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   ميامر٣١٧عن خمطوطة رقم 
مبكتبة دير السريان العامر 

  إعداد  
   

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني
 

 عطرة ألحـد    ةها القاريء العزيز سري   نقدم لك أي  
 امللك الكافر   شهداء القرن الرابع امليالدي أيام اضطهاد     

 ٣١٧دقلديانوس، وقد وجدناها يف املخطوطة رقـم        
  . العامرميامر مبكتبة دير السريان

بيشوت أو بساده القس    الشهيد  إا سرية القديس    
 الفار إحدى القـرى  والده من قرية ابسوجالذي كان   

مية بوالية البهنسا الشهرية واليت كانـت تـذخر         القد
بالقديسني والرهبان والشهداء، وأمه من قرية إهريت       

  .إحدى قرى والية القيس ااورة لوالية البهنسا
يت ذا االسم ألن أهلها كانوا      مس: ابسوج الفار + 

يأخذون الطني ويصنعون منه شكل الفأر ويضعونه يف        



 }٨{

وم وال تؤذي حماصيلهم    بيوم فتهرب الفئران من بي    
  ).١(ومقتنيام 

 فهي من القرى القدمية بوالية القيس       إهريت أما   @
ااورة للبهنسا، وكانت إهريت تقع علـى الـضفة         
الشرقية للنيل وتعرف اآلن باسم الشيخ فضل وهـي         

  ).٢(تابعة ملركز بين مزار 
واسعة وهلا تاريخ   كانت والية كبرية     : البهنسا @

 كانت مليئة باألديرة والكنائس واألساقفة      قبطي عريق، 
والكهنة العلماء، واآلن هي قرية كبرية متامخة ملركـز         

  .بين مزار وا مناطق أثرية كثرية وغنية بآثارها

                                                
من كتاب آثار البالد وأخبار العباد لإلمام زكريا القزويين     )1(

وتوجد اآلن جبوار البهنسا قرية صندفا الفأر اليت . ١٣٨ص
 .قد تكون حلت حملها وورثت هذه التسمية

، ٨٣القاموس اجلغرايف حملمد رمزي اجلـزء الثـاين ض         )2(
٢١٤. 

 }٩{

 فكانت والية جماورة لوالية البهنـسا   القيسأما   @
واآلن هي قرية كبرية    . وا أسقفية كبرية أيام الرومان    

  .ر حمافظة املنيابين مزامتامخة ملدينة 
  نرجع إىل سرية قديسنا العظيم بيشوت

كلمة قبطية معناها الذبيحة     Pi]wt بيشوت   @
وينطق أيضاً بساده وهي كلمة قبطية مـن       . أو التقدمة 

`pcw;ومعناها اخلالص أو الفداء .  
وكلها أمساء تدور حول خالص املسيح الذي صنعه       

لمنـا  على الصليب وفدانا بذبيحة نفسه، كما قال مع       
املسيح رئيس كهنة أبطـل اخلطيـة       " بولس الرسول   

  ويف مكان آخر قال    ). ٢٦: ٩عب  " ( بذبيح نفسه   
 ). ٧: ٥كـو   ١" ( املسيح فصحنا قد ذُبح ألجلنا      " 

  "صاحلنا مع اهللا عامالً الصلح بدم صـليبه         " كما قال   
   ).٢٠: ١كو ( 

كان الشاب بيشوت أو بساده تقياً من أسرة غنية         
ظباً على العبادة وعمل الرمحة، وملا صدرت       متدينة موا 



 }١٠{

أوامر دقلديانوس بعبادة األوثان ظهر الـسيد املـسيح     
للشاب بساده وأمره أن يعترف أمام الوايل مبـسيحيته         
وقد أعد له إكليل االستشهاد، ذهب بيشوت إىل وايل         
القيس واعترف أمامه بالسيد املسيح فعذبه عـذابات        

تعذيبه أرسـله إىل وايل     شديدة فلم يلن، وملا تعب من       
البهنسا فأقام أمامه ميتاً فأطلق سراحه بـضغط مـن          

  .الشعب
رجع إىل إهريت موطن والدته األصلي، ويف اجلبل        
ااور هلا بىن قالية صغربة وسكن فيها متعبداً هللا، وملا          
مسع به أسقف الناحية استدعاه ورمسه قساً، فبىن كنيسة   

  .جبوار مسكنه خلدمة شعب إهريت
ع الوايل الوثين فاستدعاه وأمره بتـرك عبـادة         مس

املسيح وتقدمي البخور لألوثان فرفض بـشدة فعذبـه         
كثرياً وملا رأى صـالبته يف إميانـه أرسـله إىل وايل            
اإلسكندرية الذي قام بدوره بتعذيبه بأشد العـذابات        
وملا يئس منه أمر بقطع رأسه فنال إكليل االستـشهاد          

  .فسهكما وعده السيد املسيح بن
 }١١{

كتب القديس يوليوس األقفهصي باإلسـكندرية      
قصته وكفنه بأكفان غالية وأرسله إىل إهريت ليدفن يف 

  .املكان الذي أعده لنفسه جبوار كنيسة إهريت
تطوبة وسـريته موجـودة      ٢٤د له الكنيسة يف     عي 

  .خمتصرة بالسنكسار القبطي حتت هذا التاريخ
 بركـة   نرجو أن تكون هذه السرية العطرة سبب      

  .وثبات إلميان كل من يقرأها
بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة مرمي والشهيد العظيم       
بساده القس وصلوات أبينا املكرم البابا األنبا شـنوده         
الثالث وشريكه يف اخلدمة الرسولية أبينا املكرم األنبـا         

  .أثناسيوس أسقف بين مزار والبهنسا
  ،،وإلهلنا اد يف كنيسته وقديسيه آمني ،

  
  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

  م٢٠٠٦ سبتمرب ١١
  ش١٧٢٣أول توت 

  زعيد النريو
 تذكار الشهداء األبرار



 }١٣{ }١٢{

  واحد آمنيال اهللابسم اآلب واالبن والروح القدس 
  مقدمة

يوليـوس  القـديس    سرية القديس بيشوت  كتب  
   :األقفهصي قائالً

نبتديء بعون اهللا وحسن توفيقه بكتابة شـهادة        " 
 بيشوت الذي أكمل جهاده    الطوباوي شهيد املسيح أبا   

احلسن يف اليوم الرابع والعشرين مـن شـهر طوبـة           
  .املبارك، سالم من الرب آمني

  املرسوم األول
يف أيام دقلديانوس امللك املنافق الطاغي عندما دخل      
الشيطان قلبه وحوله من عبادة اهللا الـذي خلقـه إىل           
عبادة األصنام قال ال أرجع أن أعبد يـسوع دفعـة           

  .أخرى



 }١٤{

 صنع سبعني صنماً، مخسة وثالثني صنماً آهلـة         مث
للرجال ومخسة وثالثني صنماً آهلة للنساء وكان أمساء        

  ."سفالنيوس " و" زيوس " و" أبولون " األوائل منهم 
مجع امللك عظماءه وتشاور معهم بأن ال يرمحـوا         

أن اآلهلـة   " الذين يقدمون عبادة ليسوع املسيح قائالً       
 احلسنة وقالت حنن نعلم أنه      أتت وحتدثت معي بلغتها   

ليس إله غرينا، وحنن الذين أعطيناك مملكة الروم، كما         
أعطيناك سلطاناً على األرض، وغلبـة علـى مجيـع          
أعدائك، فيجب عليك أن تعطينا أنت أيضاً الكرامـة         
واد يف مملكتك كلها وحنن معك حنميك ونعظمـك         

 أرحم واآلن أنا أريد أن أصنع ما قالوه فال. أكثر فأكثر
  .عباد يسوع الناصري

امسع منا يا سيدنا امللـك      " فأجابه عظماؤه قائلني    
وأكتب مرسوماً وأرسله إىل أرض مصر حـىت آخـر          
مدينة يف الصعيد، وأكتب إىل كل الوالة بسائر األقاليم       

 }١٥{

اليت بنيت على اسم يسوع     أن يهدموا الكنائس مجيعاً     
 ويـدعوا   املسيح هذا، وأن يبنوا الربايب يف كل مكان،       

الرؤساء واألكابر ورؤساء القرى واألساقفة والقسوس      
 والشمامسة وكل من يعترف باسم يـسوع املـسيح        
لريفعوا البخور آلهلتنا ويسجدوا هلا وال يرفعوا خبـوراً         
ليسوع املسيح أبداً وتحرق كتبهم ويصبحون كهنـة        
آلهلتنا ويبنوا الربايب هلا، ومن ال يفعل منهم ذلك يقتل          

 ويحرق بالنار، وحيل به موت رديء، أمـا         بالسيف،
فحسن هذا الكـالم    . الذي يطيع يكرم وترفع مكانته    

وحق أبولون إهلي، أنا أفعـل هـذا     " عند امللك وقال    
  مث قام لوقته وكتب مرسوماً قائالً فيه      " األمر حبذافريه   

أنا هو دقلديانوس امللك، أصدر أمري يف كل مملكيت         " 
 مدينة إنه ال رئيس وال أمـري        من أول مدينة حىت آخر    

 وال أسقف وال قسيس     وال وايل وال مقدم وال جندي     
إال أن يـسجدوا آلهلـيت،   وال مشاس وال عبد وال حر    

وكل من يقول أنه نصراين ميوت موتاً رديئاً، ال أحـد           



 }١٦{

يذكر اسم يسوع املسيح على لسانه، فالكـل يـدير          
ال وجهه حنو الغرب ويرفع البخور ويسجد لآلهلة ومن         

  يسمع ويفعل ذلك يسلم نفـسه إىل املـوت بأشـد          
  "العذاب 

   )١: ١٤مز ( " قال اجلاهل يف قلبه ليس إله " 
الرببـا، وأمـر    جعل امللك هذا املرسوم على باب       

، مث مجـع عـساكره      بنسخه وإرساله إىل كل البلدان    
وأكابر مدينته وكل األمراء وخروا مجيعهم وسـجدوا        

   املدينة كلها قـائلني    لآلهلة وجعل جنوده يصيحون يف    
تعالوا أيها الرومـانيون واسـجدوا آلهلـة امللـك          " 

  ".دقلديانوس فال يوجد إله آخر غريهم 
أتى أهل املدينة الرجال والنساء الصغار والكبـار        

  .وسجدوا لألصنام آهلة امللك دقلديانوس
  

 }١٧{

أرجلهم إىل الشر جتـري وتـسرع إىل سـفك الـدم        " 
   )٧: ٥٩إش " ( الزكي 

لك مرسوماً وأعطاه ألحد األمراء الـذين       كتب امل 
الذي أخذ هذه   " أنسطاسيوس  " يف بالطه يدعى امسه     

املكاتبة مسرعاً ليبشر بالشر وذهب عن طريق البحـر         
 إىل مدينــة تــسمى إىل أرض مــصر إىل أن وصــل

، وهناك نزل من السفينة ودخـل املدينـة         )١(القيس
 مث أمـر    وأعطى املكاتبة للوايل وقرأ الرسالة للجموع     

الوايل الشعب ليسجد من كبريه إىل صغريه ألصـنام         
امللك، كما أكرم الوايل أمري امللك الـذي أقلـع إىل           
صعيد مصر سائراً بني املدن والقـرى يـشيع خـرب           

  .السجود آلهلة امللك والبعد عن عبادة إله السماء

                                                
 النيل تابعة حالياً ملركز د مصر تقع غريب  مدينة قدمية بصعي   )1(

 .بين مزار



 }١٨{

  "ال يوقــــــــدون ســـــــــراجاً ويـــــــــضعونه حتـــــــــت املكيـــــــــال    " 
   )١٥: ٥مت ( 

 من له أذنان للسمع وافهم يـا مـن          امسع اآلن يا  
أعطي له الفهم، فال يوجد أحلى أو أشهى من اسـم           
يسوع املسيح ملن يتذوقه، فتذوقه إنسان عابد سـراج         

  والده من قريـة تـسمى     كان  " بيشوت  " منري امسه   
  وكانت أمـه مـن قريـة تـسمى        ) ١" (ابسوج  " 
  ".القيس " من كرسي ) ٢" (إهريت" 
  "ديس كيف تكونت أسرة الق" 

" صـوفية  " كانت والدة القديس فتاة وديعة امسها    
ألوثان اليت كانت موجودة يف ذلـك      من جنس كهنة ا   

                                                
ابسوج من القرى القدمية اليت كانت تابعة لوالية البهنسا         ) 1(

 .الشهرية
تسمى إهريت الشرقية وتعرف اليوم باسم الشيخ فـضل       )2(

 .تقع شرق النيل مبركز بين مزار
 }١٩{

الزمان، وبعدما كربت هذه الفتاة، أراد أحـد كهنـة        
البنه، أما الفتاة فكانت قد أحـس    األوثان أن يزوجها    

إلـه  " قلبها بنعمة املسيح، ففكرت وقالت يف نفسها        
اليت عنـدنا اآلن    عظيم، أما اآلهلة    النصارى هو اإلله ال   

لـذلك رفـضت    " هي أصنام، ال تسمع وال تتكلم       
الزواج من ابن الكاهن الوثين، أمـا أهلـها فـأرادوا           
تزوجيها غصباً، فقامت يف الليل خفيـة ومـضت إىل          
ابسوج وهناك رآها شاب تقي من أغنياء ابسوج يعبد         

اشا إله السماء ربنا يسوع املسيح فاختذها له زوجة وع        
اهللا بطهارة وبرب، ومضت عدة سـنني ومل        معاً يعبدان   

 إلـه   –يرزقا بولد، لكن من له سلطان على ذلـك          
 أراد أن مينحهما ابناً يف الزمـان احلـسن،          –السماء  

وكان يـوم   " بيشوت  " فحبلت وولدت ابناً وأمسياه     
وا مولده فرحاً عظيماً فأتى مجيع أهل والدته عندما مسع        

ا هم أيضاً فرحني وأقاموا سبعة أيـام        خبرب ميالده، أتو  
  .خيدمون والدته بسرور وهناء



 }٢٠{

   )٣: ١مز (  " وكل ما يصنع ينجح فيه" 
ملا أمت القديس أبا بيشوت عشرين عامـاً، مـات          
والده وصار وارثاً ملا خلفه أبوه من أمـوال وأطيـان           
ومنازل، وكان الرب معه يعضده وينجحـه يف كـل          

ان له مكانـة يف وسـط   األشياء اليت كان يصنعها وك    
جمتمعه وكانت نعمة ربنا يسوع املسيح تالزمه، فكان        
يطلب اهللا دائماً ليدبر سائر أموره، كما كان يفتقـد          
املساكني والفقراء ويهبهم من اخلريات، فكان شـفوقاً        
على اجلياع واحملتاجني، حمباً لتقدمي العطايا والقـرابني،        

ن املتضايقني،  وكان ال ينسى زيارة املرضى وال يغفل ع       
فكان حيفظ وصايا الرب بأمانة، يقرأ اإلجنيل ويعمـل         
باآليات، مواظباً على الصلوات والصوم واالعتـراف       

كان جـاداً يف مجيـع      . والتناول من األسرار املقدسة   
  .أموره يصنعها بكل دقة وأمانة

  

 }٢١{

" غــري متكاســلني يف االجتـــهاد، حــارين يف الـــروح    "
   )١١: ١٢رو ( 

 انتشرت أوامر امللـك اجلاحـد يف   ويف تلك األيام 
 األخبار فتأمل   هالقديس بيشوت هذ  مدينة القيس، ومسع    

كثرياً يف قلبه، فدخل يف تلك الساعة خمدعـه، وقـام           
 "يا اهللا ال تبدد قطيع خرافك     "ليصلي حبرارة قلب قائالً     

وعندما قال هذا إذا بنور عظيم أضاء كـل خمدعـه           
لك أيها ااهـد    سالم  " وتراءى السيد املسيح قائالً     

الشجاع احملارب، فلماذا أنت جالس هنا وقد أُعد لك         
إكليل احلياة من أجل جهـادك واعترافـك احلـسن          
باإلميان، أسرع واذهب إىل وايل القيس وال تكـن ذا          
قلبني أو ختاف أمامه وال ختف من عذابه فأنا معـك            
أثبتك وأقويك وقد أمرت املالئكة خبدمتك حىت تكمل        

  ". إكليلك جهادك وتأخذ
  



 }٢٢{

   )١: ٦٣مز " ( يا اهللا إهلي إليك أبكر " 
قام القديس بيشوت مـسرعاً     ويف باكر الغد جداً     

ليبشر وليعترف االعتراف احلسن أمـام وايل مدينـة         
القيس، فلما دخل املدينة ذهب إىل موضـع احلكـم          
فوجد الوايل جالساً وأمامـه قـوم مـن املـسيحيني         

وحية وصـرخ يف    حياكمهم، فامتأل القديس شجاعة ر    
  ".أنا مسيحي " وجه الوايل قائالً 

  "للــــــــــــــــرب إهلــــــــــــــــك تــــــــــــــــسجد وإيــــــــــــــــاه وحــــــــــــــــده تعبــــــــــــــــد      " 
   )١٠: ٤مت ( 

أمر الوايل أن ميسكوه ويقدموه إليه، ففعل اجلنـود         
من أنـت ؟    " ذلك، وملا وقف قدام الوايل سأله قائالً        

  "وما امسك ؟ وملاذا جئت إىل هنا ؟ 
 أمساين به أبواي    االسم الذي " أجابه القديس قائالً    

أما االسم احلسن الذي أنا أؤمن به هـو         " بيشوت  " 
  ".يسوع املسيح "

 }٢٣{

كفى كفى تعـال اآلن     " حينئذ أجابه الوايل قائالً     
قـال لـه    " وارفع البخور لئال أعذبك أشد العذاب       

للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد، السيد       " القديس  
ق به العبادة   املسيح هو اإلله املمجد واملسبح والذي تلي      

  ".والسجود 
هل يوجد إله غري آهلتنـا أبولـون        " قال له الوايل    

" وزيوس وسفالنيوس آهلة امللك اإلمرباطور العظيم ؟        
هذه ليست آهلة وإمنا هي أصنام من       " فأجابه القديس   

صنعة األيدي، ريب وإهلي وسيدي يسوع املسيح هـو         
  "اإلله احلقيقي 

   )٣٥: ١١ عب ( "ومل يقبلوا النجاة  عذبوا" 
هكذا جبسارة تذكر   " غضب الوايل جداً وقال له      

اسم يسوع الناصري أمامي، ها أنذا أعـذبك عـذاباً      
" شديداً حىت أنظر إن كان يسوع خيلصك من يـدي           



 }٢٤{

مث أمر اجلنود أن ميدوه ويضربوه على بطنه حىت أصبح          
  .جسده كله جراحاً دامية

آلهلة حىت ارفع البخور ل" مث بعد ذلك قال له الوايل    
ال أريد أن أقبل جناة من      " أجابه القديس   " أعفو عنك   

يدك وال أرفع خبوراً آلهلتك، وال أخاف من عذاباتك         
وريب يسوع املسيح يقويين ويعينين وخيلصين من يدك،        

  ".فليس هناك موت إال موت اجلحيم 
   )٥: ٦كو ٢" ( يف ضربات يف سجون " 

ه وال يهـاب    فلما رآه الوايل ال يلتفت إىل أوامـر       
العذاب، أمر بضربه على فمه وخبلع أظافر يديه ورجليه     

أمـا  . واحداً فواحداً مث توضع يف اجلري املخلوط باخلل       
القديس فكان يصرخ ويطلب من الرب يسوع املسيح        

 رقبته بالسيف   يأخذأراد الوايل أن    . أن يعينه وأن يقويه   
ه رأيه، لكن أحد مشرييه قال ل     ملا رأى إصراره وعزمية     

 }٢٥{

يا سيدي الوايل، استرح، أترك بيشوت أياماً قليلة حىت         
  .نالطفه لعله يرجع عن رأيه ويرفع البخور لآلهلة

   )١١: ٦لو " ( واحملتاجون إىل الشفاء شفاهم " 
طُرح القديس يف السجن، وكان هنـاك إنـسان         
سقيم، فأخذ القيس يتضرع ويطلب من أجله وصـلى      

الشايف لكل من بـه  ريب يسوع املسيح الطبيب     " قائالً  
مرض أو سقم يا ريب يسوع املـسيح كلمـة اآلب،           
واالسم املشتهى بني األمم والنور احلقيقـي، صـانع         
املعجزات اشف هذا العليل فإن لك اـد واإلكـرام          

 الصاحل والروح القدس احمليي   أبيكوالعزة والسجود مع    
  ".املساوي لك اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور آمني 

قديس صالته وشفى الرجـل املـريض يف        أى ال 
احلال، فشاع اخلرب يف كل مكان، وكان هناك رجـل          
أرخن عظيم به مرض يف بطنه مسع ذلك اخلرب، مث أتى           
إىل القديس عند السجن، طالباً الـصالة مـن أجـل         



 }٢٦{

أبانا الذي يف السموات    " شفائه، وقف القديس وصلى     
ليتقدس امسك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كمـا يف         

وملا أكمل القديس   ... " السماء كذلك على األرض     
صالته، شفي الرجل يف احلال، ومضى إىل بيته ميجـد          

  .اهللا على عظيم صنيعه معه
هكذا توافدت اجلموع عليه وفوداً وفوداً ليشفيهم       

  .من أمراضهم وأسقامهم املختلفة
  "مــــن أحــــب أبــــاً أو أمــــاً أكثــــر مــــين فــــال يـــــستحقين        " 
   )٣٧: ١٠مت ( 

 صوفية والدة القديس بيشوت مبا حـدث         مسعت
الويل " البنها فقامت وأتت إليه وهي باكية وتقول له         

، أجاـا   "يل من هذه الشدائد اليت أتت عليك يا ابين          
الويل ليس لنا يا أمي، ألن ذا الويل        " القديس قائالً   

سأمضي إىل السيد املسيح، لكن الويل للذين يساقون        
  ".إىل نار جهنم 

 }٢٧{

نعم يا ابين أنا مؤمنة بالسيد املـسيح،        " ألم  قالت ا 
وألجل ذلك أنا خرجت من بلـدي، ومـن وسـط           
عشرييت ألترك عبادة األصنام وأعبد الـسيد املـسيح،    
لكن يا ابين أنا خائفة من عـذاب الـوالة واحلكـام            
القاسي، أمل تعلم يا ابين أن عمك بعد مساعه بغيابـك           

      موال وممتلكات   مجيع أ  ويأخذهذا أراد أن يتسلط على
  ".أبيك 

قومي امضي إىل بيتك واطليب إىل       " أجاا القديس 
 وأنا أثق إين سأحضر عندك      اهللا بصالة وصوم ونسك   

  ".قبل شهاديت 
مضت أمه من عنده وخرجـت باكيـة تـصلي          
  .وتتضرع إىل اهللا من أجل خالص نفسها وثبات ابنها

   )١٤: ١٩أي ... " ( أقاريب قد خذلوين " 
قام عم القديس بيشوت ومضى إىل وايل القـيس         

 أيها الوايل إذا تركت هذا الساحر     " وحتدث معه قائالً    



 }٢٨{

العظيم الذي هو بيشوت أن يقيم يف هـذه املدينـة،           
فسوف يؤمن كل من فيها بإميانه، بيسوع املسيح إهله،         
وأعلمك أنا عمه، أخو أبيه، وأعرفه متاماً فهذا ساحر         

قال " عه يفلت من بني يديك      عظيم منذ صغره، فال تد    
عم القديس هذا الكالم طمعاً يف ممتلكات وأموال والد         

  .القديس بيشوت الذي كان أوفر وأكثر غىن منه
   )١٧: ٢ يو١ " ( ...العامل ميضي وشهوته " 

فلما مسع الوايل هذا الكالم من فـم عمـه أمـر            
ارفـع البخـور    " بإحضاره، فلما قدموه إليه قال له       

 أراك شاباً حسناً حىت أتركك تـذهب إىل         لآلهلة، إين 
شغلك ومالك وبيتك بالرغم من أن عمك أخي أبيك         
قد جاء إىلَّ وقدم شكواه منك، لكن إن رفعت البخور          
  ".آلهلتنا أصفح عنك وأكافئك وأجعلك رئيساً لشعبك

ممالك الدنيا تزول والعـامل     " أجابه القديس قائالً    
و مكانـة عظيمـة     أنت ذ " ، أجابه الوايل    "كله فاين   

 }٢٩{

عدي ولك شأن عظيم، وقدر جليل خبالف أي أحد،         
كما أعلمك أن رفع البخور لآلهلة ليس فيه تعب، وإمنا     
تسجد وتبخر قائالً أنت أبوللو اإلله العظيم، وسيكون        
لك سلطان وجاه واسـم عظـيم يف مملكـة امللـك          

  "دقلديانوس 
ليست مملكة دقلديانوس شهويت،    " أجابه القديس   

هويت مملكة ربنا يسوع املسيح، آهلة دقلـديانوس       إمنا ش 
جنسة ال حتس وال تسمع وغنما اإلله الذي أعبده هـو       

  ".اإلله احلقيقي 
  "وتــــــــــــــــــساقون أمــــــــــــــــــام والة وملــــــــــــــــــوك مــــــــــــــــــن أجلــــــــــــــــــي   " 
   )١٨: ١٠ مت( 

أنا احترت وال أعلم ماذا أفعل بـك        " قال الوايل   
أيها الطاغي حىت تسجد لآلهلة، سوف أرسـلك إىل         

 بأشنعسا حىت يعذبك بأشد العذابات ومييتك       وايل البهن 
فأجابـه  ". وأردأ ميتة وال جتد من خيلصك من يـده          



 }٣٠{

حنن ال خناف من الذي يقتل اجلـسد        " القديس قائالً   
وليس له استطاعة أن يفعل شيئاً أكثر من ذلك، بـل           
أعلمك ممن خناف، خناف من الذي يقـدر أن يلقـي           

  ".النفس واجلسد يف نار جهنم 
من وايل القيس إىل سـيادة      " يل رسالته   كتب الوا 

وايل البهنسا، إين أرسل إليك شخص امسه بيـشوت،         
لقد عذبته عذاباً شديداً مرات كثرية، ومل خيضع ألوامر    

  ".سادتنا امللوك فافعل فيه كما تشاء 
مث سلم هذه الرسالة والقديس بيشوت إىل مثانية من      

ملدينـة  اجلنود األشرار قساة القلوب وعندما وصـلوا ا   
  .وجدوا الوايل قد ذهب إىل مدينة الفيوم

   )٨: ١٠ مت ... " ( أقيموا موتى" 
ذهبوا بالقديس مربوطاً ومقيداً إىل مدينة الفيـوم،        

 هناك عند أحد أكابر املدينة، وكان       ايلحيث كان الو  
عند وصول اجلنود بالقديس أن ابن هذا الرجل الذي          

 }٣١{

البنائني كان الوايل عنده مات بسبب حجر سقط من         
  .على رأسه
 القديس العويل والصراخ صاح قـائالً       رأىعندما  

فأمر " ريب يسوع املسيح سيقيم هذا الطفل حياً        " هلم  
الوايل أن يحل القديس من رباطاتـه وللوقـت أدار          

يـا ريب   " القديس وجهه ناحية الشرق وصلى قـائالً        
يسوع املسيح رجاء من ليس له رجاء، ومعني من ليس          

 عظيم امسك القدوس أمام هذه اجلموع، كما        له معني، 
أقام أليشع ابن األرملة بقوتك حياً وبقوتـك أقمـت          

  ".لعازر من بني األموات حياً هكذا أقم هذا الولد حياً 
أكمل القديس صالته وقام الولد حياً وعندما رات        

عظيم هو إلـه هـذا      " اجلموع ذلك صرخوا قائلني     
  ".ه احلقيقي الرجل، عظيم هو يسوع املسيح اإلل

مث إن الرجل األرخن الكبري الذي كان الوايل عنده         
ال يقتل هـذا    " وأقام القديس ابنه حرض اجلمع قائالً       



 }٣٢{

الرجل يف مدينتنا، بعدما صنع هذه األعجوبة العظيمة        
مث قال للوايل دعنا من صراخ هذا اجلمع وأتـرك          " لنا  

  ".هذا الرجل أن ميضي إىل حال سبيله 
 نفسه بأنه يريد أن يـربح الـشعب         فكر الوايل يف  

وأكابر املدينة وال تصر بينه وبينـهم عـداوة، فـأمر          
بإطالقه بعد أن أمره بأن ال يكرز باسم يسوع املسيح          

  .الناصري مرة أخرى
   )١: ١٥مز " ( من يسكن يف جبل قدسك " 

اسم ريب يسوع حلو، ليس أحد      " قال القديس هلم    
ضع على منـارة    يوقد سراجاً ويضعه يف خفية لكن يو      

مث بعد ذلك خـرج     ". لينظر مجيع من يف البيت نوره       
القديس بيشوت ووصل إىل ساحل النـهر وركـب         
السفينة وذهب إىل إهريت بلد أمه، وهناك سأل عـن          
أمه فوجدها وفرحت بلقائه، ولكنه مل يقم هنـاك يف          
إهريت بل ذهب إىل جبل جماور لكي يقدم صـلواته          

 }٣٣{

 أن جيعله مستحقاً الشهادة     وعبادته الطاهرة ويسال اهللا   
  .على اسم السيد املسيح

ــة بنفــــــــــــــــــــــــسه   "     "وال يأخـــــــــــــــــــــــذ أحــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــذه الوظيفــــــــــــــــــــــ
   )٤: ٥ عب( 

وكان مقيماً يف ذلك اجلبل الـذي مـضى إليـه           
" أنبـا سـيداروس     " القديس بيشوت، أسقف امسه     

فمضى القديس إليه وتبارك منه وأقام عنـده زمانـاً          
ويقرأ معـه   فباركه األب األسقف وجعله يصلي معه       

قساً الكتاب املقدس مث بعد ذلك سامه األب األسقف         
وهناك بىن القديس بيشوت كنيسة صغرية ومكث فيها        
يقدم الصلوات والبخور واألصوام مـع التـضرعات        

  .والعبادات الطاهرة
  
  



 }٣٤{

ــة معرفتـــــــــــــــــه يف كـــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــان    "    "يظهــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــا رائحـــــــــــــــ
   )١٤: ٢كو ٢( 

 شاع خرب القديس يف كل الكور احمليطة وفاحـت        
رائحة املسيح الذكية من أعمال القـديس يف وسـط          
اجلموع، وأتى إليه مرضى فشفاهم وكثري مـن غـري          
املؤمنني جاءوا واعتمدوا منه وكان يعظهـم ويعـزي         
قلوم ودائماً ينبههم وحيثهم على التوبة واالعتـراف        
والتناول من جسد املسيح ودمه األقدسني ويف كـل         

السيد املسيح  " إليه  األوقات كان يقول لكل القادمني      
حيذرنا من الكسل ويعلمنا قائالً اسهروا وصلوا لـئال         

فاسـهروا إذاً   " وكان يقول أيضاً    " تدخلوا يف جتربة    
ألنكم ال تعرفون اليوم وال الساعة اليت يأيت فيها ابـن           
اإلنسان فيجب علينا أن نسهر ونصلي دامـاً ونقـدم         

  ". املسيح تشكراتنا وطلباتنا وتضرعاتنا إىل ربنا يسوع
  

 }٣٥{

" االحتماء بالرب خري من التوكل علـى إنـسان      " 
   )٨: ١١٨مز ( 

مات وايل مدينة القيس، وذهب وايل البهنسا يتمم        
له مراسيم دفنه، وهناك مسع بالقديس بيشوت الـذي         
يشجع الناس على عبادة السيد املسيح ويبعدهم عـن         

الـوايل  عبادة األصنام آهلة امللك دقلديانوس، فـأمر        
عنـدما  " اره وعندما رآه تذكره متاماً وقال له        بإحض

أطلقتك يف مدينة الفيوم أمل أقل لك ال تـذكر اسـم            
يسوع الناصري بفمك مرة أخرى، فاآلن تعال وارفع        

أنـا ال أسـجد     " فقال له القديس    ". البخور لآلهلة   
أنـت  " قال الوايل   ". آلهلتك وأوامر ملوكك ال أمسع      

" ون عنـك وأطلقـك      اآلن ليس يف الفيوم حىت يسأل     
الرجاء بالرب خـري مـن الرجـاء        " فأجابه القديس   

بالرؤساء واالتكال على اهللا خري من االتكـال علـى          
اإلنسان، فرجائي واتكايل على ريب وإهلـي يـسوع         



 }٣٦{

املسيح الذي له اد واإلكرام والسجود مع أبيه الصاحل   
والروح القدس احمليي املساوي معه اآلن وكـل أوان         

  ".الدهور آمني وإىل دهر 
ىت إىل الــــــــــسجن وإىل املــــــــــوت    "  ــ   "أمـــــــــضي معــــــــــك حــــــــ
   )٣٣: ٢٢لو ( 

أنا سأرسلك إىل وايل   " قال الوايل للقديس بيشوت     
مث كتب إىل وايل " اإلسكندرية حىت تذوق أمر العذاب   

مـن وايل البهنـسا إىل وايل       : اإلسكندرية هكـذا    
اإلسكندرية، هذا الرجل املقيد الـذي يـدعى امسـه        

 ال يريد أن يرفع البخور لآلهلة، فأنا أرسـلته          بيشوت
مث سلم هذا الكتاب والقديس     . إليك لتفعل ما تريد فيه    

، بعد أن ربطوه وقيدوه يف     بيشوت إىل اثين عشر جندياً    
يديه ورجليه مث وضعوه يف السفينة وأقلعوا إىل مدينـة          
اإلسكندرية وعند وصوهلم إىل مدينة اإلسـكندرية يف        

 شهر طوبة أمر الوايل بإلقائه يف السجن        اليوم الثاين من  

 }٣٧{

وهناك صنع اهللا آيات وعجائب على يدي القـديس         
  .بيشوت

   )٣٦: ٢٥مت " ( كنت حمبوساً فأتيتم إىلَّ " 
يوليوس األقفهصي بأخبار القـديس     مسع القديس   

بيشوت فقام وأتى إليه يف احلبس وتبارك منه وقال لـه   
 أيام حياتك الرب اإلله يباركك كل" القديس بيشوت   

وتكون بركة، الرب دائماً يكون يف مسكنك ويبارك        
دخولك وخروجك اآلن وكل أوان وأطلب منك أيها        
القديس يوليوس عندما تسمع بأن الوايل كتب قضييت        
وأكملت جهادي فاهتم جبسدي وأرسله إىل إهريـت        

يف املكان الذي بنيته    بلد والديت وهناك دعهم يدفنوين      
جتد أكفاين موضوعة فيه، وهـذا      ناك  هخارج القرية،   

مث قبلـه   . املكان جبوار الكنيسة الصغرية اليت بنيتـها      
القديس يوليوس وخرج من عنده ومضى راجعـاً إىل         

  .مرتله



 }٣٨{

   )١٥: ٤٩إش " (  املرأة رضيعها تنسىهل " 
سافرت والدة القديس بيشوت مرة أخرى لتزوره       

يـا بـين    " يف سجن اإلسكندرية وهي تبكي وتقول       
ال " أجاا القديس قائالً    " ك الوايل يف هذه املرة      سيقتل

تبكي يا أمي، سيقتلين الوايل لكي أفرح مع إهلي وريب          
يسوع املسيح، أما أنت فاهتمي وخذي جسدي مـع         
القديس يوليوس إىل املوضع الذي كنت ساكناً فيـه          

  ".وهناك تدفنوين 
اليل قـــــــــد     "  ــ ــإين اآلن أُســـــــــكب ســـــــــكيباً ووقـــــــــت احنـــــــ فـــــــ

   )٦: ٤يت ٢" ( حضر 
ويف اليوم الرابع والعشرين من شهر طوبة جلـس         
الوايل يف موضع احلكم وأمر بأن يأتوا إليه بالقـديس          
بيشوت، فجروه من عنقه وهو مقيد ويضربونه حـىت         

أنت بيـشوت الـساحر     " أوقفوه أمام الوايل فقال له      
الذي يرذل آهلة امللوك، ويضل الناس قائالً إا ليست         

 }٣٩{

ن يقدر أن خيلصك من يدي، ارفع       آهلة، أيها الشقي م   
وإال أعذبك عذاباً مربحاً وأميتك ميتـة       البخور لآلهلة   

أنا لست بساحر وأفعل    " أجابه القديس قائالً    " رديئة  
ما تريد وال أترك عبادة ريب وإهلي وخملـصي يـسوع         

  ".املسيح الذي له اد والسجود الدائم إىل األبد آمني 
غلي على رأسه وتسخني    فأمر الوايل بإلقاء القار امل    

سيخ من حديد لتوضع يف فمه كما أمر بنتف شـعر           
ذقنه، ويف كل تعذيب يأمروه بأن يرفع البخور آلهلـة          

ال " امللك دقلديانوس، أما هو فكان يصرخ ويقـول         
" أرفع خبور آلهلة أصنام جنسة صماء، صنعة أيدي الناس   

أجتدف على آهلتنا ففي هـذا اليـوم        " فقال له الوايل    
مث أمر بـأن    " ذبك عذاباً شديداً حىت تعترف بآهلتنا       أع

يسكبوا عليه جرياً وخالً فوق جسمه املمتلئ حروقـاً         
وجروحاً، أما القديس فكان صامداً أمام هذه العذابات        

 "كفاك تعذيب نفسك فأنا ال أترك إهلي       " وقال للوايل   



 }٤٠{

اعلم أن يسوع املسيح إلـه      " فبدأ الوايل يالطفه قائالً     
هو الذي أقام هذه اآلهلة وأرسلها لنـا حـىت   عظيم، و 

نعبدها ونقدم هلا البخور والسجود، فال تتعب يسوع        
يف كل وقت وارفع البخور آلهلتنا وال تـدع يـسوع          

". الناصري يغضب منك ألنك حتبه فالبد أن تطيعـه          
كفاك، هذا كالم سـخيف،     " ضحك القديس وقال    

تـك  فال حتاول وال حتتال فال أسـجد وال أخبـر آلهل          
  ".األصنام 

   )٨: ٤ يت٢ " ( وأخرياً قد وضع يل إكليل الرب" 
 بأخذ رقبته حبد    يأمرمل جيد الوايل وسيلة سوى أن       

أخذ اجلنود القديس بيشوت إىل املكان الذي       . السيف
سيتم فيه تنفيذ احلكم، وتبعهم القـديس يوليـوس،         
ووالدة القديس بيشوت وهناك طلب القديس بيشوت       

هلوه قليالً حىت يصلي فنظر إىل الشرق       من اجلنود أن مي   
أيها الرب اإلله ضابط الكل أبـا ربنـا     " وصلى قائالً   

وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح الذي حوله الـشاروبيم        
 }٤١{

والسريافيم يسبحون وميجدون ربوبيتك امسع يل يف هذا   
اليوم يا من مسع هلابيل وقبل قربانـه ومسـع لـشيث            

، امسع يل أنا أيـضاً      وسر به وأخذه من العامل    وأخنوخ  
يف هذا اليوم، يا من مسع لنوح وخلصه من الطوفـان           
ومسع ألبينا إبراهيم وأعطاه نسالً بعد الكرب ومسع ألبينا         
إسحق ويعقوب ويوسف وجعله رئيساً ألرض مصر،       
يا من مسع ملوسى وهارون ويشوع ومشـشون وداود         
وخلص بين إسرائيل من يد الفلسطنيني امسـع يل أنـا         

 يف هذا اليوم، يا من مسع ألنبيائه إشعياء وإرميـا           أيضاً
وحزقيال والثالثة فتية وجناهم من أتون النـار ومسـع          
لرسله األطهار وأعطاهم أن يبشروا بإجنيل ملكوته يف        
العامل كله، امسع يل أنا أيضاً يف هذا اليـوم ولتـهرب            
قوت الظلمة من أمامي وافتح يل أبـواب الفـردوس،      

اياي وآثامي ولتدركين يـارب     ولتصفح عن مجيع خط   
رمحتك ألستحق أن أكون يف صفوف خمتاريك أمـام         
عرشك القدوس فإن لك اـد واإلكـرام والعـزة          

  .آمنيوالسجود اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور 



 }٤٢{

وبعد ذلك امتأل القديس مـن روح اهللا وأضـاء          
وجهه كوجه مالك مث نظر إىل القديس يوليوس وقـال    

نـه يف   ف أن تكفن جـسدي وتد     ال تنس يا أخي   " له  
  ".املكان الذي عمرته يف اجلبل الذي كنت ساكناً فيه 

أيب أذكـرين يـا     " أجابه القديس يوليوس باكياً     
القديس أمام عرش النعمة، فأنا مستعد أن أفعل مجيـع        

  ."ما تأمرين به 
وأنت يا أمي اخـدمي يف      " مث التفت إىل أمه قائالً      

يف الكنيسة اليت بنيتها    املكان الذي يدفن فيه جسدي و     
  ".إىل يوم انتقالك من هذا العامل الفاين 

ماذا أفعل بعك يا ابين ماذا أفعـل        " فأجابته قائلة   
كما قلت لك   " قال هلا   " بعد هذه الساعة يا ولدي ؟       

مث أحىن رقبته وضربه السياف     " يف صلواتك   واذكريين  
بالسيف فقطع رأسه حبد الـسيف يف اليـوم الرابـع           

ين من شهر طوبة املبارك وأخـذت املالئكـة         والعشر

 }٤٣{

روحه الطاهرة إىل فردوس النعيم بركة صلواته فلتكن        
  .معنا آمني

A[ioc       a[ioc        a[ioc 
Apa         Pi]wt     pimarturoc 

  معجزة أثناء محل جسد القديس الطاهر
جلس القديس يوليوس األقفهصي عنـد جـسد        

وعطور وثياب فـاخرة    القديس مث أمر بإحضار خبور      
حسنة مكرمة جداً وكفن ا جسد القديس بيشوت مث         
أعطى اجلسد لوالدة القديس وعبيده ليمضوا به إىل بيته      
يف بلد أمه إهريت، وركبوا السفينة وأثناء السري انفتح         
ثقب داخل السفينة ومل يفلح النواتية يف سد هذا الثقب     

أخـذت  فصرخوا وبكوا مجيعاً، أما والدة القـديس ف       
قطعة قماش من األكفان اليت على جـسد القـديس          
بيشوت وأعطتها للنواتية وجعلوها يف املوضع الذي فيه        
الثقب، فانسد يف احلال، وآمن كل من يف السفينة بإله          

  .القديس بيشوت



 }٤٤{

  دفن جسد القديس
بلغت السفينة ساحل إهريت ومسع أهـل القريـة         
 بوصول جسد القديس الطاهر بيشوت، فخرجـوا إىل       
الشاطئ ومحلوا جسد القديس ومضوا به إىل اجلبـل         
ودفنوه بكرامة يف املوضع الذي قال عنه جبوار الكنيسة         
اليت بناها وكانت قد دمت فأعادوا بناءها وكانـت         

  .أمه ختدم يف تلك البيعة إىل يوم انتقاهلا من هذا العامل
  خامتة

أنا يوليوس كتبـت    " كتب القديس يوليوس قائالً     
ب هذا القديس العظيم بيشوت ومجيع ما قبلَه     سرية أتعا 

من اآلالم لتدركين بركته وتدرك مجيع أهل بييت وسائر         
املؤمنني بنعمة ورأفة وحمبة البشر اليت لربنـا يـسوع          
املسيح هذا الذي ينبغي له اـد واإلكـرام والعـزة           
والسجود والسلطان مع أبيه الصاحل والروح القـدس        

وكل أوان وإىل دهر الـدهور      احمليي واملساوي له اآلن     
  .آمني


