أىب       : اخلامسة  
 عهد بطريركية كريلـس     يفمقار أعطاها القبط لألرمن     

 عهـد   يف ، السابع والستني من عدد البطاركـة      ،الثاين
 . ورمست برسم الشهيد جاورجيوس    .اخلالفة املستنصرية 

اً داخل هذا الدير كنيـسة لطيفـة        وكانت لألرمن أيض  
  .أنشأها سركيس األرمىن

 دير اخلندق   يف تاريخ البطاركة أنه كان      يفوقد جاء   
 القديس أبا مقار فجعل فيها األسـقف        اسمكنيسة على   
 فمضى مجاعة من األرمن ووقفوا لألجـلّ        .قرطاً لدابته 

ليست لنا كنيسة نـصلى     : أمري اجليوش برقعة قالوا فيها      
 دير اخلندق عدة كنائس ألصحابنا اليعاقبـة        يف و .فيها

 }١٧٥{

 وقـد   ، مغلقة ال حيتاجون إليها وال يصلون فيهـا        هيو
 فأنفذ األجلّ أمري اجليـوش      .جعلها أسقفها خمزناً للقرط   

 فأمر األسقف   .فكشف عن ذلك فوجده حقاً كما قالوا      
بأن ينقل القرط منها ويدفعها هلم يعمروـا ويـصلون          

  . )٧٥ص تاريخ ١٢كتاب  ( .فيها
  :ما أورده املقريزى : ثانياً 
 أورد املقريزى وهو اإلمام     امليالدي القرن اخلامس عشر     يفو

أبو العباس الشيخ تقى الدين أمحد بن على بن عبد القادر بـن             
 - ١٣٥٩ هــ    ٨٤٥ - ٧٦١( حممد املعروف بـاملقريزى     

 باسم املطبوع منه    ٤ كتابه اخلطط املقريزية جزء      يف)  م   ١٤٤١
طبع مينا اسكندر   )  اإلبريزى للعالمة املقريزى عن القبط       القول( 

   :٨٦ورد به ص . م١٨٩٨ أغسطس سنة يفومجعية التوفيق 
 النطرون ويعرف بربية شيهيت     وادي هبيب وهو    واديوأما  

 القدمي مائة دير    يف فإنه كان ا     .وبربية اإلسقيط ومبيزان القلوب   
 القاطعة بني بـالد     مث صارت سبعة ممتدة غرباً على جانب الربية       

ومنها دير أىب مقار الكبري وهو ديـر جليـل       .. .البحرية والفيوم 
 ، القدمييفعندهم وخبارجه أديرة كثرية خربت وكان دير النساك       

 هذا الدير بعد    يفوال تصح عندهم بطركية البطرك حىت جيلسوه        



 }١٧٦{

 ويذكر أنه كان فيه من الرهبـان        . اإلسكندرية بكرسيجلوسه  
  . وليس به اآلن إال قليل منهم.ال تزال مقيمة بهألف ومخسمائة 
  : القرن العشرين يف بامسه اليتثالثاً الكنائس 

 الكنيـسة   هي و . كنيسة أنبا مقاريوس بديره بربية شيهيت      - ١
 ، يوحنا املعمدان  باسم البحري: الكربى وا ثالثة هياكل     

 ويروى أنه كان ذه     . وقبليه هيكل بنيامني   ،وهيكل الرسل 
  .نيسة سبعة هياكل نقصت بعد آخر ترميمالك

 العزبة التابعة لدير أبا مقار ببلدة أتـريس         يف اليت الكنيسة   - ٢
 ورد عنها أـا     .مركز إمبابة حمافظة اجليزة بالعزبة الغربية     

  ). م ١٨٧٢سنة (  ش ١٥٨٨بنيت سنة 
 هـي  و . كنيسة ببلدة شنشور مركز أمشون مبحافظة املنوفية       - ٣

تتحها األنبا بنيامني مطران املنوفيـة سـنة        كنيسة جديدة اف  
  . م١٩٥٩

 يف كنيسة بدير السيدة العذراء املعروف بدير جبل الطـري           - ٤
 فوق كنيسة العـذراء     هي و .اجلبل الشرقى مقابل مسالوط   

 ١٦٠٥ ويرجع تاريخ بنائها إىل سنة       .األثرية بالدير املذكور  
  .)١( )م١٨٨٩سنة ( ش 

                                                           

، طبعة  ٣٣٧ ص   ١٨٩٧راجع عنها كتاب اللؤلؤة البهية طبعة سنة        ) ١(
  .١٩٠ ص ٢ جزء القبطي، ودليل املتحف ٦٦٢ ص ١٩٢٢سنة 

 }١٧٧{

  .ركز البدارى مبحافظة أسيوط كنيسة ببلدة البياضية مب- ٥
 بدير مدافن يقع فوق تل عال جنوب        هي كنيسة أبا مقار و    - ٦

 اخلطـط   يف وقد ذُكرت    .أبو تيج ببضع مئات من األمتار     
  .)١ (١٩ ص ٨املقريزية جزء 

 وهذه الكنيسة مل يرد هلا ذكر حىت        . كنيسة أبا مقار بالبلينا    - ٧
اؤها إىل مـا     ويرجع بن  . كشف للكنائس عمل   أي يفاآلن  

بعد ما نشأت إيبارشية البلينا سنة      (  بقليل   ١٩٣١قبل سنة   
 وكانت أصالً تابعة إليباشية جرجا ) ١٩٢٠

                                                           

لـدليل  ، وا القبطـي راجع عنها كتب اللؤلؤة البهية، ودليل املتحف        ) ١(
 ص  ١٩٥٦، وكشف البطريركية عن الكنائس حىت سنة        ساميلعادل  
  . وهي خمطوطة حمفوظة اآلن مبعهد الدراسات القبطية٢٠٧



 }١٧٨{
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 }١٧٩{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني

كندر اريوس اإلس ديس مق ا الق يرة أبين شر س دأ بن ، ينب
ن      سين، ع ة القدي ارات الثالث د المق م  مخأح وط رق ط

ن ٢٩٠ ات م ع تعليق سريان م ر ال ة دي امر بمكتب  مي
  .وس وبستان الرهبانبالدي

  :كاتب أخبار اآلباء األطهار ) ١( قال لوسيوس

 ألنه  يبتدىء اآلن بتذكار أبا مقار القس احملبوب اإلسكندر       أ
 كنت قد اجتمعت به عدة دفعات الستـشارته         ألين. ذكى جداً 
، )جبل القالىل (ألنه كان قس البيعة هلذا اجلبل املدعو        . لطيبة قلبه 

ذا اجلبل تسع سنني، منها ثالث معه وهو        وكنت أنا ساكناً يف ه    

                                                           

فقد كتب بالديوس كتابه عن الرهبان األقباط       . لعله يقصد بالديوس  ) ١(
 بالقسطنطينية يدعى لوسوس    اإلمرباطوريإىل رجل شريف يف القصر      

Lausus .    هذا الرجـل، فـدعى      باسموأشتهر كتاب بالديوس 
Historia Lausiaca )  فلعل مـصنف  ) التاريخ اللوسيوسى
ويظهـر هـذا    . االسمواختلط عليه   . هذه السرية يقصد هذا التاريخ    

  .جلياً من احلاشية التالية



 }١٨٠{

وشاهدت بعيىن من أفعاله شيئاً كثرياً، وأفعال أخر مسعت         . حي
  ).١( ا

 بكمـال   وحظـي وهذا القديس كان قد أحكم الفضائل       
وكانت له هذه الغرية العظيمة حـىت أن كـل          . احلسنات كلها 

فضيلة كان يسمع أن قوماً أكملوها، ال يتـواىن عنـها إىل أن             
جنلس عنده عدة دفعات، وكان     ) ٢( وكنا حنن الشباب  . ملهايك

وكان قـصده   . يذكر لنا أتعابه كلها وعباداته اليت كان يصنعها       
من ذلك أن نغري منه، وجيذبنا إىل اجلهاد بتعزيته، ويقوى قلوبنا           

  .وجيسرنا، وحيذرنا من الكسل
  :تدربه على الصوم 

                                                           

هذا هو نفس كالم بالديوس تقريباً الذي بدأ به سـرية القـديس             ) ١(
  =أما عـن    :  يف تارخيه املشار إليه، إذ يقول        يمقاريوس اإلسكندر 

ألنه كـان شـيخاً يف      . ، فقد رأيته  ياآلخر، اإلسكندر مقاريوس  = 
 تسع سنوات، وعاش هو     نفسي حيث عشت أنا     يلاملكان املدعو القال  

فبعض من أعماله العجيبـة     . ثالث سنوات بعد أن وصلت إىل هناك      
  . به من آخرينأُعلمت، والبعض بنفسيرأيتها 

ن قـد    مل يك  يعندما تعرف بالديوس بالقديس مقاريوس اإلسكندر     ) ٢(
  .وصل بعد إىل الثالثني من عمره

 }١٨١{

، ويقول لنا   )١( ومراراً كثرية كان ميزح معنا مزاح القديسني      
 أعىن أوالد باخوم    -) ٢(  مسعت دفعة عن الدوناسيني    إين: هكذا  

 أن فيهم من ال يأكل شيئاً مطبوخاً بالنار يف صـوم            -القديسني  
فأقمت سبع سنني أنا أيضاً ال آكـل شـيئاً          . األربعني املقدسة 

مطبوخاً بالنار، ومل آكل شيئاً من فاكهة الشجر وال شيئاً مـن            
 البقوليات اليت تؤكل نيئة واحلبوب اليت تبلّ باملاء حىت          اخلضر، إال 

  ).٣( تبتدىء أن تنبت
 قمت ذه العبادة، مسعت عن آخر أنه يأكل         أنينوملا رأيت   

رطل خبز كل يوم عند غروب الشمس، فمضيت أنـا أيـضاً            
ونويـت  .  كله، وجعلته لقماً ووضعته يف جرة      خبزيوكسرت  

خراجه من اجلرة يكون هـو       إ يدي أنه مهما استطاعت     قليبيف  
وكان ميزح أيضاً ويتبسط    .  عند غروب الشمس   عشائيكفاف  

 أجعل  - إذا حان وقت أكلى      -مراراً كثرية كنت    : معنا ويقول   
يدى يف اجلرة وأمألها بقوة على قدر ما يرى نظر العني، ولكن            

                                                           

سترى هذه الصفة واضحة يف حياة القديس مقاريوس وأقواله، حىت          ) ١(
  !يف حماربة الشياطني له 

  ).اإلخوة بدير طبانسني ( يف رواية بالديوس ) ٢(
  .هذا اخلرب ذكره بالديوس يف موضعه) ٣(



 }١٨٢{

). ١(  خترج مبا قبضته ألنه كان ضيقاً      يديفم اجلرة ما كان يدع      
  !وكنت أغتاظ 

آكل كل يوم عند    : أقمت أصنع هذه العبادة ثالث سنوات       
وكنت .. غروب الشمس مقدار أربع أوقيات أو مخساً من اخلبز،        

وقسط زيت كنت أسـتعمله يف الـسنة    ). ٢( أشرب املاء بتقتري  
  ).٣( كلها

 قد أكملت هذه العبادة كلـها، اهتممـت         أنينوملا تأملت   
 بعد يـومني بـال       أقمت سنة كاملة، آكل    أنينوهي  : بأخرى  
  .ويف اليوم الذي ال آكل فيه، أشرب املاء. شرب ماء

وملا أكملت هذه األخرى، أقمت زماناً أصوم مخسة أيـام          
وقـال لنـا    .  السبت واألحد ال غري    يومياألسبوع، وآكل يف    

 ألنه  - لست أقوى على أن أداوم يف هذا         أنينوملا علمت   : أيضاً

                                                           

  ).كان ضيقـاً جداً ( يف بالديوس ) ١(
  ).ليساعد على أكل اخلبز ( ى يضاف ويف ترمجة أخر) ٢(
 مـن   السنوييقول بالديوس أن القديس كان يستعمل هذا القسط         ) ٣(

 وعيـدي الزيت يف أول يوم القيامة، ويف عيد حلول الروح القدس،           
امليالد والغطاس وعندما كان يتناول من السرائر يف صوم األربعـني           

  .املقدسة
 }١٨٣{

 فكرت أن ألزم    - عباديتن   من شغل اليد وم    ين ويبطل مينعينكان  
  .عبادة غري هذه

  :تدربه على السهر، وحماربته للزنا 
 منت يف   أنين غُلبت دفعة من النوم، حىت       إنين أيضاً،   يلوقال  

 منـت   أنين علمت   ألنينمرة نوماً كثرياً جداً، مث انتبهت برجفة        
فجعلت يف . نوماً كثرياً، ألن شيطان النوم كان قد ثقل على جداً      

وأقمت عشرين يوماً ما أدخل حتت ظـل        .  أغلب النوم  أنين قليب
  . قويت على السهرأنين قليبقالية، حىت طاب 

وأقمت عشرة أيام أخرى وعشر ليال مل أطبق جفناً علـى           
 كنت قاعداً على ركبىت يف الربية       لكنين. جفن، ومل أنعس نعاساً   

إىل  النوم قمت قـافزاً      أتاينوإذا  . يف احلر والندى، أضفر اخلوص    
وبقيت هكذا وأنا يف برد الليل وحر النهار حىت غلبـت           . فوق

  .النوم عشرة أيام وعشر ليال
لو مل أدخل إىل الظل وأسترح أخرياً، لكان        : وقال لنا أيضاً    

 ألجل ضعف   -ومن بعد هذا    ). ١( ألن خمى يبس  . قلىب قد تلف  
  . جعلت النوم مبقدار-الطبيعة 

                                                           

لدخول حتت سقف وأنام وأريح     ولو مل أسرع با   ( يف رواية بالديوس    ) ١(
.  قد يبست وصرت مثل رجـل سـكران        رأسي، لكانت خماخ    ذايت



 }١٨٤{

راحة، انتبه على فكـر     وملا دخلت إىل الظل ووجد اجلسد ال      
فأخذت وعاءاً يسع مخسة أقـساط،      . الزنا وشهوة اجلسد الزفرة   

ومـضيت إىل الربيـة اجلوانيـة،       . وقفة خوص، وعشر خبزات   
وقعدت على ركبىت يف الربية يف احلر والندى، أضفر اخلوص وأنا           
عريان يف برد الليل وحر النهار عشرين يوماً ولياليها، مل أمن البتة            

بل أقمت العشرين يوماً ولياليهـا      .  مستنداً إىل موضع   ومل أقف 
  . شيطان الشهوةجسديحىت خرج من . ركبيتى لوأنا جالس ع

  :تدربه على االحتمال 
)  وقت الفيـضان     أي( ن كنت يف زمان النيل      أ:  لنا   لوقا

وقعدت على  )  بعوضة   أي( فجاءت ناموسة   . جالساً يف القالية  
وملـا متهلـت    .  وقتلتها يديدت  ، مد آملتينفلما  .  ولدغتها يدي

هكذا قائلة ىل ملاذا قتلت وأفسدت خليقة       ) ١(نييت   ساعة بكَّتتين 
 يف  -اهللا ؟ أألجل هذا اجلسد املنافق، هذا الذي كـان أمـس             

 ضـمريي  اتفقت مع    إنينوقال  !.  يقاتلك بشهوة الزنا     -راحته  
وقلت ماذا يكون ؟ ما هي ناموسة حىت تقتلها ؟ هب أن إنساناً             

                                                                                                                        

ألنه على الرغم من أن طبيعة اجلسد قـد         . إراديت قهرت ضد    ولكين
  . أعطيتها ما حتتاجهأنينأخضعت، إال 

  ).فاحتقر ذاته ألنه انتقم لنفسه من البعوضة ( يف رواية بالديوس ) ١(
 }١٨٥{

، أما كنت حتتمل وجع اجلسد ؟ أم كنت تقـوم           بإصبعهسك  خن
  !.فتقتله؟

.  وأدنتـها  نفـسي  هكذا، حكمت علـى      قليب وخبينوملا  
 سـتة   نفـسي وعريت  . ومضيت إىل البهلس الذي يف شيهيت     

 الذي يف ذلـك     الرديءوجلست عرياناً لذلك الناموس     . أشهر
ل أمل  وكنت أحتم . البهلس، ناموس اخلنازير اليت يف ذلك اجلبل      

. ذلك الناموس وكثرته وكربه، ألنه كان قدر اجلـراد اللطيـف          
من قـصب البـهلس،     ) أى كوخاً   ( وصنعت ىل هناك خصاً     

 كلـه   جسديوأقمت هناك ستة أشهر وأنا عريان، حىت جترح         
 جتذمت، ألنه مل يبق يف      أنينوصار متأملاً، وحىت ظن الناس كلهم       

  . موضع سامل إال حدقىت ال غريجسمي
 أحد إال أبـا  يعرفيند ستة أشهر رجعت إىل قاليىت، فلم      وبع

  ).١( مقار الكبري الذي يف الربية
  :زيارته مقربة وثنية موحشة 

وقال أيضاً إنه كان دفعة قد اشتهي أن يدخل إىل جنـات            
، لينظر موضع قبورهم أى ذلـك       )١( يبس وأفرس ) أى حدائق (

                                                           

وملا رجع إىل قاليته بعد ستة أشهر، مل يتعرفوا         ( يف رواية بالديوس    ) ١(
  ).عليه أنه هو مقاريوس إال من صوته 



 }١٨٦{

ألـم كـانوا    . الذي بناه السحرة يف أيام فرعون     ) ٢( الطافوس
أقوياء بامللك فبنوه باحلجارة الرفيعة يف أيام فرعون، وصنعوا هلم          

وزرعوا هناك أشجاراً،   . مسكناً قوياً هناك، وجعلوا قبورهم فيه     
  .وحفروا بئراً عظيمة

وكان أبا مقار ال يعرف الطريق، بل كان يتأمل جنوم السماء        
كانت مثل   و -) ٣( وميشى على هداها، إىل أن دخل تلك الربية       

 وكان قد محل معه حزمة حطب يف مسريه للربيـة،           -البحرية  
ما إذا أراد الرجوع     ، لكي )٤( فكان يغرس قصبة يف كل موضع     

 إىل  جيـيء ميشى على أثر القصب الذي غرسه كل يوم حـىت           
قال إنه ملا مشى تسعة أيام وقرب من        . القالية اليت كان يسكنها   

فجاء الـشيطان   . املشيب من   املكان، رقد قليالً ألنه كان قد تع      
ارب وقلع القصب مجيعه الذي يف الطريق، الذي كان أبا مقار           

 أي( وربطـه   . قد غرسه ليكون له عالمات يف عودته ورجوعه       

                                                                                                                        

 سحرة Jannes & Hambresلريى حديقة ( يف رواية بالديوس ) ١(
ولعل املقصود هنا ينيس وميربيس اللذان قاوما موسى الـنيب          ) مصر  
  .٨ : ٣تى ٢

  .أي املقربة) ٢(
  .أي املعبد) ٣(
  .حسب رواية بالديوس) ل ميل يف اية ك) ( ٤(

 }١٨٧{

). ١( حزمة واحدة وجعله عند رأس الشيخ وهو نائم       ) الشيطان  
فلما استيقظ أبـا    . وكان بقى بينه وبني املقربة مقدار ميل واحد       

ر من النوم، أصاب حزمة القصب الذي كان قد غرسـه يف            مقا
ومسع صوتاً يقول له يا مقاره إن كان لك إميان، فـال            . الطريق

بل آمن أن عمود الغمام الذي كان يهدى        . تتكل على القصب  
  ).٢( بىن إسرائيل أربعني سنة يف الربية هو يهديك

ـ             دة وقال لنا إنه ملا وصل إىل تلك اجلنان، خرج إليه منها ع
وكـانوا يـضربون    . شبه الغربان السود، طائرين   ) ٣( شياطني

بأجنحتهم يف وجهه ويصرخون قائلني ما نريدك عندنا ههنا يـا           
ملاذا وافيت إىل موضعنا ؟ إنك ما تقوى على أن          . مقاره الراهب 

أما هو فقال هلم إىن أقول لكم إن هذا غري ممكن، لن            . تقيم هنا 
                                                           

  ).ووضعها عند رأسه كوسادة وهو نائم ( يف رواية بالديوس ) ١(
ولعـل  ( ال يذكر بالديوس أن أبا مقار مسع صوتاً كهذا وإمنا يقول            ) ٢(

= حىت  . جمد ونصرة عبده  ) إظهار  ( اهللا قد مسح حبدوث هذا ألجل       
الذي بواسطة عمود   يضع مقاريوس ثقته يف البوص وإمنا يف اهللا،          ال= 

  .الغمام قاد بىن إسرائيل أربعني سنة يف الربية
سبعون شيطاناً خرجوا على مـن احلديقـة،        ( يف رواية بالديوس    ) ٣(

عما : وكانوا يصرخون ويزجمرون    . وطاروا بقرب وجهي كالغربان   
تبحث ههنا يا مقاريوس ؟ عما تفتش ههنا يا راهب ؟ ملاذا أتيت إىل              

  ).تطيع أن تقيم هنا ههنا ؟ إنك لن تس



 }١٨٨{

 مجيعه من قبل    وأنظره املوضع   أرجع من ههنا حىت أدخل إىل هذا      
  .أن أرجع

وفيما هو يريد أن يدخل تلك اجلنات، خرج إليـه منـها            
فقال . شيطان ويف يده سيف جمرد، وهو يف غضب عظيم ليخيفه         

 الرب  باسمله أبا مقار أنا لست أخاف من سيفك، لكىن ألقاك           
  .فغاب عنه. الضابط الكل رب الدهور كلها معني إسرائيل

من حناس معلقاً على ذلك     ) دلواً  ( د قادوس   فلما دخل وج  
. حنلَّ وصار مثـل التـراب     افلما ملسه بيده    . البئر، وقد صدىء  

وكانت معلقة به سلسلة حديد، فصارت هي األخـرى مفتتـة           
وقال إنه وجد أيضاً رمانـاً      . مهرأة، من الصدأ ومن ِقدم الزمان     

ووجـد  . معلقاً على أشجاره يابساً ناشفاً قد أتلفه حر الشمس        
فلما شاهد هذا كله عاد خارجاً      . هناك ذهباً كثرياً يف خمزن مغلق     

  . عيىن لئال تعاينا األباطيلاصرفوهو يقول 
أصاب أيضاً بئراً ناشفة ليس فيها ماء، وكان املاء الذي معه           

فخاف قلبه وقال إن ختلى الرب عىن، فـإىن         . يف الوعاء قد فرغ   
وكان خبزه قد نفُذ أيضاً،     . أموت عطشاً قبل أن أصل إىل قاليىت      

وما كان يف ذلك اجلبل عشب، وال على األرض خضرة يعيش           
  ...ا

 }١٨٩{

 -)  ينحلّ من الضعف والتعـب       أي( فلما قرب أن يتخلى     
 بالبعد عنه قليالً    امرأة ظهرت له    -وهو راجع ميشى إىل الريف      

مقدار نصف ميل، وهي متشى مقبلة إليه وعليها ثياب فـاخرة           
وأقام ثالثـة  . وكان ينظرها قدامه. ، ومعها جرة ماء   ومزينة جداً 

. أيام وثالث ليال وهو يبصرها وال يلحقها، ألا كانت خيـاالً          
وكان اهللا قد أظهر هذا الفعل أمامه، حىت ينظر املرأة ويعاين جرة            

فيتعزى ويتقوى ويقول يف نفسه إذا حلقتها شربت        ) ١( تنقِّط املاء 
م ال يأكل وال يشرب، غابـت عنـه        وملا جازت مخسة أيا   . املاء

فلما خفيت عنه، فرغت قوته ووقع على       . املرأة، ومل يعد ينظرها   
األرض وختلى.  

 ميشى أمامـه يف     وحشيوفيما هو مطروح، إذ بقطيع بقر       
وكانت واحدة من بقر ذلك القطيع مرضعة وكـان         . تلك الربية 

ت قال فلما نظرت األمر بقي    .  فجاءت ووقفت فوقه   معها؛ابنها  
وبـسرعة  !. مبهوتاً، وقلت ترى ماذا تطلب هذه البقرة مـىن ؟         

.  ثدييها ومها يقطران لبناً    وأرتينرقدت وقلبت بطنها إىل فوق،      
 صوت يقول يا    وجاءين. حيايتفعلمت للوقت أن الرب قد أراد       

مقاره، اقترب من البقرة واشرب من لبنها لتتقوى ومتـضى إىل           
                                                           

تظهر لـه   ( ولكنه روى أن هذه الفتاة كانت       . هكذا ذكر بالديوس  ) ١(
  ).واقفة يف موضع واحد 



 }١٩٠{

 من ثدييها، ومنـت قلـيالً      فاقتربت إليه ورضعت اللنب   . قاليتك
 مل أعلـم    -ويف كل يوم كانت تأتى إىلَّ بقرة        . ومضت البقرة 
وملا قربت إىل قاليىت انقطع     .  اللنب وتسقيين -) ١( أهي أم غريها  

  .فوصلت إىل قاليىت بعد عشرين يوماً. عىن البقر
   :)٢(إبراؤه ابن الضبعة 

يىت، وإذا  بعد هذا بزمان قليل وأنا جالس يف قال       . وقال أيضاً 
فوضـعته  . بضبعة قد جاءت إىلَّ، وجروها يف فمها وهي حتمله        

على باب قاليىت وقرعت برأسها الباب، فسمعت الدق فتومهت         
فخرجت وملا فتحت الباب، نظرت الـضبعة       . جاءينأنه أخ قد    

أمـا هـي    . فبهت قليالً مث قلت ماذا تطلب مىن هذه ههنـا ؟          
  . الكلب، وكانت تبكىفحملت جروها وقدمته ىل، وهو مثل

وأخربنا الشيخ أنه ملا نظر إىل اجلرو فتشه بيـده بـسذاجة            
 يوجعه ؟ وملا    شيءوهدوء، وفتش جسده كله وهو يقول أترى        

                                                           

وكانت تأتى إليه، خالل الربية كلها، حىت إىل        ( يف رواية بالديوس    ) ١(
ومل تكن تسمح لعجلها أن يرضع منها       . قاليته وتعطيه اللنب ليشرب   

  .يف تلك األيام
ة ذكرها بالديوس أيضاً يف آخر سرية أبا مقار قـائالً إن            هذه القص ) ٢(

تلميذ القديس مقاريوس الكبري رواها لـه       ) ببنوده  ( األبا بفنوتيوس   
  .وكذلك القديس أوغريس

 }١٩١{

فرفعه على يده وتنهد،    . تأمله وجده أعمى العينني ال يبصر شيئاً      
 بعالمة الـصليب، فأبـصر      بإصبعهوبصق يف عينيه، مث رمشهما      

 ورضع ثديها، وتبعها ودخلت إىل جحرها  للوقت وجرى إىل أمه   
  .وهو معها

وكان أهل مريوط يرتلون بأغنامهم الـضأن يف الـسنة إىل           
 ترعى العشب، وكانت غنم الشعارى قـد أتـت مـن            الوادي
 إىل جبل برنوج وإن تلك الضبعة جاءت إىل الشيخ يوماً           النواحي

كالعادة ويف فيها فروة كبش كبري ذات صوف كـثري، وهـي            
فلما مسع الشيخ الدق قام     . وطرقت برأسها الباب  .  بفمها حتملها

فقال هلا من أين    . وفتح الباب، فوجد الضبعة وهي حاملة الفروة      
 ذا ظلماً ؟    يلوجدت هذا ؟ ألعلك أكلِت خروفاً حياً وأتيِت         

فضربت الضبعة برأسها إىل األرض،     . أنا ال آخذ منك هذا أبداً     
أما .  إنسان أن يأخذ منها    وجعلت تلحس قدميه وتطلب منه مثل     

 يل تقويل ال آخذه حىت     إنين. هو فقال هلا قد فرغت مما أقوله لكِ       
 تـأكلي  قلب املساكني بعـد، وأال       توجعيإنك ال ترجعني أن     

فأكثرت من حتريك رأسها إىل فوق وإىل أسـفل         . ألحد خروفاً 
 إنك ال تأكلني بعد     يل تقويلوقال هلا أيضاً إن مل      . كمن تعاهده 

وإن . يمة حية بل ميتة، وإال فما أقبل هذه الفروة منـك          ألحد  
 وأنـا   عندي شيئاً، تعاىل إىل ههنا      جتديتعبت فيما تدورين ومل     

  . أحداً من اآلنتظلميوال . أعطيك اخلبز



 }١٩٢{

وكانت الضبعة تدق برأسها األرض، وجتثو على ركبتيهـا         
. أمام رجليه، وحترك رأسها إىل فوق وإىل أسفل كمن تعاهـده          

 الشيخ لغتها أن هذا تدبري من اهللا الذي عـرف الـوحش             وفهم
. وجمد اهللا الكائن إىل األبد املعطى الفهم للوحـوش        .  يوخبنا لكي

وقال أعظمك يا اهللا املمجد الذي كنت مع دانيال يف اجلـب،            
هكذا فهمت اآلن هـذه     . وفهمت السباع أيضاً أن خيضعوا له     

  .هذا الفعل هو لك أفهم أن وجعلتين تنسينومل . الضبعة
وإن الشيخ أخذ اجللد الفروة من الضبعة ومضت عنـه إىل           

وإذا طافت ومل   .  إليه دفعات  جتيءوكانت يف كل قليل     . مكاا
وكانت تفعـل هـذا     . جتد ما تأكل كانت تأتيه ويعطيها اخلبز      

. وكان الشيخ ينام على ذلك اجللد إىل يوم نياحته        . دفعات كثرية 
وملا قربت نياحته حضرت إليـه      . جللد ذلك ا  بنفسيوأنا رأيت   

، وبقى  )١(لتزوره وتفتقده، فدفع هلا ذلك اجللد مرياثاً      ) ١( ميالنيا
  .عندها وهي حتفظه بأمانة تذكاراً ألبا مقاره إىل آخرا

                                                           

كـان أبوهـا    . ين، تربت يف رومـا    اقديسة من أصل أسب   : ميالنيا  ) ١(
 اًابنمارسيلينوس أحد شرفاء الدولة وكذلك زوجها الذي أجنبت منه          

وقد مجعت  . وتويف تاركاً إياها أرملة يف الثانية والعشرين من عمرها        
ميالنيا ثروا وتركت رومه وزارت برية شيهيت وتباركـت مـن           

وقضت نصف سنة مع اآلباء يف نتريا، وخدمت القديسني         . قديسيها
 سنة يف بيت يف أورشليم متعبدة هللا مع       ٢٧وأخرياً استقرت   . يف النفي 

 }١٩٣{

  
  

  :متكنه من قتل ثعبان 
وكان ثعبان  . يف وسط احللفاء  ) ٢(وكان يف دفعة أخرى حيفر    

وكان ذلك الثعبان   . يها، ال يعلم به أحد    راقداً يف احللفاء، خمتفياً ف    
فلما . رديئاً جداً وقتاالً، ومل يكن قادراً أن يسعى من شدة الربد          

.  وطىء الشيخ عليه برجله دون أن يعلم       وتدفأ؛طلعت الشمس   
  . الشيخ عليه، لسعه يف رجله وهربقدميوملا ثقلت وطأة 

 وقال له ما الظلم   . حيفلحقه الشيخ وقبض عليه بيده وهو       
إن اهللا تبارك امسـه مل      !  ؟ وشتينالذي فعلته بك حىت جسرت      

، وطبيعتـك   رديءيعطك سلطاناً على، ولكنك أنت يف طبعك        
وأخـذ  . استحقاقكوأنا سأفعل بك على قدر      . رديئة وشريرة 

ومل . ، وشقه من نصفه وجعله قطعتني     االثنتنيالشيخ شدقيه بيديه    
                                                                                                                        

وهـدت كـثريين إىل اإلميـان       . ت يف العلوم الدينية   ونبغ.  أختاً ٥٠
. املسيحى، وحاربت هرطقات، وخدمت القديسني والفقراء مباهلـا       

  .وقد كتب سريا بالديوس وروفينوس
وقد اعترفت القديسة ميالنيا بأا أخـذت       . ذكر بالديوس ها أيضاً   ) ١(

  .هذا اجللد بركة من القديس مقاريوس
دث بينما كان اإلخوة حيفـرون بئـراً يف         قال بالديوس إن ذلك ح    ) ٢(

  .مكان يدعى تروفون



 }١٩٤{

ان كمن خنسته شوكة     مكروه منه البتة، لكنه ك     شيءينل الشيخ   
  !حلفاء 

  :مغائره األربع 
: وهذا القديس أبا مقاره كانت له مغائر كثرية يف الربيـة            

واحدة داخل جبل شيهيت، وواحدة داخل جبل نباط، وواحدة         
 بغري باب،   شيءومنها  . يف جبل الريان، وواحدة يف جبل برنوج      

  ).١( ألا يف الربية الداخلية حبيث ال يصل إليها أحد
وهذه الداخلة يف الربية كان يقيم فيها خالل صوم األربعني          
يوماً املقدسة، ألنه كانت مظلمة، ومثل جحور الضباع وضاغطة        

  .جداً حىت أنه ال يستطيع أحد أن ميد رجليه فيها
أما قاليته القريبة من الناس اليت جيتمع فيها اإلخـوة إليـه،            

  .فكانت رحبة واسعة
  :معجزات شفاء 

                                                           

واحدة يف اإلسقيط يف    ( قال بالديوس يف وصف هذه املغائر األربع        ) ١(
الربية الداخلية، وواحدة يف ليبيا، وواحدة يف القـالىل، وواحـدة يف    

واعتاد أن  ) طاقات  (  من هؤالء كانتا بدون نوافذ       واثنتانجبل نتريا   
وأخرى كانت ضيقة حىت    . يف ظالم خالل صوم األربعني    يقيم فيهما   

حيث )  األخرية   أي( ولكن األخرى   . ما يستطيع أن ميد فيها رجليه     
  .كان يقابل اإلخوة الذين يأتون إليه كانت واسعة ورحبة

 }١٩٥{

خ القديس شفي أناساً كثريين من الـذين ـم          وهذا الشي 
  .أرواح جنسة ليس هلم عدد

وهذه ملا مسعت   . وقد أتوه دفعة بعذراء مفلوجة مريضة جداً      
خبربه يف كورا جاءت إليه، فصلى على زيت ودهنـها بيديـه            

وهـذه  . الطاهرتني فأبرأها اهللا بصلواته، ومضت إىل بيتها معافاة       
رت يف بيتها، أقامت ثالثـة أيـام        ملا وصلت إىل كورا واستق    

وعند نياحتها خلَّفت ثالمثائة دينـار وأوصـت        ). ١( وتنيحت
وبسبب هذه العذراء اليت شفاها شـاع       . بإيصاهلا إىل أبا مقاره   

  .خربه يف تلك األرض كلها
  :زيارته متنكرا لدير أبا باخوميوس 

 أعىن أوالد   -وهذا الطوباىن مسع أيضاً مسع عن الدوناسيني        
فقام وغري  .  أم يصنعون عبادات عظيمة جداً     -باخوم املغبوط   

ومضى إىل الصعيد ماشياً يف الربية      . مالبسه ولبس شكل مزارع   
  .مخسة عشر يوماً حىت وصل إىل هناك

                                                           

ذكر بالديوس هذه املعجزة وقال إنه عاينها هو والقديس أوغريس إذ   ) ١(
  ولكنه مل يذكر نياحتها وإمنـا قـال       . كانا وقتذاك يف قالية أبا مقار     

كما أنه  ) وعندما وصلت أرسلت له ذهباً وبضائع من أنواع شىت          ( 
  .ذكر أن هذه العذراء املفلوجة كانت من تسالونيكى



 }١٩٦{

وملا بلغ إىل امع العظيم سأل عن أب امع الرجل العظيم           
النبـوة،  وهذا األب كان قد نال نعمة . املختار ارب أبا باخوم   

وإمنا كان يسمع   . ولكن اهللا مل يعلمه أن هذا هو أبا مقار القس         
فلما أوصلوه إليه واجتمع به أبـا       . خبربه وكان يشتهي أن ينظره    

 وتـسكين  إليـك    تقبلينمقاره قال له أنا أطلب إليك يا أىب أن          
فقال له أبا باخوم ومـا      .  أن أصري راهباً   ولعليعندك يف ديرك،    
 وأنت قد صرت شيخاً وال تستطيع أن        أخييا  حاجتك إىل هذا    

 نساك، ال تقدر أن تشاهم، ورمبـا تكـسل          إلخوة وا ،تتنسك
 إىل  امـض ولكـن   . وتضجر وخترج من عندهم، فتتكلم فيهم     

موضع الغرباء الفالحني، وأنا بنعمة اهللا اهتم بك وأقوتك حـىت           
  . بإرادتكاملضيتريد 

فلمـا  . سبعة أيام ومل يدعه يدخل الدير أول يوم وثانيه إىل         
.  يا أىب  اقبلين، قال   )١( أكثر عليه الطلبة، واجتمع به مرة أخرى      

وإذا مل أصرب ومل أتنسك ومل أعمل شغل اليـد مثـل اإلخـوة              
. حينئذ أمر اإلخوة أن يدخلوا بـه      .  من ديرك  أطردينالرهبان،  

                                                           

وملا كان قد مكث صائماً طوال هذه األيام        ( ورد يف رواية بالديوس     ) ١(
  ... ) يا أىباقبلين: كلها فإنه قال لرئيس الدير 

 }١٩٧{

) ١( وكان عدد اإلخوة يف ذلك الوقت ألفاً وأربعمائة راهـب         
  .جمتمعني

. م عندهم زماناً يسرياً، حينئذ دخل صوم األربعـني        وملا أقا 
. فنظر أبا مقاره أن كل واحد من اإلخوة يصنع عبادة منفـردة           

قوم يصومون إىل الليل، وقوم يصومون يومني يـومني، وقـوم           
يصومون مخسة أيام مخسة أيام، وقوم يقفون الليل كله وجيلسون          

  .يف النهار
 على مصطبة عاليـة      خوصه وجعله  فمضى أبا مقاره، وبلَّ   

ووقف يف ركن القالية يضفر     . بقدر ما يقف إىل جواره ويعتدل     
مل جيلس البتة، وال أكل خبزاً     . اخلوص حىت فرغت األربعون يوماً    

بل كل يوم أحد كان يأخذ ورق       . وال شرب ماًء وال ثىن ركبتيه     
وإذا خرج ليهرق   . يأكله قدامهم حىت يظنوا أنه يفطر     ) ٢( الشجر

أو يبل خوصاً، كان جيرى بسرعة ويـدخل،        ) ليتبول   أي( ماًء  
بل كان يقف ساكتاً يصلى     . وال يكلم أحداً، وال يفتح فاه البتة      

  .بقلبه وهو يضفر اخلوص
وملا نظره اإلخوة النساك كلهم وهو مالزم هذا العمل، قاموا          
على رئيسهم وقالوا له من أين أجزت هذا الرجـل الـشيخ إىل             

                                                           

   !!٤٠٠كر بالديوس إن عدد رهبان ذلك الدير كانوا ذ) ١(
  ).بعض أوراق كرنب مبللة ( يف رواية بالديوس ) ٢(



 }١٩٨{

هل جئت به ليـديننا ؟      ! ؟) ١( له جسد عندنا ؟ ألعل هذا ليس      
فلمـا مسـع    . إذا مل خترجه عنا من ههنا، خنرج كلنا ونتركك        

ما يظهر له    القديس أبا باخوم بكثرة عبادته، صلى إىل اهللا لكي        
فأظهر له اهللا أن هذا هو مقاره اإلسكيدس        . أمره وفعله ومن هو   

  . الذي يف جبل شيهيتيالقس اإلسكندر)  الناسك أي( 
وأمسك يد الشيخ أبا مقـار،      . ء إليه القديس أبا باخوم    فجا

 مكان الـصالة أو مكـان       أي( وجاء به إىل وسط األبصلمدية      
 عند فراغهم من الصالة، قريباً من اهليكل، لكي       ) تالوة املزامري   

وقال له تعال بالسالم إىل ههنا،      . ما يشاهده مجاعة اإلخوة كلهم    
 وقد أخفيت   يار القس اإلسكندر  أنت أبا مق  . أيها الشيخ املبارك  

لكـىن  . كم ىل زمان وأنا أمسع عنك وأشتهي أن أنظـرك         . عىن
أشكرك ألنك أرحتنا كلنا، وعلَّمت اإلخوة النساك أال يتعظموا         

 يعلمـوا   ولكييف نفوسهم من جهة العبادات اليت يقومون ا،         
أم مهما اجتهدوا بقوم فلن يبلغوا صوم األربعني يوماً الـيت           

، وال حـىت    احلـي دنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح ابن اهللا        لسي
فاذهب إىل  . عبادتك أنت اإلنسان مثلنا، مع أنك صرت شيخاً       

. قاليتك بسالم، فقد علَّمتنا كلنا مبا فيه الكفاية، وصـلِّ عنـا           
  .حينئذ مضى وهم يقبلونه مجيعاً، ويطلبون إليه أن يصلى عليهم

                                                           

  ).مكانه أن يتعب ؟ إأو هو ليس ب( يضيف بالديوس ) ١(
 }١٩٩{

  : عقله باهللا التصاقتدريب 
إن كـل عبـادة     :  لنا أيضاً هذا القديس أبا مقـاره         وقال

: فجاءت على قلىب شهوة عبادة أخرى       . اهتممت ا، أكملتها  
 ملتصق باهللا دون أن ألتفت إىل شيء        وفكريأن أقيم مخسة أيام     

 - ودخلت إىل قاليـىت      قليبفعاهدت  . من اهتمامات هذا الدهر   
اقة البتة، وليس فيها    تلك اليت يف الربية اجلوانية، اليت ليست هلا ط        

  . إىلَّ أحدجييء إنسان وال جيدينما ال   لكي–شيء من النور 
 يف احملبسة أو يف الغرفة      أي( ووقفت على احلصري يف اخلزانة      

 قائالً احرص أال ترتل من      أفكاريوقررت هكذا مع    ). الداخلية  
واألنبياء والرسل والتالميـذ،    ) ١( لك هناك البطاركة  . السماء

القوات العلوية والكـاروبيم والـسريافيم،      : املالئكة  وطغمات  
 إله اآلهلة وملـك     املساوي والروح القدس الثالوث     واالبناآلب  
 الذي يف الـسماء،     االبنوتعلق بالصليب، والتصق باهللا     . امللوك

  .وال ترتل من الفكر القوى

                                                           

  اخل... أي رؤساء اآلباء أخنوخ وابراهيم واسحق ويعقوب) ١(



 }٢٠٠{

، جعـل الـشياطني     )١( وملا أكملت هكذا يومني وليلتني    
ارهم رجلى، وتارة يصريون مثل هليـب       خيبطون وخيدشون بأظف  

نار، واحرقوا كل ما يف القالية حىت احلصري اليت كانت حتـت            
وظنوا أنه قد احترقـت     . رجلى أحرقوها، إال موضع قدمى فقط     

  .وآخر ذلك مضت النار واخلياالت. أنا أيضاً
مل أقو أن أضبط الفكر بغري تـشاغل        ) ٢( ويف اليوم اخلامس  

 أن أكمـل    يلفعلمت أيضاً أنه لو اتفق      . العامل أهل   اهتماموبغري  
فألجل هذا اسـترحت    .  يتعظم قليبهذه األيام اخلمسة، لكان     

. على اهتمامات العامل يف فكرى، لئال أسقط يف كربياء القلـب          
 تعبت يف النسك مخسني سنة، ومل تكن مثل هذه األيام           إنينوقال  
  .اخلمسة

                                                           

كفـاءة  وإذا استمر يب احلال هكذا، كانت يف        ( يف رواية بالديوس    ) ١(
وأغضبت الشرير لدرجة أنه صار مثل      . هلذا األمر ملدة يومني وليلتني    

  ... ) يف القاليةيلهليب نار، أحرق كل شيء كان 
وأخرياً حىت احلـصرية    (... هنا ختتلف رواية بالديوس، إذ ورد فيها        ) ٢(

.  سأفىن كلى  أنين ظننت   أنيناليت أنا واقف عليها اشتعلت بالنار، حىت        
   نزل مـن الـسماء يف      عقلي اخلوف من النار، فإن      لينشغواآلن إذ   

 جمموعـاً يف    بعقلي مل أستطع أن أحتفظ      ألين. اليوم الثالث } هذا  { 
وهكذا نزلت إىل التأمل يف العامل واألشياء اليت        . احلالة اليت كنت فيها   

  ).وحدث هذا حىت ال أفتخر . فيه
 }٢٠١{

  :شفاء قس مع معاقبته 
) ١( جالـسني ) ؟( أنا والقديس أبواىن     ويف دفعة كنا عنده   

فجاء إليه رجل قسيس، وهو كله مقشور متسوس من مـرض           
قد أكل رأسه كلها ووجهه، وهو مقشر ال ينظَر         . يعرف باألكلة 

وقد أنفق كـل    . عليه حلم البتة، ما خال عظم يفزع من يشاهده        
  رجاؤه وايف  انقطعفلما  . ماله على األطباء، ومل يقدروا أن يربئوه      

  .ما يشفيه اهللا من قبل صالته إىل شيهيت إىل الشيخ لكي
وسجد على قدميه وطلب إليه بسؤال كثري فلم يعن الشيخ          
  به، لكنه مد رجله قليالً قليالً، ولكزه حىت يقـوم مـن علـى             

من جهة الرب ارحم هذا     . فطلبنا إليه وقلنا يا أبانا    ). ٢( األرض
ما هو فقال لنا اتركـوه،      أ. الرجل، والتفت إليه، وعزه يف شدته     

                                                           

 إىل قاليتـه،  وذات مرة ذهبـت ( يبدأ بالديوس هذه املعجزة بقوله   ) ١(
ومل يذكر أن قديساً    ). فوجدت قسيساً راقداً هناك إىل جوار الباب        

  . هنا غري ظاهرواالسم. آخر كان معه
يستبعد أن حيدث هذا من قديس متواضع، مهما كان الذي أمامـه            ) ٢(

وهذا الرجـل أتـى إليـه       ( أما رواية بالديوس فهي هكذا      . خاطئاً
 رجوت الرجـل    نفسيوأنا  . راهليشفي، ولكن مقاريوس مل يرد أن ي      

  ).أتوسل إليك أن ترمحه وتعطيه كلمة : الطوباوى وقلت له 



 }٢٠٢{

فإنه غري مستحق أن يربأ، ألنه كان إذا فرغ من زناه، ميضى إىل             
  .اهليكل خيدم فيه

أما الشيخ، فأقام ثالثة أيام يصلى عنه، قبل أن يرد وجهـه            
واستدعاه وقال له   . ويف اآلخر تراءف عليه بدموع وصالة     . إليه

 ؟ فقال نعم يـا     االنتقام سبب جلب اهللا عليك هذا       أليأفهمت  
سيدي فقال له هل أضمرت ونويت أن تترك خطيئتك ؟ قـال            

فقال له الشيخ إن كنـت قـد عرفـت          . نعم يا سيدي األب   
حينئذ أظهر  ). ١( خطيئتك، ورجعت عنها، فأنت تشفي وتصح     

  .الرجل له اخلطيئة
فقال له الشيخ إن كان األمر هكـذا، فلمـاذا مل تتـرك             

أما حنن فقلنـا يـا      ). ٢(  ؟ القسيسية لتخلص من هذا العذاب    
 إىل الشيخ وعاهده أنك ال تعود تدخل        امضضعيف يا مسكني،    

                                                           

إن كنـت اآلن تعـرف      ( يف رواية بالديوس قال أبا مقار للقـس         ) ١(
محاقتك، وتعرف أيضاً أن عقوبتك هي من اهللا، وأن هذه العقوبـة            

  ).موافقة ألعمالك؛ فأول كل شيء اعترف بتعدياتك 
بالديوس مل يقبل أبا مقار أن يقابل القس إال على شـرط            يف رواية   ) ٢(

). ألنه كان خيدم على املذبح ويـزىن        ( تعهده بترك خدمة القسيسية     
وطلب أبا مقار من بالديوس أن يقنع القس بأن يتعهد بذلك، فتوسط    

  .حينئذ قابله أبا مقار. بالديوس، وتعهد بقسم
 }٢٠٣{

فعاهد الشيخ  .  خيلصك اهللا به   لكياهليكل وال ختدم فيه قسيساً،      
  .)١( أنه ال يرجع يدخل اهليكل بعد

فصلى الشيخ على زيت ودهنه به يف رأسه كلها وجهـه،           
وأطلقه . دفعة أخرى فشفاه اهللا، ونبت اجللد والشعر على رأسه        

 حـىت   علمـاين  وأنا   حيايتفمضى ميجد اهللا ويقول سأبقى بقية       
  .وكان له هذا الفعل والدالة أمام الرب. أموت

  :شفاء صىب عليه شيطان 
فجعـل الـشيخ    . ودفعة أخرى قدموا إليه صبياً به شيطان      

وصلى إىل اهللا   . إحدى يديه على رأسه، وجعل األخرى على قلبه       
وفيمـا هـو    . ة أن خيلص الذين يترجونه يف الربية      الذي له القو  

يصلى عليه حبرقة قلب وتنهد مقدار ساعة من النـهار، علـق            
 ارمحينفعند ذلك صرخ قائالً     .  يف اجلو بقوة اهللا    والصيبالشيطان  

 قد انتفخ حىت صار مثل الزق وهو        الصيبوكان  ) ٢( يا رجل اهللا  
يع منافسه  وكانت عيناه وأنفه وفمه ومج    . يصرخ بصوت عظيم  

                                                           

  .ة، حسب رواية بالديوسوتعهد أيضاً بأنه ال يعود يزىن ثاني) ١(
وصلى حىت جعل الشيطان يرتفع معلقاً، بينمـا        ( يف رواية بالديوس    ) ٢(

 نفسه وصار مثل قربة كبرية منفوخة، وفجـأة صـرخ           الصيبأخذ  
  ... ).وفاض ماء من مجيع أجزاء جسمه، وشفي



 }٢٠٤{

فلما انقطع سـيالن    . السفلى تفيض ماًء مثل إناء املاء املشقوق      
  .هذه املياه كلها صار كما كان أوالً وشفي

فرفع الشيخ حينئذ يده عنه وقال هكذا لك اد يا سـيدي            
وصب عليه ماًء، مث دهنـه      . يسوع املسيح خملص الذين يترجونه    

أكـل حلمـاً وال     وتركه قليالً وأوصاه أال ي    ). ١( بدهن مقدس 
  ).٢( وملا برىء سلمه إىل أبيه صحيحاً. يشرب مخراً أربعني يوماً

  :يسرقون قاليته 
ويف ذلك الوقت كان قد حدث غالء على األرض كلـها،           

الذين كانوا يف ذلك اجليـل      )  أهل مريوط    أي( وارتبط املرايطة   
فاجتمع أيضاً مجاعة مـن اللـصوص وجـاءوا         . بعضهم ببعض 

فعربوا على قالية أبا مقار، وكانت معهم ناقة        . يطةليسرقوا املرا 
. حيملون عليها زادهم وآالم واملاء الذي يـشربونه يف الربيـة          

فدخلوا مغارة الشيخ فأخذوا كل ما وجدوه فيها، أعىن حوائج          
اجلسد وشغل يديه، اخلوص الذي كان يعمل منه، ومحلوها على          

فضربوها، فكانـت   . قُمالناقة، وملا أرادوها أن تقوم ليمضوا مل ت       
  .تصيح وال تستطيع أن تقف

                                                           

  ).ودهنه بزيت الشهداء ( يقول بالديوس ) ١(
سلمه القديس ألبيه موصياً إياه      و بريء الصيبيف رواية بالديوس أن     ) ٢(

  .ولكنه مل يستبقه. هذه الوصية خبصوص أكله وشربه
 }٢٠٥{

فأصبح الصباح عليهم، فجاء الشيخ من املوضع الذي كان         
فنظر أولئك اللصوص والناقة، فظن أم أناس جاءوا إليه من          . فيه

الريف بشيء ليأخذوا مقابله شغل يديه وميضوا به إىل الريـف           
اخلوص فلما قرب منهم عرف قففه وضفائره       . كما جرت العادة  

فسكت ومل ينطـق وعلـم أـم        . وبقية احلوائج اليت يف قاليته    
أما هم فلما نظروا الشيخ القديس احتشموا وخروا له         . لصوص

فلم يغـضب   ). ١( ساجدين، وسألوه سؤاالً عظيماً أن يغفر هلم      
الشيخ البتة ومل ينتهرهم، بل عرب عليهم وهو سـاكت ودخـل            

إال جرة فيها قليل مـن      فوجدهم قد أخذوا كل ما فيها       . قاليته
فـأخرج  . كانت موضوعة خلف الباب فلم يروها     ) ٢( الزيتون

وقال هلم هل تعرفون ملاذا مل      . الشيخ جرة الزيتون ومحلها للناقة    
تقم الناقة ؟ فقالوا ملاذا يا أبانا ؟ قال هلم ألجل جرة الزيتون هذه              

وودعهـم  ). ٣( ولكزها هو برجله فللوقت قامت    . مل تقم الناقة  
  .يعهم بسالموش

                                                           

  . اللصوص، مل يرد يف رواية بالديوساعتذار) ١(
  .يف رواية بالديوس إنه وجد اللصوص قد نسوا قفة أو مقطفاً) ٢(
، فقامت مباشـرة    قومي: ذكر بالديوس أن القديس صاح يف الناقة        ) ٣(

  ...خمن أجل كلمة الشي



 }٢٠٦{

وملا كان الغد جاء إخوة إىل عنده من املغائر يطلبون منـه            
فعزاهم وتكلم معهم إىل    . تعزية، ويسمعون كالمه لربح نفوسهم    

فصار أولئك اإلخوة يشتهون أن يأكلوا،      . أن حان وقت اإلفطار   
واحتشموا أن يقولوا للـشيخ،     . ولكن الشيخ مل يحضر هلم شيئاً     

ل هلم إن كان يف مزاودكم خبز فقدموه        ولكنه علم أفكارهم وقا   
فإن احلوائج اجلسدانية اليت كانت عندنا دفعهـا اهللا        . لنأكل كلنا 

إىل قوم علمانيني هلم أوالد ونسوة وهم فقراء حمتاجون إليها يف           
  .هذا الغالء العظيم

  :بعض أخبار عن نسكه 
 وقال أيضاً هذا الكالم حبضور أولئك الرهبان الشبان، لكي        

 منذ ترهبت إىل اآلن مـا       إنين غريم على فعل الفضائل      ما يثري 
، ومل  )نومـاً   ( أكلت قط خبزاً حىت أشبع، ومل أمن حىت أشـبع           

وقال أيـضاً إن    .  هذا يوميأشرب حىت أُروى، ومل أمرض إىل       
اآلباء األقوياء كلهم كانوا ال ميرضون، ألم كـانوا يـدبرون           

  ).١( أجسادهم حبد الكفاف
                                                           

 املرض نتيجة لتجربة من اهللا، أو حلـسد مـن الـشيطان             جييءرمبا  ) ١(
ولكن . بسماح من اهللا، أو نتيجة لعدوى، أو اسبب آخر غري الطعام          

 يقصد نوعاً خاصاً من األمراض سببها سوء        - فيما يبدو    -القديس  
  .التدبري يف التغذية

 }٢٠٧{

إنه يف زمان شبوبيته أقام سنة      : الكالم آلخر   وقال أيضاً هذا    
وأنه . كاملة مل يلبس ثوباً إال قطعة مربوطة على وسطه وأعضائه         

واحدة يف الربية اجلوانيـة،     : يف اجلبل   ) ١( كانت له ثالثة مغائر   
  .وأخرى يف وسط شيهيت، وأخرى قريبة من الناس قليالً

  :حماربته بفكر الذهاب إىل رومه 
 كان فكر السبح الباطل وكربيـاء القلـب         ويف دفعة أخرى  

. وأتعبت أفكاره حمبة السبح الباطل، لتطرده من قاليته       . يقاتالنه
. وكان الفكر يقول له هوذا امسك قد كرب وذاع يف الدنيا كلها           

ما تشفي مرضاها،    قم اآلن وانطلق إىل رومه مدينة امللك، لكي       
 ذه األسـباب    ...فال يتعبوا ويأتوا إليك من ذلك البعد العظيم       

وقالوا له أيضاً   . أرادت الشياطني أن يضلوه ليخرجوه من قاليته      
قـم  . إن اهللا قد دفع إليك نعمة عظيمة اليت هي نعمة الـشفاء           

  .وامِض، ألن هذه هي مشيئته أن تكملها
فلما رأى أن فكره قد محله ثقالً، وأتعبه، وأنه ال ميكنـه أن             

 مغارته، وأخرج رجليه    يكمله؛ قام وجلس داخل عتبة الباب يف      
إن كنتم تقـوون    ) ٢( وقال ألفكاره . من داخل العتبة إىل خارج    

                                                           

  .حفر فيما بعد مغارة رابعة) ١(
 فإين إن قدرمت،    أخرجوين: وقال ألفكار العظمة    ( يف بستان الرهبان    ) ٢(

ويف روايـة   ). فإن مل ميكنكم ذلك فلن أطـيعكم        . لن أخرج طائعاً  



 }٢٠٨{

 خارج العتبة متراً واحـداً أو       خترجوين أن   واستطاعةولكم قدرة   
 إىل ذلـك    يبذراعاً واحداً، فأنا أعلم أنكم تستطيعون أن متضوا         

وملا كانت األفكار تراجعه يف املعىن، قـال هلـا          . البعد العظيم 
 يل عال وغضب قد فرغت مما أقول لكم، إنـه لـيس             بصوت

 إىل  حتملـوين فإن كنتم أنتم تقـدرون أن       . رجالن أمشى ما  
وهو ذا  .  أعرف ضعفكم يف هذا األمر     فإينوإال  . فامحلوينرومه،  

 ال  حتملوينفإن مل تقدروا أن     . أنا قاعد اليوم حىت تغيب الشمس     
  ...أعود أمسع بعد منكم

فقـام  . ودته األفكار أيضاً وأتعبته جداً    عا) ١( وملا جاء الليل  
وأخذ قفة ومألها رمالً ومحلها على كتفه، وجعل يدور ـا يف            

واتفق أن قابله قوم من اإلخوة، فقالوا له ملاذا         . الربية الليل مجيعه  
. تصنع هكذا يا أبانا ؟ أعطنا حنن حنملها وال تتعب أنت ذاتـك            

أرحته دخلـت علـى      إذ   ألين. يتعبينفأجام أنا أتعب الذي     
فلمـا  ). ٢( ويقول ىل قم انطلق إىل رومه وغريها      . األفكار منه 

                                                                                                                        

 لـن   فإين.  بشدة اجذبوا أيها الشياطني األجناس     اجذبوين( بالديوس  
  ... )، فافعلواحتملوينفإن قدرمت أن . قدميأذهب إىل هناك على 

ملا صـعدت هـذه األفكـار إىل        ويف مرة أخرى    ( يقول بالديوس   ) ١(
  ... )ذهنه

يذكر بستان الرهبان أن القديس فسطوس هو الذي قابله وقال لـه            ) ٢(
فإنه إذا ما نالتـه     . يشقيينهكذا فأجابه أبا مقار أريد أن أشقى من         

 }٢٠٩{

 يف اجلبل، عاد ودخل قاليته وجسده كله قد حتطم          السعيأطال  
  ...وذا ضرب املسمار باملسمار وغلب. من التعب

  ... :يف شيخوخته
... ، وطلبت منـه صـالة     )١( وملا شاخ جداً مضيت إليه    

فإذا هو يتكلم وحده . ما يقول وما يفعل   وجلست عند بابه أمسع     
 - وكان عمره مائة سنة، وقد تقلعت أسـنانه          -مع ذاته أوالً    

وكـان  . فسمعته يتحدث مع ذاته أوالً، وبعد ذلك مع الشيطان        
 بفعل الشر ؟ هوذا قد أكلت       تأمرينيقول ماذا تطلب مىن يا من       

تـرى  وكان يف ... الزيت وشربت النبيذ، وأيضاً ماذا تريد مىن ؟       
 عنـدي مث تكلم مع الشيطان وقال له ما بقـى   ). ٢( على نفسه 

                                                                                                                        

أما بالديوس فيقول إن ثيئوسيبيوس  .  األسفار والشقاء  يلالراحة سبب   
  .اإلنطاكى قريبه هو الذي قابله

 يروى بالديوس عن نفسه إنه كان مريضاً، وكان من طاقة قاليتـه             )١(
  .يرقب أبا مقار لريى ماذا كان تدبريه يف هذه السن من الشيخوخة

يروى بالديوس إنه كان يقول أي شيء تريد أيها الشيخ الـشرير ؟             ) ٢(
. أي شيء تريد أكثر من هذا     . هوذا قد أكلت الزيت وشربت النبيذ     

مث قـال   . وكان يبكت نفـسه   .  األبيض اللون  أتأكل خبز الشيطان  
للشيطان، إين ال أقدر أن أقهرك على أية حال، وأنت غري قـادر أن              

فامض عىن وكان يقول أيضاً لنفسه إىل مىت سـأبقى          . تفعل يب شيئاً  
  .معك ؟



 }٢١٠{

وكان دفعة يشتم نفسه ودفعة جسده ويقول له        . شيء امض عىن  
  !.أيها الفرس الفاشل، ما أفلحت حىت أكون معك ؟

 - تلميذ أبينا أبا مقار الكبري، إن الـشيخ          هوقال األب ببنود  
 اليـوم   يل إن   يل قـال    -) صاحب هذه السرية    ( أعىن أبا مقار    

  ).١( ستني سنة منذ اعتمدت، مل أعلم أىن بصقت على األرض
قصري القامة، له شعر قليـل علـى        : وكانت صفة شخصه    

لكنه كان مملـوءاً    . خفيف العوارض ). ٢( شفتيه، أعىن شواربه  
  .نعمة يف كل صفاته

وكنت قد مضيت إليه دفعة وقلت له ماذا تريد أن أصنع يا            
ملاذا أنت جـالس يف      : يل وتقول   تضغطينأىب ؟ ألن الشياطني     

! هذه القالية ال تصنع شيئاً، وليست لك أعمال صاحلة ختلصك؟         
 الشيخ قل هلم أنا مقـيم يف هـذا          يلفقال  . قم أخرج من ههنا   

                                                           

  .وهذا سجله بالديوس أيضاً) ١(
 ويف أيامه األخرية تساقطت حليته وكان له      ( هكذا وصفه بالديوس    ) ٢(

فبسبب صيامه الزائـد احلـد      . قليل من الشعر على شفته وعلى ذقنه      
  ).وتقشفه يف حياة الوحدة، مل ميكن حىت لشعر حليته أن ينمو 

 }٢١١{

   املسيح، أحرس حوائط هذه القالية لـئال ـرب         باسماملسكن  
  ).١( مىن

 ما جيـوز     إنه يلإن الشيخ قال    : وأيضاً قال تلميذ أبا مقار      
يوم سبت وال يوم أحد، إال وأنظر الكنيسة مملوءة مالئكة، قياماً           

  ...داخل اهليكل، قباليت إذا وقفت على املذبح وأنا أقدس
  :زيارته لإلسكندرية 

 أن املطـر أُمـسك يف    - أعىن أبا مقاره     -ذكروا أيضاً عنه    
فلم متطر السماء على األرض مطراً، وكان هناك أيـضاً          . وقت

  فأرسل األبا تيموثيئوس البطريـرك    . كثري أعطب احلقول  جراد  
 إىل  جييءتلميذه وأناساً آخرين إىل أبا مقاره، وسأله أن          ) ٢٢( 

اإلسكندرية ويصلى إىل اهللا معه ليرتل املطـر ويهلـك اجلـراد            
  .واستمالوا قلبه بسؤال كثري فمضى معهم

وملا . فلما قرب من املدينة تلقاه شعب عظيم بسعف النخل        
دخل الباب الذي يف وسط املدينة، صلى إىل اهللا بقلبه سراً بطلبة            
عظيمة، فابتدأ املطر يقطر، وملا دخل الكنيسة نزلـت أمطـار           

                                                           

من أجل املسيح أنا سـأحرس هـذه        : يف رواية بالديوس قال هلم      ) ١(
 مقـار    أبـا  هنا وينتهي تاريخ بالديـوس اتمـع عـن        . احليطان

  .اإلسكندرى



 }٢١٢{

واستمرت متطر يومني وليلتني حىت ظن الناس أن األرض         . غزيرة
  .ستفسد من كثرة املطر

 إىل  أحضرتينوإن الشيخ القديس أبا مقار قال للبطريرك ملاذا         
فأجابه الشعب قائالً   .  ؟ مغاريت أترك   جعلتموين أمر   وأليههنا؟  

جئنا بك يا أبانا إىل هنا لتصلى إىل اهللا أن يرفع املطر عنا لـئال               
وللوقت صلى، فوقف نزول املطر وهدأت السماء       !. لك كلنا   

حينئذ صاح الصابئة قائلني إن ساحراً قد دخل املدينة         . بقوة اهللا 
أما القديس أبا مقار فأقام     ! احلاكم  من باب الشمس ومل يعلم به       

 املـسيح، ورجـع إىل      باسمكثريين   ثالثة أيام، وشفي مرضى   
  ...مغارته

  :خامتة 
وإىل ههنا فليكف ما قد ذكرته من أعمال أبينا القديس أبا           

 ألينمقار اإلسكندرى وهذا جزء قليل من فـضائله الكـثرية،           
 كثري الكـالم    لست أقوى وال أقدر أن أقول مجيعها، لئال أكون        

من أجل هذا الرجل املغبوط الكامل يف الرب أبا مقار الذي تواضع            
  . كثريباجتهادمثل موسى وتشبه به 

 ما  إنينألنه أعطى غرية للشباب ليثبتوا يف الفضائل وقال هلم          
وكان حمبوباً من الكل،    . تركت أتعاباً يف النسك حىت تعبت فيها      

 }٢١٣{

 إن كل فضيلة حسنة كـان       وقيل أيضاً من أجله   . ورحوماً جداً 
  ...ينظرها أو يسمع ا، كان يصنعها

وهذا الطوباوى أكمل أيام حياته بشيخوخة مباركة وأعمال        
كاملة يف نسكه ومجيع تدبريه وتنيح يف اليوم السادس من شـهر            

وباألكثر إنه صار من أهل أورشليم الـسمائية، مدينـة        . بشنس
اليت لربنا وإهلنا وخملصنا    مجيع الفرحني، بنعمة ورأفة وحمبة البشر       

يسوع املسيح هذا الذي له اد والسجود مـع أبيـه الـصاحل             
 يف اجلوهر من اآلن وكل أوان وإىل دهر         املساويوالروح القدس   
  .الداهرين آمني

 اليت  يكملت سرية أبينا القديس العظيم أبا مقاره اإلسكندر       
 بـوادي   ميامر مبكتبة دير السريان  ٢٩٠نقلناها عن خمطوط رقم     

ومن أجل تسهيل القراءة وضعنا هلا العناوين اجلانبيـة،         . النطرون
كما قارناها مبا كتبه بالديـوس      . ألا غري وموجودة يف األصل    

ولسنا نشك أن هذه السرية مـأخوذة كلـها         . عن هذا القديس  
نفس املعلومات وترتيـب ورودهـا، ويف    : تقريباً عن بالديوس    

 إضافات بسيطة، وظهور روح     مع. بعض األوقات نفس األلفاظ   
  .نفعنا اهللا بربكة هذا القديس آمني. الناقل يف ما نقل



 }٢١٤{
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 عهـد البابـا     يف م   ٤٥١ سنة   حوايلاستشهد هذا القديس    
 الـذي  الـدموي  االضطهاد عنف   يف ، )٢٥( ديسقوروس ال   

أتباع الون أسـقف    ) أصحاب الطبيعتني   (  قوبل به األقباط من   
 مل يتناولـه    ،راً عن آباء القرن الرابع     وإذ كان زمنه متأخ    .رومه

بالكتابة مشاهري الكتاب األجانب الذين زاروا مصر وكتبوا عن         
 أمثال بالديوس وكاسيان وجريوم     ،رهباا ومعيشتهم ونسكهم  

  .وروفينوس وغريهم
 أيدينا عنه سوى سرية مشهورة منسوبة إىل البابا         يفوليست  

عه إىل خلقيدونية    سافر هذا القديس م    الذي ،ديسقوروس نفسه 
 خمطوطات األديرة باللغة يف وهذه السرية موجودة     .حلضور امع 

 يف وتكاد تكون وصفاً لسرية القديس       ،العربية مترمجة عن القبطية   
  . وليست سجالً حلياته كلها،تلك الرحلة

  . السنكساريفبعض أخبار قليلة عنه وباإلضافة إليها، توجد 
  

  :ولذلك فإن مراجعنا عنه هي 
  . ميامر بدير السريان٣١٧ خمطوط رقم - ١
   السنكسار- ٢



 }٢١٦{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني

يس   رك رئ ديس البطري ا الق عه أبون ر وض ميم
ال             سقوروس من أجل آم ا دي أساقفة اإلسكندرية، أبون

و اأبينا أّبا مقار أسقف     ى     ) ١( تك ذي صار شهيدًا عل ال
سوع المسيح      اسم ا ي ارات         ... ربن ثالث مق  وهو أحد ال

ى          . ببرية شيهيت  ا إل ا وتحفظن برآة صالته تكون معن
  األبد آمين 

  
                                                           

" قـاو   " بعد ذلك يف اللغة العربية باسم       اتكو امسها القبطي وعرفت     ) ١(
وملا خربت سميت قاو اخلراب وهي مدينة كـبرية         . أو قاو الكربى  

وقد اندثرت وأقيمت على    . شرق النيل يف كورة أسيوط بصعيد مصر      
والعتمانية نسبة  . أطالهلا قرية العتمانية مركز البداري حمافظة أسيوط      

  .احلدب من بين ساملإىل زعيم عريب سكن فيها امسه عتمان بن 
وتوجد قرية أخرى امسها قاو وهي إحدى قرى مركز طما غرب           
النيل وهي حديثة نوعاً وليس هلا عالقة بقاو القدمية الواقعة شرق النيل   
  .واليت كانت مركز أسقفية القديس العظيم األنبا مكاريوس األسقف

 عن كتاب القاموس اجلغرايف للبالد املصرية لألستاذ حممد رمـزي         
  . حتت اسم العتمانية٣٤اجلزء الرابع مديرية أسيوط ص 

 }٢١٧{

 نفـاه فيـه     الـذي  الزمـان    يفقال أبونا ديسقوروس هذا     
عندما مضى  .. .إىل جزيرة غاغرا  ) ١( مرقيانوس امللك اخللقيدوىن  

 وعرفـه أن    ،إليه أبا ببنوده رئيس املتوحدين ليفتقـد أخبـاره        
 مدينـة   يفبا مقار األسـقف قـد كمـل سـعيه           الطوباوى أ 
  .األرثوذكسي ونال إكليل الشهادة على اإلميان ،اإلسكندرية

قال أبونا ديسقوروس هذه السرية حبضور مجاعـة الكهنـة          
 وكـان بطـرس     .في الن يفوالرهبان الذين ذهبوا إليه ليفتقدوه      

 يف وكان كماله    .الشماسان يكتبان ما يقوله   ) ٢( وثيئوبسطوس
  . بسالم من الرب آمنيهوعشرين يوماً من بابسبعة 

  بدء السرية
 للعميان وأىب املـسيح     املهديإىن آخذ بدء املثل من املرتل       

 إذ يصرخ ويقول كنت صبياً وقد صرت        ،باجلسد، القديس داود  
 وأنا أيضاً أقول    .شيخاً ومل أر صديقاً رفض وال تركه الرب عنه        

نه كان من صغره بتوالً بغـري        إ .كالماً قليالً باملثل عن أبا مقار     
 فكيـف   . زمان شيخوخته حسب من مجلة الشهداء      يف و ،دنس

  يف اجلنـد    مقـدمي ولكنـه كـان مثـل       ! يتركه الرب عنه ؟   
                                                           

نسبة إىل جممع خلقيدونية الذي حترمه الكنيسة القبطية وال تعتـرف           ) ١(
  .به

  ).املؤمن باهللا (  ترمجته يوناين اسم) ٢(



 }٢١٨{

 ، وهكذا أبا مقار مل يكن جباناً أو خياف املوت         ،)١( ...العسكر
 أي(  ومل يكن يعرف التكلم بلغة اخللقدونيني        ،بل كان شجاعاً  

 معنـا إىل اجلهـاد      اـيء ذلك مل يتوان عـن      ومع  ) اليونانية  
  ...ضدهم

  :يف السفينة أثناء الرحلة 
 مضى  ، كنت فيها  اليتوحدث ملا صعد أبا مقار إىل املركب        

 جانب منها ومعه تلميذ له امسه بنوتيون كمـا قـد            يفوجلس  
 يف عندما نظرته جالساً     - فأشرت إليه    .االسممسعناه يدعوه ذا    

 أما هو فلم    .ت له تعال إىل ههنا لتجلس      وقل -مؤخرة املركب   
 ،بيـدي  أشري إليه    أبصرين بل إنه تقدم إىلّ عندما       ،كالمييفهم  

 أيـضاً مل أفهـم      وأنا . يا أىب  دعوتينوقال هوذا أنا قد جئت إذ       
 ألنـه   ، كالمه يل بطرس الشماس كان يفسر      ابين بل إن    .كالمه

  .كان يعرف اللغتني القبطية واليونانية
  :وس خطبة ثيئوبسط

 ثيئوبسطوس الشماس أية منفعة لك من هذا الشيخ         يلوقال  
 كيف سيحارب معنـا أعـداءنا       . معنا ليجيء ليس له فم     الذي

فقلت له  ! ؟ هل اهلراطقة قبط حىت حيارم ؟      )وهو جيهل لغتهم  (
                                                           

  .قليالً هنالالختصار اضطررنا ) ١(
 }٢١٩{

 لو  ،ابين يا   ين صدق . ال تتكلم هكذا عن هذا الصديق      ،ابينال يا   
 فإن صـلوات هـذا      ،اطنيأن األرض كلها ممتلئة هراطقة وشي     

ولو كان العامل   . األسقف جتعلهم يتبددون وينحلون مثل الدخان     
 إين . فإن هذا األسقف ال خياف منه      ،مجيعه ممتلئاً سيوفاً ورماحاً   
 وهـذا   . أخرج إىل احلرب وأقاتـل     ،أكون مثل يشوع بن نون    

 يصلى عىن ويرفع يده حىت يبيد       النيب مثل موسى    يلالشيخ يكون   
 ، وكن أنت يا ثيئوبسطوس مثل حور      .أعدائنا اهلراطقة اهللا مجيع   

 ال يتزعزع   الذيوبطرس أيضاً مثل هرون قائمني معه على اجلبل         
 وأنتما ترفعـان    ، ليكن مقاره مثل موسى    . هو املسيح إهلنا   الذي

 وأنا املسكني آخذ مثال يشوع بن نـون         .يديه إىل فوق إذا أعيا    
التفتا إليه وفسرا له هذا      ف .وأحارب عماليق اجلديد أعىن اهلراطقة    

 ثيئوبسطوس تقدم إليه واضرب     ابين وأنت يا    . قلته الذيالكالم  
 واستغفره ليغفر لك ويبارك عليـك هـذا الـشيخ           ،له امليطانية 
  . فإن مل يغفر لك ال تكون لك توبة،القديس
 وسجد عند قدميه    ، تلك اللحظة تقدم إليه ثيئوبسطوس     يفو

 وكان .أخطأت إليك يا أىب القديس فإين ، يا أىبيلوقال له اغفر   
 ، أما ذلك القديس فمن تواضعه الكـثري       .بطرس يفسر له الكالم   

 فقلت له أنـا     . أنت يل أخطأت يا ولدى فاغفر      الذيقال له أنا    
 وإن القديس   . يا أىب إن مل تغفر له فهو يكون خارجاً عنا          صدقين

  .يقال له الرب يغفر لك مجيع خطاياك يا ولد



 }٢٢٠{

  :بوءات بعض الرؤى والن
وكان القديس من قبل أن يقلع من اإلسكندرية قـد نظـر            

 فقال لبطرس الشماس من يكـون       ،مشاساً قائماً بافتخار وعجب   
 بذخ ؟ فقال له هو مشـاس مـع بعـض            يفهذا اإلنسان القائم    

 معنا إىل امع ؟ فقال لـه        سيجيء فقال له القديس هل      .الكهنة
 إن كان أعـداؤنا     ابينا   ي صدقين فقال أبا مقار     .بطرس ما أعلم  
 والعـشرين مـساعداً هلـم       احلادي فهذا يكون    ،عشرين رجالً 

 ، بطرس الشماس مبا قاله الشيخ     فأعلمين . خمالفتهم يفوموافقهم  
 ألنه مل يكـن ذلـك يعـرف         ،فعلمت أن الشيخ البس الروح    

 أوصيت ثيئوبسطوس أن حيفظ نفسه      وإنين .الشماس قط من قبل   
  .منه

 هو  - بعد العشاء    - رقدنا   ،ة اإلسكندرية وملا أقلعنا من مدين   
 يف و . مكـان آخـر    يف وحدنا   وأوالدي وأنا   ، ناحية يفوتلميذه  

الليل قفز القديس من فراشه وصاح ىب هل أنت منتبـه يـا أىب              
 ما يقوله   امسع نبهت بطرس الشماس وقلت له       وإنينالبطريرك ؟   

 هذه  يف إنين.. . فقال له بطرس ماذا تقول يا أىب ؟ فقال         .الشيخ
 ،بصادى األسقف الشهيد قائمـاً    إالليلة نظرت وإذا القديس أبا      

 ونظرت  . وأنت وأنا يا أىب قياماً معه      ،ومجيع األساقفة قياماً معه   
 ورأيت أثناسيوس   ،األكاليل المعة وموضوعة على رؤوسنا مجيعاً     

 }٢٢١{

امتحن .. .بصادىإبطريرك اإلسكندرية يقول لشهيد املسيح أبا       
 ونظرت إليه وقد    .ا جياهدون عن اإلميان أم ال     األساقفة إن كانو  

 تلـك   يف و .فتح باباً مظلماً ودعا قائالً أيها التنني األول اظهـر         
 .مكتـوب ) ١(  فمـه طـومس    يفاللحظة نظرت تنيناً عظيماً و    

ومسعت صوتاً من الظلمة يصرخ خلف التنني قـائالً بلكاريـة           
نت قد   إن كا  . ملرقيان وأعطيه هذا الطومس    خذي ،)٢( بلكارية

 دعـا  الـيت  ونظرت املـرأة     .كملت الستة أيام فليفهم القارىء    
 . وقد مدت يدها وأخذت الطومس وناولته آلخر أمامها        ،بامسها

 ومضت إىل   ،ونظرت تنانني أُخر قد خرجت من فم التنني األول        
 فأمر أن جيمع    ، أخذ الطومس ومألته قساوة قلب     الذياإلنسان  

ت مجيع األسـاقفة الـذين       ونظر .جممع أساقفة من مجيع الكور    
ركبوا املركب األخرى وقد طرحوا أكاليلهم عـن رؤوسـهم          

بصادى يـصرخ خلـف أولئـك       إ وكان الشهيد أبا     ،وهربوا
 فقال لك وىل    .األساقفة لريجعوا ويأخذوا أكاليلهم فلم يرجعوا     

 وجاهـدوا لتأخـذا     ،يا أىب كونا عوضاً عن هؤالء الذين هربوا       
لقديس البطريرك أثناسيوس وقال له يا       مث التفت إىل ا    .إكليليكما

                                                           

  .طومس كلمة يونانية معناها كتاب صغري) ١(
يانوس، وهذه اضطهدت القديس ديسقوروس     اسم امللكة زوجة مرق   ) ٢(

  .فيما بعد من أجل اإلميان



 }٢٢٢{

 ماذا تريد أن أصنع بأكاليل هؤالء الذين هربوا ؟          ،أىب البطريرك 
  .املصري لديسقوروس وهلذا األسقف أعطهافقال 

 فقلت له لست أخاف من      ، جداً قليبفلما مسعت هذا طاب     
 ولو بلغ أن يسفك دمى ألجل اإلميـان         ، جيلبونه على  شيء أي

 يل فقـال    .يل قلتها   اليت لعظم هذه الكرامة     ولست أنا مستحقاً  
أيضاً أما هو مكتوب أنه حيث تكثر اخلطية هنـاك تتـضاعف            

 قائالً ال خيف    قليب وكان هذا القديس أبا مقاره يقوى        .النعمة ؟ 
  . فإن الذين معنا أكثر من الذين علينا،قلبك يا أىب

  :أعجوبتان للقديس يف املركب 
 يف حدثت   اليتات والعجائب   أبتدىء وأقول لكم بعض اآلي    

  :ركوبه البحر معنا 
 ، فقد إحـدى عينيـه     ،كان مع رئيس املركب غالم أعور     

وأصابت األخرى قرحة ما تزال تؤمله حىت أنه يقيم الليل كلـه            
 وفيمـا كـان     .يستغيث من آالمها ويداه مشتبكتان على رأسه      

   أن مـر هـذا     اتفـق  ، الليل يفالقديس أبا مقاره قائماً يصلى      
 كـان القـديس   الذي املكان يفبغري علم  ) البحار  ) ( ١( ويتالن

 فأمسك أبا مقاره يد الغالم وقال له        .قائماً فيه وصدم يد القديس    
                                                           

  . مبعىن حبارnautaأصلها كلمة التينية ) ١(
 }٢٢٣{

 األب فقد   سيدي يا   اعذرين النويت فقال له    .هوذا الطريق من هنا   
 إذ  االثنـتني فصلب القديس على عينيه     .. .عيينمضى مىن نور    

 وملـا   . وقال له يشفيك الرب    ،عانهكان يظن أما كلتيهما توج    
 . أبصر ا الرجل للوقت    - بغري معرفة    -ملست يده العني العمياء     

 بل هذه   . فيها األمل  اليتفصرخ وقال ما هذه يا أىب العني املوجعة         
 فلما  . كانت عمياء وملا ملستها يدك املقدسة أبصرت ا        اليت هي

على األخرى   صارت صلب    اليتنظر القديس األعجوبة العظيمة     
 واسـتراح   ، تلك الساعة بطـل األمل     في ف ،املقرحة باسم الرب  

 ، فصرخ للوقت قائالً واحد هو اهللا      .الغالم وعاد نظره إىل كماله    
وحتققنا هذه األعجوبة   .. .إله هذا الشيخ األسقف الراكب معنا     

  . كانت منهاليت
كان راكباً معنـا    .. .وأقول لكم أعجوبة أخرى كانت منه     

 وكان له غالم وحدث أن هذا الغـالم         ،إنسان تاجر  املركب   يف
 وملا طلب األخ التلميذ ثوبـه ومل        .سرق ثوب تلميذ أبا مقاره    

 فـإن هـذا     ، فقال له الشيخ ال ختف يا ولدى       ،جيده قال للشيخ  
 سرق الثوب ملـا     الذي وإن ذلك الغالم     . املركب يفالثوب معنا   

نـه ألنـه     املركب، خاف م   يفمسع الشيخ يقول إن الثوب معنا       
 وأنه سيظهر الثوب قدام كـل       ،روحاينعرف أن الشيخ رجل     

 وأقمنا نبحر يومنـا إىل      . البحر يف فقام خفية ورمى الثوب      .أحد
 ملا جاء عشية يفـرش      ، ألبا مقاره  الذي وإن األخ التلميذ     .عشية



 }٢٢٤{

 ، وجد الثوب مطروحاً على الفراش     ،ألبيه أبا مقاره ما يرقد عليه     
 فقال له القـديس     . ضاع الذي ثويب  فصرخ وقال وجدت يا أىب    

 وإن النواتية قاموا على األخ      . مجعك عليه  الذي ،ابينجمد اهللا يا    
 وكـان   .)كأنه ادعى من قبل كذباً بأنه قد سـرق          (  يضريونه

الغالم السارق معهم يشتمه باألكثر ويقـول القـبط كلـهم           
 فلما أبصرهم القديس أبـا      . وجه األخ  يف وكان يبصق    ،كاذبون

 ، محى بـالروح   ،اره وهم يشتمون األخ ويبكتونه بغري حشمة      مق
 أنين صدقين كان يشتمه وقال له      الذيوقام فأمسك غالم التاجر     
 سرق ثوب األخ من بني هؤالء       الذيال أطلقك حىت تعلمنا من      

 فخـاف   . وإذا مل تقل ترتل نار من السماء وحترقـك         .الركاب
 فقال  . ما يقول  الغالم واضطرب ألنه كان يعرف أن الشيخ يفعل       

 وأنا أعلمك ماذا    ،لكين األب ال    سيديله أنا استحلفك باهللا يا      
 سرقته وعندما مسعتك تقول أنه      الذي باحلقيقة أنا    .فعلت بالثوب 

 فقمت سراً   .عندي املركب خفت أن أتركه لئال تبصره        يفمعنا  
 فلمـا مسـع     . الساعة األوىل من هذا النهار     يف البحر   يفوألقيته  

 وسطهم وقالوا للغالم    يفذا تعجبوا وأحضروا الثوب     الركاب ه 
فحلـف هلـم    .  البحر أم غريه؟   يف سرقته وألقيته    الذيهل هذا   

  .واعترف خبطيئته وقال إنه هو باحلقيقة
 ، صنعتها أيها الطوبـاوى    اليت ذكر العجائب    يفماذا أقول   

لقد سبق داود فتنبأ عنك وعن كل مـن         ! حسب تفسري امسك    
 }٢٢٥{

 نـاموس   يف يتلـو    الذيزامريه طوىب للرجل     أول م  يفهو مثلك   
 مل يتبـع رأى     الـذي الرب ليالً واراً وأيضاً طـوىب للرجـل         

باحلقيقة إن ذلك  .. . املستهزئني كرسيومل جيلس على    . .املنافقني
 رأى  يفالصوت قد كمل عليك يا أبا مقاره ألنـك مل تـدخل             

ـ    هي وأية مشورة    ، رأى هو أكثر نفاقاً    فأي .املنافقني ن  شـر م
 هذا معناه أنك    .ومل جتلس على منرب املستهزئني    .. .طومس الون 

 األساقفة الـذين    باقي مثل   ، اهلزء يف معهم   كرسيمل جتلس على    
 يف ) أمسـاءهم (  وكتبـوا    ،جلسوا على كراسيهم باملخالفـة    
  ...الطومس اململوء من كل املخالفات

  ... فعلهااليتفلنرجع اآلن إىل شرح العجائب 
  :ميذه عنه عجائب رواها تل
 فقلت  ، أن أستقصى من تلميذه بنوتيون     قليبلقد حرك الرب    

 . كرسيه يف صنعها أبوك    اليت العجائب   ابين يا   يلله على حدة قل     
أنـه  :  ما أعرف يا أىب شيئاً غري هذا وحـده           يلوإنه بدأ وقال    

 عدت وإنين . وأن اجلميع يشهدون له ذا   ،إنسان قديس حمب هللا   
 ما نظره بعينيه وما مسعه من قوم        يل يقول   فأمرته باسم الرب أن   

  :يل فخاف التلميذ ملا أمرته بالرب وقال .آخرين
 ال  . عليه خطايا أوالده   فيأول عجائبه يا أبانا أنه مل تكن تخ       

 ،يعظ الشعب ) املنرب  ( سيما أنه كان ذات يوم قائماً على اإلنبل         



 }٢٢٦{

يا أبانـا    فقال له الكهنة والشعب      .فتطلّع وبكى بكاًء مراً جداً    
 أمـا   . كل دفعة تقف على اإلنبل نبصرك تبكى ؟        يفكيف أنك   

تضاعه الكثري أراد أن حيول الكالم ويصرفه إىل نوع آخر          اهو فب 
 أما هم فألقوا أنفسهم عند      . أبكى خطايايفقال أىن إذا ذكرت     

 عندما أصعد إىل اإلنبل     إنين .قدميه ليعرفهم احلق فقال سأعرفكم    
يسة ومالئكة اهللا هاربني منهم من أجل ننت         الكن يفأنظر اخلطاة   
 الصالة  يف وأنظر أيضاً األبرار ملتحفني بالنور قائمني        ،رائحتهم

 واملالئكـة   ، وقت إشراقها  يفووجوههم تلمع بالنور كالشمس     
 أما أنـا فـإذ   .يتقبلوم بفرح من أجل طيب رائحتهم وسريم  

  .رارةأنظر الفرق الكبري بني بعضهم بعضاً أبكى وأتنهد مب
 ، كنت يوماً قائماً على اهليكـل      إنينأيها الشعب احملب هللا     

 ومالئكتـهم يتبعـوم     ،فنظرت اخلطاة بوجوه معبسة مظلمة    
 املالئكة أوراقاً مثـل الـشهادات وهـم         بأيدي ورأيت   .باكني

يقدموا إىل املخلص الرحوم على اهليكل قائلني له هذه خطايـا           
 لكـي ه الليلة، ومل يتطهروا      هذ يف صنعوها أمس و   اليتبىن البشر   

 ومسعت صوتاً من اهليكـل      .ينالوا من جسدك ودمك الكرميني    
 ملاذا مل تعظ شـعبك وتعلّمهـم أن         ، جداً قائالً يا مقاره    ينتهرين

يتوبوا عن خطاياهم قبل املوت ؟ فقلت له إم يا رب ما مسعوا             
 الصوت ثانية إذا مـا      يل فقال   . كاذب نيب مثل   أبعدوين بل   ،مىن
فإن مسعوا منـك    .. . ما تبقى عليه خطية    ،سقف وعظ شعبه  األ

 }٢٢٧{

 خطايـاه   يف وكل من أراد أن يبقى       . فهم حييون بالتوبة   ،وتابوا
 وأما أنت فتخلص نفسك وتكون بريئـاً مـن          ،وميوت فليمت 

  .دمهم من أجل إنذارك هلم
 وأمسكته وقلت له هل تعرف شيئاً       ،وأنا أيضاً لزمت التلميذ   

 هوذا أنـا أرى     ، األب سيديفقال يا    ..آخر من فضائل أبيك ؟    
 فأجبته ال ختف    .شيء أن أخربك ب   يريدينوجه أىب معبساً على ال      

 يف وأما أنت فال تترك الوزنة ألبيك خمفاة         . أمرتك ذا  الذيأنا  
 يف حينئذ ملا مسع مىن شرح ىل كيف ظهـرت يـد اهللا              .األرض

 ،يبأتـرا  أمخيم قرب مدينة     كرسي يفالقضاء على معبد األصنام     
 ،وكيف صلى أبا مقاره والقديس ويصا تلميذ األبـا شـنوده          

فأحاطت نار يكل األصنام وهدمت حوائطه وأكلته النار مـن          
  ..)١( أساسه وآمن كثريون من عبدة األصنام وتعمدوا

  :يف القسطنطينية 
 نظرت أنـا    ،وملا وصلنا إىل القسطنطينية وأرسينا إىل امليناء      

   الواحـد أصـلع    ،لباس مـنري جـداً     رجالن ب  أماميرؤيا وإذا   
 أتعرفنا يا   يل فقاال   . واآلخر شعره كثري وحليته عظيمة     ،)٢( الرأس

                                                           

وردت هذه األعجوبة بتفاصيل كثرية مل نر داعياً لذكرها، فنشرناها          ) ١(
  .هكذا باختصار

  .ليشع النيب بأنه أقرعأكانوا يعريون ) ٢(



 }٢٢٨{

 فقال أحدمها أنا يوحنا بـن       .سيديديسقوروس ؟ فقلت ال يا      
 معي تنظره   الذي وهذا   ،زكريا وأليصابات نسيبة مرمي أم املسيح     

 وقـد أرسـلنا     . تضاعفت عليه روح إيليا    الذي النيبهو أليشع   
 نعزيك وندعو إلينا هذا الـشيخ األسـقف         لكيملخلص إليك   ا

 فلما انتبهت مـن     . ألن جسده سيكون مع أجسادنا     .الطوباوى
 وأيقظت أبا مقاره وعرفته     ،الرؤيا أخربت بطرس وثيئوبسطوس   

 األب حىت   سيدي فأجاب وقال ىل من أنا يا        . نظرته الذيباحللم  
تراحت عليـه    اس الذي مع عظام معمد املسيح و     عظاميتوضع  

  .روح إيليا وتضاعفت
  :ثياب القديس املتسخة 

 صعدنا من املركب إىل الرب وكان القـديس  ،وملا أضاء النور  
 فقال له بطرس الشماس ملاذا مل       .مقاره يتبعنا وعليه ثياب متسخة    

 بامللك ؟ فقال لـه      لتلتقي ألنك ماض    .تلبس يا أىب ثياباً جليلة    
 تأكد  . هذه ثيايب من   اتساخاً  إن قلب امللك أكثر    ابين يا   صدقين

 ثياب أقذر من هـذه لكنـت قـد          عندي أنه لو كانت     ابينيا  
 الـذي  الوقـت    يف أن ألبس ثياباً ية إال       يل ينبغي وال   ،لبستها

 إن األمراء والرؤسـاء الـذين       . بامللك املسيح  وألتقيأمضى فيه   
ـ           حـىت  ييقفون أمام ملوك هذا العامل يهتمون بلباس فـاخر 

 أما أنا   .ه أكثر مما يتجملون أمام من يقف أمامه الكل        يتجملوا ب 
 }٢٢٩{

 نظيفاً ياً حىت أمضى به واجتمع مبـن         ملبسيفألسرع واحفظ   
 فلما قال هذا بقينا متعجبني      .ليشع النبيني أ يوحنا و  ،نفسيحتبهم  

  .من كالمه اململوء نعمة
 وأعاقوا القديس مقـاره     ،ومن بعد هذا دخلوا بنا إىل امللك      

 أما هو فقال هذه الكلمة للحاجب       .نا إىل الس  عن الدخول مع  
 فإن كنتم قـد     .إن احلبل املثلث ال ينقطع بسرعة      أعاقه   الذي

 ومعهم  ،وتقدموين فقد دخل ثالثة     ، أدخل تتركوين ومل   أعقتموين
 وهم عظيمـو الفحـص      ،ثياب اإلميان أكثر من كل األساقفة     

 صرت  ،يتبعين أما أنا فلما التفت ومل أبصر الشيخ         .واملعرفة جداً 
 فالتفت إىل حاجب من احلجاب      .كمن ترك لسانه خارج الباب    

 ذا األسقف   وأتينكان جالساً على الباب وقلت له اصنع حمبة         
  .وهكذا أسرع ودخل به.. .إىل داخل

  :شفاء املرأة الربصاء 
 كانت من أبـا  اليتأريد أن أعلمكم ذه األعجوبة العظيمة  

   امع إسفهـسالر عظـيم     يفمعنا  كان قائماً   : مقاره األسقف   
 وكان أرثوذكسياً هو ومجيـع      ،امسه بطرس ) أى قائد جيش    ( 
 على وجهها أثر برص ظاهر قـد امتـد إىل    امرأة وكان له    .بيته

 حـسب   امرأته التقته   ، فلما مضى ذلك القائد إىل مرتله      .عينيها
 يوقرن رجاهلن، وقالت له مرحبـاً       الالئيطقس النساء مجيعهن    



 }٢٣٠{

فلما .  وقدمت له ماء وغسلت رجليه     ،وأخي سيديمبجيئك يا   
 على وجهها تنهد بوجع قلب وقال هلا تعـاىل          الذينظر الربص   

 يـصلى   كـي  ونسأله   القبطيمنِض معاً إىل هذا الشيخ األسقف       
 عيين ألنه قد فتح     ، يزيل اهللا هذه العالمة من وجهك      لكيعليك  

 فقالت له زوجته بعظم إميان      .ائد نقيطه فأبصر بعد عماه    غالم الق 
 إين أما التصق عضو لك جبسده البتة ؟ فقـال هلـا             سيدي،يا  

 وإا بعظم إميان أخذت يده      .رأسيأمسكت يده وجعلتها على     
 وقالت باسم اهللا إله الـشيخ األسـقف         ،ووضعتها على رأسها  

م األعمى   الغال عيين جعل   الذي ،زوجي ملسته يد    الذي املصري
 .جـسدي  ومن كـل     هي فلتطهر هذه العالمة من وج     ،تبصران

  . جسدهاباقيوللوقت طهر الربص وصار مثل لون 
 كنـا   الذي(  مضيا إىل بيت لوقا القس       وامرأتهوإن القائد   

 . وكانا يقبالمـا   ، القديس أبا مقاره   قدميوسجدا عند   ) عنده  
 ال  ،على جبـل   هي و فيوبعد هذا قاال له ال تقدر مدينة أن تخ        

 حسب كـالم    ،يوقد سراج ويوضع حتت مكيال بل على منارة       
 لقد جئت يا أبانا القديس إىل هذه املدينة بثياب          .خملصنا املسيح 

 ومل يشأ الرب أن جيعلك      . ولكنك مجمل بلباس املالئكة    ،حقرية
 فلما قاال هذا قام أبا مقاره وقـال         . بل أظهرك لكل أحد    فيخم

 معكما أنا ما دخلت قط      يل أو   معي لكما   يءش أيحبرد وانتهار   
 ، فقال له القائد أنت مل تدخل بيتنا باجلسد        .بيتكما وال عرفتكما  

 }٢٣١{

 فال تضجر يـا     .زوجيت فيك أدركتنا وشفت     اليتلكن نعمة اهللا    
 فقال له أبا مقاره مجـد اهللا        . مؤمن بإميانك  فإين ، علينا سيدي

 فـإين ما أنـا     وأ . صار هلا  الذيأنت وزوجتك من أجل الشفاء      
 ووفدت إليـه    ، املدينة كلها  يف وشاع هذا اخلرب     .رجل مسكني 

  ...مجوع كثرية مثل الرسل القديسني
  :رؤيا ونبوءة عن موت نسطور 

ابن القائـد   (  مرة بعد الصالة جاء إلينا الفىت ميصائيل         يفو
وأخربنا قائالً إن هذه أربعة أيام منذ أرسل امللك خلف          ) نقيطه  

 ، نفوه فيه وال أعلم ما كان من أمـره         الذيان  نسطور إىل املك  
 فقال له الشيخ أبا مقاره قد علمت أنا أيضاً          .وقد أعلمتكم ذا  

 ، مضى خلفه سوف ال جيده حيـاً       الذي ولكن الرسول    .ابينيا  
فهوذا له اليوم أربعة أيام منذ مات ذلك املخالف مبوت شـرير            

  .أكثر من كل أحد
 هي األب ؟ فقال ىل هذه       فقلت له من أين علمت هذا أيها      

 مـع   كأين املنام   يف نظرت   ألنين .الليلة الرابعة منذ أبصرت ذلك    
ونظرت كأن نسطور يتكلم معـه      .. . قصر دجلة  يفاألبا شنوده   

 فقال له القديس أبـا      .قائالً خذ هذا املال وفّرقه على املساكني      
 وإن  . والدة اإلله وأنا آخذه منك     هيشنوده اعترف أن العذراء     

ك املخالف نسطور أجابه بلسانه املستحق القطع قائالً ما قدر          ذل



 }٢٣٢{

 حىت أقول هذه الكلمة أفتقدر أنـت أن         يقنعوينمائتا أسقف أن    
 قال له   ، فلما أجاب ذا   .! ولدت اهللا ؟   امرأة بأن أقول إن     تقنعين

 ، وطلب أبا شنوده  . ومالك حمروم  ،القديس أبا شنوده حمروم أنت    
 عذاب  يف فبقى   ،نسطور ضربة غضب  فأرسل اهللا مالكاً ضرب     

وملا . شديد ثالث ساعات ولسانه خارج فمه مث مات ميتة خميفة         
متّ هذا التفت إىلّ األبا شـنوده وقـال ىل سـلم علـى أبينـا                

 وأنا أيضاً أودعك يا أبا مقاره ألننـا ال          .ديسقوروس البطريرك 
ا  عند ربنا وخملصنسنلتقي بل ، اجلسد يفنعود ننظر بعضنا البعض     

 وهوذا  . تلك الساعة استيقظت من الرؤيا     يفو.. .يسوع املسيح 
 علمت  ، فلما مسعت هذا من أبا مقاره      .الكتب قد اقترب وصوهلا   

 وبعد قليل   .أنا ديسقوروس أنه البس الروح وان معه روح النبوة        
  ...وصل الرسول ينىبء مبوت نسطور
  :رجوع أبا مقار إىل مصر

 أن امللك يدبر قتل أبـا       وكنت قد علمت من الفىت ميصائيل     
 من دوناسة   إخوةوحدث أن وصل مركب وفيها      .. .مقاره سراً 

 تلك الساعة علمت أا     يف و .)عند أديرة القديس باخوميوس     ( 
 ،مشيئة اهللا دبرت هذا لكى يركب القديس أبا مقـاره معهـم           

 لكـي فاستدعيت واحداً منهم وتكلمت معه من أجل أبا مقاره          
 خوة ففرح اإل  .ته أيضاً باألمر أن امللك يريد قتله       وعرف ،حيمله معه 

 }٢٣٣{

 ونأخـذه   جنيء حينئذ   ،وقالوا إذا جتهزنا للسفر ومحلنا املركب     
 علمت أننا ال    ألين ، أما أنا فجلست أحتدث معه وأنا أبكى       .معنا

 ألنين ال تبك يا أىب      يل فقال   . اجلسد يفنعود ننظر بعضنا البعض     
 من أجل سفك    بكائييس  فقلت له ل  . . املسيح اسمأموت على   

 مث تعجبت وقلت فلـتكن      . باجلسد افتراقنادمك، بل من أجل     
  .شيء كل يفإرادة الرب كل حني 

فلمـا  .. . الذين من دوناسة   خوةفلما كان الغد جاء إىلّ اإل     
 إين مث قلـت لـه       .خرجنا إىل البحر لنودعه بكينا بكاًء كـثرياً       

 صـالتك   يف مـسكنيت  فال تنس    ،أودعك يا أبا مقاره الصديق    
 كل حني وال سيما اليـوم وقـد         يف حمتاج إليها    ألنين ،املقدسة

 أعلـم أنـك     إين .بقيت مثل خروف وحيد وسط ذئاب كثرية      
 قدمى أىب كريلس وقـل لـه إن         يل فقبل   ،قبليمتضى إىل الرب    

 هذا الزمان وسـط سـباع       يف ديسقوروس املسكني كائن     ابنك
 آلبائي وقل   . فيه إليه  احتجت الذي وقل له إن هذا الزمان       ،كثرية

 ، ديسقوروس مل يدنس شيئاً من اإلميان      ابنكمالقديسني كلهم إن    
 يف وضعتموه وبنيتم عليه جماهـداً  الذيبل إنه يبىن على األساس    

 وقل ألىب أبا أثناسيوس الفيلسوف احلكيم باهللا        .ذلك إىل املوت  
 أنا حمتاج فيه    الذيأن تتضاعف روحه على ألن هذا هو الزمان         

 صلوام  يف ينسوين املعترفني كلهم أال     آلبائيوقل  ... .إىل صالته 
 هـوذا   ، حتت أرجلهم مجيعاً   دموعي فهوذا أنا أسكب     ،املقدسة



 }٢٣٤{

 معيأنت يا مقاره تنظر هذا اجلمع اهلراطيقى وليس أحد يقاتل           
 أنا أعلم يـا مقـاره أن القديـسني كلـهم            .سوى اهللا وحده  

هوذا أنا مرسـلك    .. .سيخرجون إىل لقائك ويقبلونك بالروح    
 أنا أعلم أن مجيع طغمات السموات سـتخرج         .أماميكقربان  
 يف ألنك صرت شـريكهم      ، املالئكة ورؤساء املالئكة   ،للقائك
 واألنبياء سيخرجون للقائك ألنـه حـلّ فيـك روح           .الطهارة
 والـشهداء   .ليشع سيتلقاك ألنك طهرت الربص مثله     أ.. .النبوة

 فأجـابين .. .ل اإلميان مثلهم  سيتلقونك ألنك سوف تقتل ألج    
 األب هذا الكالم إلنسان مسكني      سيديمقاره بإتضاع أتقول يا     

لئال يسمعك هؤالء الناس فيقولوا إن هذا غري        .. . ؟ ترايبأرضى  
 أنـا   ولكين ، أن فمك غري كاذب    سيدي أنا أؤمن يا     .مستطاع

  .املسكني ما بلغت إىل هذا احلد
ه كن مالزماً أباك يا      وقلت ل  ، دعوت بنوتيون تلميذه   وإنين

 وأنـا أقـول ألصـحاب       ، وملا قلت هذا صلينا وأطلقتهم     .ابين
 ألن هـذا    ،املركب لقد استحققتم كرتاً عظيماً وبركة كـبرية       

 أنا أودعك يـا أىب      يل وإنه قال    .الراكب معكم هو تلميذ الرب    
 . حىت أترك هذا العـامل     تصحبين فلتكن صالتك    .القديس بالرب 

 أما  . جلبة البحر  يف عنا صوته    فيىل أن اخت  ومل يزل يصرخ ذا إ    
  ...أنا فرجعت إىل بيت القس لوقا وأنا أجمد اهللا

 }٢٣٥{

ضطهادات اليت لقيها القـديس ديـسقوروس       الا
  :واألرثوذكسيون 

ضطهادات من امللكة   اشرح القديس ديسقوروس ما لقيه من       
 يفبلكارية وامللك مركيانوس ومن اهلراطقة الـذين اجتمعـوا          

 عـن   فـي كيف كُسرت أسنانه ونتفت حليته ون      و ،خلقيدونية
 وكيف خاف األساقفة من سطوة اإلمرباطور ووقعـوا         ،كرسيه

 الطبيعـتني   انفصال كان حيوى هرطقة     الذيعلى طومس الون    
 اضـطهاد  شرح   يف واستفاض   . نادى ا الون أسقف رومه     اليت

فذكر كيف طرد الشعب أسقفه اخللقيدوىن عنـدما        : أورشليم  
  هذا  استحضر وكيف   ،مع إىل كرسيه بإميان خمالف    رجع من ا 

األسقف جنداً ودخل الكنيسة بالقوة حيث حدثت شنائع فقتل         
.. . واستشهد سيالس الكاهن وبولس املقدم     ،آالف من الشعب  

 واستـشهد   ،مث تطرق إىل اضطهاد اخللقيدونيني ألقباط مـصر       
إىل .. .اآلالف من الرهبان والشعب رافضني قبول طومس الون       

 روى قصة استشهاد القديس أبا مقاره األسقف آخذاً إياهـا           أن
من أديـرة   ( من فم األبا ببنوده رئيس املتوحدين بدير دوناسة         

  : قال للبابا ديسقوروسالذي) القديس باخوميوس 



 }٢٣٦{

 أقول مع املرتل    إين بل   ،إنىن أخاف أن أتكلم مع أىب القديس      
ع أن أتكلم مع     حىت أستطي  أحشائي يفداود روحاً مستقيماً جدد     

  . وأىبسيدي
 ،معي الذين   خوةمع اإل ) ١( حبري عندما كنت منحدراً     إنين

 هذا  ،روحاين أخ   معي وكان   .وصلنا قبالة دير القديس أبا شنوده     
 . قم يا أىب نصعد ونأخذ بركة الشيخ القديس أبا شنوده          يلقال  

فلما دخلنا الدير وجدنا القديس متوجعاً جداً فلما سلمنا عليـه           
 إذ  ، اسـحق  أخي حسن جميئك يا     معي الذيلسنا قال لألخ    وج

 وكان ذلك األخ يشكو من      .خوة كنيسة اإل  يفحضرت وصليت   
 فقال له أبا شنوده إن رجليك لن تتعافيا         . رجليه يفوجع نقرس   
 وجتتمـع بأبينـا     ، أنت ماض فيهـا    اليت الطريق   يفحىت متضى   

جليـك   ر يف فإذا ما جعلت حـذاءه       .البطريرك أبا ديسقوروس  
 يف ونزلنـا    ،حبريوللوقت ودعناه واحندرنا إىل     . فإنك تستريح 

 وأقمنا أياماً وحنن متوجعو     ،أحد األديرة القريبة من اإلسكندرية    
  .القلب من أجل اإلميان

 إذ أمر امللك قد وصل بكتـاب        ،وفيما حنن مقيمون هناك   
 ومن قبـل أن     . مدينة اإلسكندرية  يفيأمر فيه أن جيتمع األساقفة      

                                                           

نبا شنوده فإذا سار اإلنـسان إىل        دير األ  قبليأديرة باخوميوس تقع    ) ١(
  .يقابله يف الطريق) مشاالً ( حبري 

 }٢٣٧{

 شهر إذا أبا مقاره أسقف إتكو قد وصل من امع مـن             يكمل
 واجتمـع بـه األسـاقفة أيـضاً         ، فاجتمعت به هناك   .عندكم

 ،وأنا فرحت به وقبلتـه إىلّ     .. . امع يفواستفسروا عما جيرى    
 واستوضحته عن نفاق امللك     ، كنت فيه  الذيوأخذته إىل الدير    

  .مرقيان
رجيوس القائد ومعه   وبعد أيام قليلة وصل إىل اإلسكندرية س      

 ومعه أيضاً مجاعة من اهلراطقة وهراطيقى       ،طومس الون النجس  
 ديـر   يف فلما اجتمع إليه األساقفة      .)؟(آخر امسه صاالفاغيارزى    

 قرأ عليهم كتاب امللك وفيه أمر جازم بأن من يوقـع            ،الزجاج
 جيلس  الذي يكون هو    ،أوالً على الطومس من كهنة اإلسكندرية     

 وإن ابروتوريوس مدير الدير     .رسى ديسقوروس بطريركاً على ك  
 هـذا   يف أكتـب أوالً     الـذي أمسك الطومس بيده وقال أنـا       

 الكتاب الذين كانوا ميشون     خوة فاإل ،)وطلب قلماً    ( .الطومس
 وإن  . خطيتـه  يف أخفوا أقالمهم وحمابرهم لئال يـشاركوه        معي

 فوقـع علـى     ، قدمنا ذكره أعطاه قلماً    الذيكاتب اهلراطيقى   
  .ومس الونط

 كيف صرت حتت حرمك     ،فقال له أبا مقاره يا ابروتوريوس     
لنفسك ؟ أمل يقل لك أبونا ديسقوروس البطريرك إنك ستجلس          

 فاعترفت وحرمت نفسك إن جلـست       ،على كرسيه بعد نفيه   



 }٢٣٨{

 ؟ وهوذا أنت قد صرت حتت حرمك من         حيعلى كرسيه وهو    
 فلما مسع سرجيوس القائد غضب حبـرد عظـيم          .فمك وحدك 

 ما وقعـت إال     إنين فأجاب ابروتوريوس وقال ألبا مقاره       .جداً
 فقال له أبا    . وهوذا أنا إىل اآلن مل أخطىء      ،)١( على جممع نيقية  

           مقاره وملاذا مل تقرأ املكتوب إىل آخره حىت تعرف موتك ؟ من 
 يوقع على كتاب دون أن يقرأه كله أوالً ؟ هوذا أنـت             الذيذا  

  .تأملوقعت وفضحت شيبتك بغري 
.. .وهنا قال الرسول لألساقفة أكتبوا وال ختالفوا أمر امللك        

 فقال أبا مقاره    .مث التفت إىل أبا مقاره وقال له أكتب أنت أيضاً         
 وال  . هذا الطومس  يف خط   يلأن يكون   : لن يكون هذا مىن البتة      

 أنت من أجل أن أكتب فيه وأصري مثل البهائم العادمـة            ختاطبين
ه سرجيوس القائد إن هذا اجلمع قد عرفوا أن هذا           فقال ل  .املعرفة

 فقال له أبا مقاره أنا ال       . فوقعوا بغري فحص   ،هو درج جممع نيقية   
 ملـاذا أجعـل     . مع كهنة البعل، ولكن مع إيليا      نفسيأحسب  
 فلما مسـع هـذا الرسـول        . عداد من تركوا احلق ؟     يف روحي

سقط  خصيتيه ف  يفاملرذول سرجيوس قام بغضب عظيم ورفصه       

                                                           

ورد يف املخطوطة قبالً إنه رغبة يف التضليل أمر امللك مركيانوس بأن            ) ١(
  .يرفق طومس الون نسخة من قوانني جممع نيقية توضع قبله

 }٢٣٩{

 فشممنا روائح طيب فاخر قد فـاح مـن جـسده            .ميتاً لوقته 
  . بتلك الرائحة الطيبةامتأل حىت أن املوضع كله قد ،املقدس

  :دفن القديس، وعجائب من جسده 
وإن مجاعة املؤمنني أهل اإلسـكندرية اجتمعـوا وجـاءوا          

 ومضوا به إىل بيعة القديسني      ،وكفنوا جسده املقدس حبلل جليلة    
  .النيبمدان وأليشع يوحنا املع

  :عقاب اهلراطيقى 
 فقال  ،املتقدم ذكره ) صاالفاغيارزى ؟ ( أما ذاك اهلراطيقى    

 القبطـي  تعملونـه ـذا      الذي تلك الساعة ما هذا      يفللجمع  
 ،فلما قال هـذا   !  هذا املوضع املقدس ؟    يف إذ تدفنونه    ،املرذول

 وجهـه إىل    فـالتوى  ،نزل عليه غضب من السماء من عند اهللا       
 ، ومل يستطع أن يضبط نفسه     ، وورم لسانه حىت مأل فمه     ،لفاخل

 وإن الشعب كله شاهدوا     .وذه امليتة مات لوقته بعذاب عظيم     
  .األرثوذكسيما حلّ به وجمدوا اهللا وكل من متسك باإلميان 

  :رؤيا الطفل األخرس، وكالمه 
 وجعلـوه   ،وعندما رفعوا جسد القديس أبا مقاره إىل البيعة       

 ، عشر سنةثنيتا ابن كان هناك طفل أخرس ،ديسني موضع القيف
 تلك الساعة فنظـر القديـسني يوحنـا         يفهذا انفتحت عيناه    



 }٢٤٠{

 يعانقان القديس أبا مقاره ويقبالنه مثـل        النيباملعمدان وأليشع   
 وأمسك يـد    ، تلك الساعة وتكلم   يف وانفتح فم الطفل     .خوةاإل

ريين كيـف   أبيه وصرخ قائالً أبصر يا أىب هذين الرجلني املـن         
 ومها يقوالن له مرحباً مبجيئك يا    ، قتلوه الذييعانقان هذا الرجل    

 ، وهذا ملا مسعه أبـوه منـه       . تعال بالسالم لتستريح معنا    .أخانا
 صـار   الـذي  القبطي إله هذا الشيخ     ،صرخ قائالً واحد هو اهللا    

 ، فلما مسع اجلميـع صـياحه      .شهيداً على اسم املسيح خملصنا    
 إين فقال هلـم     . األخرس الصيبا ما كان من     تزامحوا عليه لينظرو  

الواحد منهما له حلية كـبرية وشـعره        : نظرت رجلني منريين    
 وإم  . واآلخر قليل الشعر طويل القامة     ،طويل نازل على كتفيه   

 بـال   الذي و ،علموا أن الرجل الغزير الشعر هو يوحنا املعمدان       
  . فسجدوا على عظامهما ممجدين اهللا،النيبشعر هو أليشع 

  :شفاء الرجل املقعد 
 ،وكان إنسان مقعد يزحف على يديه ورجليه وسط اجلمع        

 ولكثرة زحام اجلمع كانوا يدفعونه      .هذا جاء يطلب منهم صدقة    
 وبتدبري من اهللا رموه علـى عظـام القديـسني           ،إىل هنا وهناك  
 فللوقت قام املقعد وصرخ قائالً واحد هو إلـه          ،وجسد الشهيد 

  .القديسني

 }٢٤١{

لشعب هذه األعجوبة األخرى العظيمة صـرخوا       وملا نظر ا  
 يـا أنطونيـوس     ،مرحباً مبجيئك إىل مدينتنا يا مقاره األسقف      

 مل تستحق مـدينتك أن يكـون        . مجيع األمراض  يف شا ،اجلديد
 املدينة الصغرية   ، مدينة قاو  . ألن أصناماً تعبد هناك    ،جسدك فيها 

 . قبلتك إليها  اليت هي ، واملدينة العظيمة اإلسكندرية   . أمثرتك اليت
 ظهرت من قـاو     ، مل تعرف قيمتها   اليتاجلوهرة الفاخرة النفيسة    

 اإلسكندرية قد صارت مـع      يف ذي هي وها   .ومل تعلم ا البتة   
  ... عقد واحديفاحلجرين الكرميني الفاخرين 

 ،وهكذا دفنوا أبا مقاره الشيخ األسقف الطوباوى باحلقيقة       
ون بتـسابيح شـجية      وهم يسبح  ،األرثوذكسيحافظ اإلميان   

 .روحاينومزامري ومتاجيد ونشيد 
  كلمة عزاء

 بنوتيون تلميذه، وجئت إىل الدير الـذي        معي أخذت   وإنين
كنت فيه، وصرت أعزيه وأقول له إن الشيخ مل ميت بل إنه عاش             

 تعز  ابينواآلن يا   . ومضى إىل احلياة الدائمة يف املنازل الطوباوية      
  .ل والكالم والغرية على احلقبالرب وتشبه بأبيك يف األعما

صلوات القديس أبا مقاره األسقف فلتكن معنا مجيعاً، بنعمة         
وحتنن وحمبة البشر اليت لربنا يسوع املسيح، هذا الذي من قبلـه            

 كل جمد وكل كرامة وسجود وتسبيح يليق وجيب لآلب          ينبغي



 }٢٤٢{

واالبن والروح القدس احملىي اآلن وكل أوان وإىل دهر الـدهور           
  .آمني

وقـد  . كملت سرية القديس العظيم األبا مقاره األسـقف       
.  ميامر بدير الـسريان    ٣١٧نقلناها باختصار عن خمطوطة رقم      

حذفنا منها اادالت الالهوتية واألخبار اخلارجة عـن تـاريخ          
ووضعنا هلـا العنـاوين     . القديس، حىت يتركز الفكر يف سريته     

  .استيعاااجلانبية لتسهيل 
  ا آمنيس فلتكن معنا كلنبركة هذا القدي

 }٢٤٣{
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