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 }٧{

b 
  إهداء

 احلجر عن فم    إىل رئيس املالئكة األطهار ميخائيل الذي دحرج      
  .ح معلناً قيامته فاستحق أن يلقب مبالك القيامةقرب السيد املسي

  .إىل رئيس األجناد السمائية والطغمات العلوية وكل السمائيني
  .إىل رئيس املالئكة الشفيع يف جنس البشر كل حني

إىل رئيس املالئكة املاثل أمام اهللا كل حني يتضرع عن املسكونة           
  .كلها

ألمطار ومياه األـار    إىل رئيس املالئكة الذي يطلب دائماً عن ا       
  .وكل أهوية السماء.. والزروع 

إىل رئيس املالئكة الذي يطلب عن األمساك وكل الطيور والبهائم         
  .مجيعها

إىل رئيس املالئكة الذي يطلب عـن كـل الكائنـات احليـة             
  .باملسكونة أمجع

إىل رئيس املالئكة الذي يسأل اهللا دائماً يف توبة اخلطـاة وقلـع        
  .بالتماموثان عبادة األ

  .إىل رئيس املالئكة الذي حارب التنني ومالئكته



 }٨{

إىل رئيس املالئكة الذي يقدم القرابني أمام اهللا ويسر مبن يتعطف           
  .على الفقراء واملساكني

إىل رئيس املالئكة الذي ال يستطيع لساين أن ينطـق بكرامتـه            
  .العظيمة القدر يف كل مكان ويف كل زمان

به وتنقيحه عن خمطوطاتنـا الثمينـة       أهدي هذا القليل بعد ترتي    
  .فليستخدم الرب هذا د امسه القدوس

وأسأل شفاعة والدة اإلله العذراء القديسة مرمي، ورئيس املالئكة         
بـصلوات أبينـا    . األطهار ميخائيل ليغفر يل الرب خطايـاي      

الطوباوي قداسة البابا البطريرك األنبا شنوده الثالث ونيافة األنبا         
 / ١٢ / ٥تنـيح يف    ( ف دير الـسريان العـامر       ثاؤفيلس أسق 

  ).م ١٩٨٩
  وإلهلنا كل جمد وإكرام إىل األبد آمني،،،

  çbjèŠ@‡yc@ @
  @õa‰ˆÈÛa@ñ†îÛa@Ší…–æbíŠÛa@@ @

  برية شيهيت املقدسة  
   ش١٦٩٠ بؤونه ١٢  

   م١٩٧٤ يونيو ١٩  
  تذكار رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل

 }٩{

  لواحد آمنيباسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا ا

  تقدمي
رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل هو أحد رؤسـاء املالئكـة          

أي من مثل اهللا    " من مثل اهللا    " السبعة واألول بينهم ومعىن امسه      
 واالتضاع والوداعة   يف القداسة والطهارة واحملبة والرمحة والعدل     

  .يوجد مثل اهللا والقوة والسلطان؟ واجلواب طبعاً ال
: قبطية للمالك ميخائيل عيـدين أساسـيني      تعيد الكنيسة ال  

وكان هذا العيد يف األصل     )  نوفمرب   ٢١(  هاتور   ١٢األول يف   
عيد لإلله زحل وكان له معبد كبري يف اإلسكندرية، وملا جـاء            

حولَ هذا العيد ليكون عيداً للمالك       ) ١٩( البابا ألكسندروس   
ا اليوم  دشنها يف مثل هذ   ميخائيل وبىن كنيسة مكان هيكل زحل       

  .وثبته عيداً سنوياً لرئيس املالئكة اجلليل ميخائيل
ويقع يف بدء فيضان    )  يونيه   ١٩(  بؤونه   ١٢العيد الثاين يف    

بسبب نزول أول نقط    " عيد النقطة   " النيل، ويسمونه حىت اآلن     
 قطرات األمطار على هضاب احلبشة مث ترتل األمطار الغزيرة          أو

  .اليت تسبب فيضان النيل
املصريون القدماء يعتربونه عيداً قومياً عظيماً، فلمـا        وكان  

صار املصريون مسيحيني حتول هذا العيد القومي إلله النيـل إىل           



 }١٠{

عيد لرئيس املالئكة ميخائيل الواقف أمام اهللا يتشفع عن صعود          
مياه النهار واألهوية ومثار األرض، ودشن أحـد البطاركـة يف           

لنيل كنيسة على اسم رئيس     العصور األوىل للمسيحية معبد إله ا     
 بؤونه وصار عيـداً سـنوياً للمـالك         ١٢املالئكة ميخائيل يف    

ميخائيل، حتتفل به الكنيسة بالقداسات والتماجيـد، ويف هـذا          
اليوم تتحول األوشية من أهوية السماء ومثرات األرض إىل مياه          

... تفضل يارب مياه األار يف هذه الـسنة باركهـا         " األار  
  .... ".قدارها كنعمتكأصعدها كم

 من الشهر القبطي    ١٢مث صارت الكنيسة حتتفل يف كل يوم        
بتذكار املالك ميخائيل سواء على املستوى الرمسي يف الكنيـسة          
بعمل القداسات والتماجيد أو على املستوى الشعيب يف بيـوت          
املسيحيني فيعملون امليامر يف املساء ويقرأون إحدى معجـزات         

، مث يعملـون لـه      )املدونة يف هذا الكتـاب      ( املالك ميخائيل   
التمجيد املناسب مث يقدمون طعام العشاء للحاضرين من كهنـة          
ومشامسة وشعب خصوصاً الفقراء واملساكني واحملتاجني وستجد       

  .يف هذا الكتاب طقس احتفال ميمر املالك
وتوجد بالد كثرية يعمل فيها بعض املسيحيني فطري املـالك          

  .تاجني يف أعياده وتذكاراتهويوزعونه على احمل

 }١١{

كان املتنيح الراهب القمص مسعان السرياين قد مجع مـادة          
مجع فيه  " عجائب وميامر رئيس املالئكة ميخائيل      " هذا الكتاب   

 معجزة من معجزات املالك ميخائيل ووزعها على شـهور          ١٢
السنة القبطية لكي تقرأ معجزة من هذه املعجـزات يف عـشية            

يضاً يف امليمر الذي يعمل يف بيوت املؤمنني مث يقال          العيد، وتقرأ أ  
  .بعده التمجيد

مت طبع هذا الكتاب قبل ذلك طبعتني ونفذت كل النـسخ           
وملا ازداد الطلب عليه قمنا بطبعه للمرة الثالثة راجني أن يكـون            

  .سبب بركة لكل من يقرأه أو يستعمله
ت أبينا  بربكة وشفاعة رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل وصلوا      

  .املكرم البابا األنبا شنوده الثالث
  ونعمة الرب تشملنا مجيعاً آمني ،،،

  úbnß@bjãþa@ @
א   א

  ٢٠٠٥رب نوفم ٢١
  ١٧٢٢  هاتور١٢

 عيد رئيس المالئكة الجليل ميخائيل



 }١٢{

µëþa@òÈjİÛa@òß†Ôß 

  . مالئكته رياحاً وخدامه ناراً تلتهبالصانع
   ).١٤٨مز ( سبحوه يا مجيع مالئكته، سبحوه يا كل جنوده 

خلق اهللا املالئكة لتخدمه، ومن فرط حمبته لإلنسان، الذي خلقه          
دوراً أيضاً يف خدمـة بـين       بهه ومثاله، جعل للمالئكة     شعلى  
  .البشر

  :قيامها ببعض اخلدمات
k  "مرسل مالكاً أمام وجهك ليحفظك يف الطريـق          أنا   ها"  

   ).١٠: ٢٣خر ( 
k "       وحيـرك املـاء      ألن مالكاً كان يرتل أحياناً يف الربكة "  

   ).٥: ٥يو ( 
k  "   وأنا متكلم بعد بالصالة إذا بالرجل جربائيل ملسين وقال يل

   ).٢١: ٩دا " ( يا دانيال إين خرجت اآلن ألعلمك الفهم 
  إبالغها البشرى لبين البشر

k  "      ها أنت ستحبلني وتلدين    ... سالم لك أيتها املمتلئة نعمة
  . )٣١ – ٢٨: ١لو " ( ابناً وتسميه يسوع 

 }١٣{

k "             ـمعتفقال له املالك ال ختف يا زكريا ألن طلبتك قد س
   ).١٣: ١لو " ( وامرأتك أليصابات ستلد ابناً 

k "           فقال هلم املالك ال ختافوا فها أنا أبشركم بفرح عظـيم ..
  "أنه ولد لكم يف مدينة داود خملص هـو املـسيح الـرب              

   ).١٠: ٢لو ( 
  قيامها باحلراسة واإلنقاذ

k  " ٣٤مز " ( مالك الرب حال حول خائفيه وينجيهم.(   
k    املالك الذي خلـصين مـن كـل شـر           " قول يعقوب"  

   ).١٦: ٤٨تك ( 
k  " ٢٢: ٦دا " ( إهلي أرسل مالكه وسد أفواه األسود.(   
k  "            ألنه وقف يب يف تلك الليلة مالك اإلله الذي أعبده قائالً ال

   ).٢٣: ٢٧أع " ( ختف يا بولس 
  :عنا أمام اهللاشفاعتها 

k  "           فأجاب مالك الرب وقال يارب اجلنود إىل مىت ال تـرحم
أورشليم ومدن يهوذا لذلك هكذا قال الرب قد رجعت إىل          

   ).١٢: ١زك " ( أورشليم باملراحم 



 }١٤{

وتؤمن الكنيسة األرثوذكسية برئاسة املالك ميخائيل جلميع       
مالت طغمات املالئكة وأنه مالك القيامة الذي بشر النسوة حـا         

  .الطيب قائالً هلن املسيح قام من األموات
والكتاب الذي بني أيدينا هو عن خمطوطات مكتبـة ديـر           
السريان العامر بربية شيهيت عن عجائب وميامر رئيس املالئكة         

، هدف تزويد   ميخائيل، ومتشياً مع هدف الكنيسة يف هذه األيام       
ع أسـعار   شعبها بالكتابات األرثوذكسية، رأينا طبعه رغم ارتفا      

مـع  . الورق حىت نثق بإميان يف شفاعة رئيس املالئكة ميخائيل        
مالحظة أن إيراد هذا الكتاب قد خصص ملشروع مباين كنيسة          

  .رئيس املالئكة بالظاهر
وفقنا اهللا بشفاعة رئيس املالئكة ميخائيل وكلييـة الطهـر          
والدة اإلله السيدة العذراء وصلوات أبينا الطوباوي البابا شنوده         

لثالث بابا وبطريرك الكرازة املرقسية إىل كل مـا فيـه خـري             ا
  .الكنيسة

  Øéñ^~éÚ<íÓñø¹]<‹éñ…<íŠéßÒ< <

< <†â^¿Ö^e< <

 }١٥{

òîãbrÛa@òÈjİÛa@òß†Ôß@ @
املالئكة هم أرواح غري هيولية جمردة من األجسام الكثيفـة          
كما قال عنها داود النيب الصانع مالئكته أرواحاً وخدامه نـاراً           

  . )٤: ١٠٤مز ( تلتهب 
والكنيسة القبطية تتشفع يف طلباا وصلواا وحتس كل حني    

  :مبعونتهم ومؤازرم والطغمات السمائية هي
   السريافيم– ١
  )الشاروبيم (  الكاروبيم – ٢
   الكراسي– ٣
   األرباب– ٤
   األجناد– ٥
   السالطني– ٦
   القوات– ٧
   رؤساء املالئكة– ٨
   املالئكة– ٩

ميخائيل، غربيـال، روفائيـل،     ورؤساء املالئكة هم سبعة     
  .سوريال، سداكيال، سراتيال، أنانيال

هـو األول يف رؤسـاء املالئكـة         فرئيس املالئكة ميخائيل  
وهو ماثل أمـام    ". من مثل اهللا    " وميخائيل كلمة عربية معناها     

اهللا يطلب عن اخلليقة كلها وقد صنع عجائب كثرية نذكر هنا           



 }١٦{

 من كـل    ١٢اه اجلليلة يوم    القليل منها خاصة أنه يحتفل بذكر     
لكـل  ) سرية أو أعجوبـة     ( لذا قمنا جبمع ميمر     . شهر قبطي 

  .مناسبة على مدار السنة
ويف كل زمان مـازال يـصنع أعاجيبـه         إنه يف كل مكان     

  .الكثرية
ولقد سبق أن تكرمت كنيسة رئيس املالئكـة ميخائيـل           

عة بالظاهر بطباعته وقد طلبه الكثريين بعد أن نفذ وها هي الطب          
  .الثانية بعد إضافات هلا وتنقيح

أشكر كل الذين هلم تعب معنا يف طباعة ونشر هذه امليامر            
الرب يعطيهم أجراً مسائياً يف ملكوته ويستخدم ذلـك اجلهـد           
املتواضع د امسه القدوس نسأل شفاعة السيدة العذراء القديسة         
 مرمي وشفاعة رئيس املالئكة ميخائيل وصلوات أبينا الطوبـاوي        
قداسة البابا شنوده الثالث وشريكه يف اخلدمة الرسـولية أبينـا           

  .األسقف األنبا ثاؤفيلس رئيس دير السريان العامر
  وإلهلنا كل جمد وإكرام إىل األبد آمني ،،،

@ @—àÔÛa@kçaŠÛa@ @
  ïãbíŠÛa@æbÈ@ @

  برية شيهيت املقدسة  
   ش١٦٩٨ بؤونه ١٢  

   م١٩٨٢ يونيو ١٩  
  ل ميخائيلتذكار رئيس املالئكة اجللي

 }١٧{

Ýîöb‚îß@òØöý½a@îö‰@ @
‘‡Õ¾a@lbnÙÜa@ÀZ@ @

   "عـانِتي إل جـاءَ  اَألوِلني الرؤساِء ِمن واِحد ِميخاِئيلُ وهوذَا" 
   ).١٣: ١٠دا ( 

 " رِئيسكُم ِميخاِئيلُ ِإالَّ هؤالَِء علَى مِعي يتمسك أَحد والَ" ... 
   ).٢١: ١٠دا ( 
 ِلبِنـي  الْقَـاِئم  الْعِظيم الرِئيس ِميخاِئيلُ يقُوم الْوقِْت ذَِلك وِفي" 

ِبكع١: ١٢دا  ... " ( ش.(   
 عن محاجاً ِإبِليس خاصم فَلَما الْمالَِئكَِة، رِئيس ِميخاِئيلُ وأَما" 

: قَـالَ  بـلْ  افِْتـراٍء،  حكْم يوِرد أَنْ يجسر لَم موسى، جسِد
»كِهرتنِلي ب٩يه  " ( »الر.(   
 رِئيِس ِبصوِت ِبهتاٍف، السماِء ِمن ينِزلُ سوف نفْسه الرب َألنَّ" 

   "أَوالً سـيقُومونَ  الْمـِسيحِ  ِفي واَألموات اِهللا، وبوِق مالَِئكٍَة
   ).١٦: ٤تس ١( 
 "ثَتدحو براِء ِفي حماِئيلُ: السِميخ هالَِئكَتموا وبارح نينالت .

بارحو نينالت هالَِئكَتمو لَموا، وقْوي فَلَم دوجي  مهكَـانم  ـدعب 
اِء ِفي ذَِلكم٨، ٧: ١٢رؤ  " ( الس.(   
@ @
@ @



 }١٨{

@À@óïØˆíqŠÿa@óïjÕÜa@óïåÙÜaZ@ @
   التسبحة– ١

  :صلمودية املقدسةجاء بتسبحة األب
علـواً إىل  وا الرب يا مجيع مالئكة الرب سبحوه وزيـدوه    كبار

  ).اهلوس الثالث (           األباد 
اشفع فينا يا رئيس املالئكة األطهار ميخائيل وغربيال ليغفر لنـا           

  ).امع (         . خطايانا
   سبحوه يا مجيع مالئكته الليلويا سبحوه يا مجيع جنوده

  )ابع اهلوس الر(           
  .كما وردت كلمة مالئكة كثرياً بالثيئوطوكيات

  .له إبصالية آدام وأخرى واطس بكتاب اإلبصاليات
له ذكصولوجية تقال يف تسبحة نصف الليل ويف رفع خبور عشية           
وباكر تبدأ بالربع ميخائيل رئـيس الـسمائيني هـو األول يف            

  .الطقوس املالئكية خيدم الرب
يا رئيس املالئكة الطاهر ميخائيل رئيس      وختتمها بالربع اشفع فينا     
  .السمائيني ليغفر لنا خطايانا
  بذكصولوجية السمائيني

سبعة رؤساء مالئكة وقوف يسبحون أمام الضابط الكل خيدمون         
ميخائيل هو األول غربيال هو الثاين رافائيل هـو         . السر اخلفي 

  .الثالث كمثال الثالوث
 }١٩{

مائيني عملهم األساسي   إن ذلك يذكرنا بأن املالئكة ومجيع الس      
هو التسبيح الدائم هللا كل حني كما يذكر لنا يوحنا الالهـويت            

 والشيوِخ الْعرِش حولَ واِقِفني كَانوا الْمالَِئكَِة وجِميع" احلبيب  
 وسجدوا وجوِهِهم علَى الْعرِش أَمام وخروا اَألربعِة، والْحيواناِت

 والْكَرامـةُ  والشكْر والِْحكْمةُ والْمجد الْبركَةُ! آِمني«: قَاِئِلني ِللَِّه
، ١١: ٧رؤ   " ( »آِمني. اآلِبِدين أَبِد ِإلَى ِإللَِهنا والْقُوةُ والْقُدرةُ
١٢.(   

إن عمل التسبيح واألحلان يف كنيستنا له روحانية عالية تسمو بنا           
ائيني لذلك تقال التسبحة قبل القداس اإلهلـي        حنو السماء والسم  

  .كل يوم على مدار السنة
  الدفنار - ٢

  وهو ما يقرأ قبل ختام التسبحة يف نصف الليل كما يقرأ امليمـر            
  .قبل ختام تسبحة عشية) موجز السرية ( 
  التماجيد - ٣

له حلن وذكصولوجيات ومديح بكتاب التماجيد املطبوع عـام         
  .م١٩٢٢

   اإلهليالقداس - ٤
نبدأ بشفاعة والدة اإلله القديسة مرمي بعدها نطلب شفاعة رئيس          
املالئكة ميخائيل مث شفاعة السبعة رؤساء املالئكة والطغمـات         



 }٢٠{

السمائية ويف البخورات يقول الكاهن السالم ملصاف املالئكـة         
  .إخل.. وساديت اآلباء الرسل 
  قراءات القداس

  : بؤونه وهي ١٢ءات  هاتور وهي نفس قرا١٢وأمهها قراءات 
  ٥٢ – ٤٤: ١٣مت  ٢ – ١: ١٤٨ مزمور عشية
  ١٠ – ٣: ١٥ لو ٣، ٤: ١٠٤ مز باكر

 ١: ١ الكاثوليكون يه    ،٤ : ٢ – ١: ١ البولس عب    :القداس
– ١٣  

ــسيس أع  ــز ،  ٢٠ – ١: ١٠اإلبرك ،  ٢١ – ٢٠: ١٠٣م
  .٤٣ – ٢٤: ١٣اإلجنيل مت 
  السنكسار

 بؤونـه  ١٢ور، و هـات  ١٢ من كل شهر قبطي وأمهها       ١٢كل  
  .يذكر له بعض املعجزات

  األحلان
السالم مليخائيل رئيس املالئكة العظيم     ( وأمهها مرد اإلبركسيس    

اشفع ( وله حلن مث مرد اإلجنيل      ) السالم ألرسطرخوس وأوفومية    
فينا يا رئيس املالئكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيني ليغفر لنا          

  ).خطايانا 
  ).أنظر كتاب خدمة الشماس  ( سبسمس آدام وآخر واطسأ

 }٢١{

  القداس
الذي يقف أمامه املالئكـة ورؤسـاء املالئكـة والرئاسـات           
  .والـــسلطات والكراســـي والربوبيـــات والقـــوات

  )القداس الباسيلي (                                            
أنت الذي تسبحك املالئكة وتسجد لك رؤساء املالئكة انـت          

ــا ــك الرؤس ــذي تبارك ــابال ــوك األرب ــصرخ حن   ء وت
  )القداس الغريغوري (                                         

أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات املالئكـة          
  .ورؤساء املالئكة املقدسني خيدمونك

  )القداس الكريلسي ( 
  القسمة املقدسة

الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربـوات املالئكـة          ... 
  )القسمة السنوية (         املالئكة املقدسني ؤساء ور

قـسمة  ( إذ املالئكة تسبحه وعساكر السموات ترتل لـه         ... 
  )امليالد 

ميخائيل رئيس املالئكة نزل من السماء ودحرج احلجر عن         ... 
  )قسمة عيد القيامة واخلمسني (        باب القرب وبشر النسوة 

ائية الذي تسبحه املالئكة    الذي تقف أمامه مجيع الطغمات السم     
  بأصوات الربكـة وخيـر ويـسجد لـه رؤسـاء املالئكـة            

  )قسمة أعياد املالئكة والقديسني (                             



 }٢٢{

  رئيس املالئكة ميخائيل
تزدان الكنائس واملنازل بأيقونة رئيس املالئكـة ميخائيـل         

اليـسرى  ويظهر يف صورته املعروفة ممسكاً بسيف يف ميينه وبيده  
والشيطان ساقطاً حتت قدميه إذ يقول السيد       ) عدل اهللا   (  ميزان

لـو  " ( ل الربق من السماء     رأيت الشيطان ساقطاً مث   " املسيح  
١٨: ١٠.(  

 من الشهر   ١٢مازال أناس كثريون يصنعون تذكاره يف يوم        
 ويقرأون له أعجوبة مث مدحياً ومتجيد       القبطي إذ يطعمون الفقراء   

  .ليست بقليلةفيتعزون تعزية 
توجد كنائس كثرية وأديرة باسم رئيس املالئكة ميخائيل يف         
العديد من إيبارشيات الكرازة املرقسية بل وتتخذه بعض بـالد          

  .الغرب شفيعاً هلا
وهناك رأى يقول أن رئيس املالئكة ميخائيل شفيع اجلميـع      
عامة والرهبان خاصة لذلك يوجد بأعلى كل حصن بـاألديرة          

  .ئيس املالئكة ميخائيل شفاعته فلتكن معنا مجيعاًكنيسة باسم ر
ورد اسم رئيس املالئكة ميخائيل يف عدة أماكن يف العهـد           

   ).١: ١٢، دا ٢١: ١٠، دا ١٣: ١٠دا ( القدمي 
، رؤ  ١٤: ٤تس  ١،  ٩يه  ( أما يف العهد اجلديد فقد ورد يف        

٧: ١٢.(   
 ذا االسم اجلليل كثري من رؤسـاء األسـاقفة          وقد س مى

  .ألساقفة والكهنة والشمامسة وسائر اإلكلريوس والشعبوا
 }٢٣{

   توت١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  لرئيس املالئكة ميخائيلاليت األعجوبة العظيمة 
  مع الفىت تالصون والغين

هلم اليوم وحل يف وسطنا يا صاحب القيثارات احللوة لكي          
حوا الـرب مـن الـسموات       قائلني سب نسبح الرب إله القوات     

. سبحوه يا مجيع مالئكته الليلويـا     . سبحوه يف األعايل  . الليلويا
  .سبحوه يا مجيع جنوده

امسع صلواتنا يا حمب البشر، وبارك إكليـل هـذه الـسنة            
فنمتلئ من بركتك، باحلقيقة طوىب للمتوكل على الرب        بنعمتك  

كة األطهار  وامللتجئ إىل الشفيع يف جنس البشر، واجلليل يف املالئ        
. هذا الذي حنن جمتمعون لنعيد له اليوم      . ميخائيل رئيس املالئكة  

حقاً عظيمة هي كرامتك يا رئيس املالئكة الطاهر ميخائيل وإذ          
نقدم اليسري يف مدحيك والتكلم بعجائبك الكبرية جداً نسألك أن          
تشفع فينا أمام اهللا يا مالك الرأفة والرمحة فكن لنـا معينـاً يف              

  .ومنقذاً من أيدي أعدائنا وشفيعاً عن خطاياناشدائدنا 
اجعلنا يا ريب أن نكون مستحقني ملرياث ملكوت السموات         
ومشاركة الشاروبيم تلك التسبحة املالئكية قائلني اـد هللا يف          



 }٢٤{

 قـدوس قـدوس     .األعايل وعلى األرض السالم وبالناس املسرة     
قدوس رب الصباؤوت السماء واألرض مملوءتان مـن جمـدك          

  .ألقدسا
وألخربكم اآلن يا إخويت وأحبائي بتلك األعجوبة العظيمة        

  .اليت لرئيس املالئكة الطاهر ميخائيل
بفلسطني يسمى مركيـانوس،    ذلك أنه كان إنساناً ساكناً      

وهذا كان غنياً جداً بالذهب والفـضة واألمـوال واملواشـي           
واحلقول واملزروعات والدور والعبيد واجلـواري واألراضـي        

. وم والبساتني، ومل يرزق قط ولداً بل كانت له ابنة واحدة      والكر
وكانت تسكن جبوار هذا الغين امرأة مسكينة ذات فاقة عظيمة          
وهذه مل يكن هلا قوت يوم واحد، وكان هلا إميان ورجاء وحمبة            
يف رئيس املالئكة الطاهر ميخائيل متوكلة على اهللا بكل قلبـها،           

ا رئيس املالئكة ميخائيل أعـين      ي: تتضرع إليه يف كل حني قائلة     
وساعدين وأنظر إىل مسكنيت وشقويت أيهـا املبتـهل إىل اهللا يف            

اسأله عين أنـا املـسكينة      . اخلليقة ليعطيهم قوم يف كل حني     
ليعطيين رزقاً لتزول عين هذه الفاقة العظيمة، وهذه املرأة كانت          
تدخل إىل بيت ذلك الغين وتقضي أشغاهلم وختـدمهم وتأخـذ           

فلما كان أحد األيام محلـت تلـك املـرأة          . را لتقتات ا  أج
املسكينة وملا دىن يوم والدا كانت يف شدة مـن الطلـق وأن             

 }٢٥{

الرجل الغين شعر بذلك فقام مسرعاً وصعد إىل سطح بيته ألنـه          
كان مطالً على بيت تلك املرأة املسكينة ووقف يسمع ما تقوله           

ميخائيل أعين يف شـديت     املالئكة  وإذ هي تصرخ قائلة يا رئيس       
لعلمك يب أنه ليس يل أحد يتراءف على يا سيدي قـي هـذه              
الساعة الصعبة، ألين بائسة حقرية فال تغفل عين، بل هلـم إىلَّ            
عاجالً وكن معيناً يل يف شديت وكانت تقـول ذلـك والغـين             

 فأجاب الرب طلبها بصلوات رئـيس       .يسمعها من كوة سطحه   
فلما كان  .  أن ابنها سريث الرجل الغين     املالئكة ميخائيل واعلمها  

قام مسرعاً وأحضر تيساً مـن      وللطفل شهران أخذه مركيانوس     
الغنم فذحبه وأخذ جلده وجعل الطفل داخله ورماه يف البحـر           

هوذا قد قتلته واسترحت منه، وكان يظن أن وحـوش          : قائالً  
لكن اهللا الصاحل حمب البشر الرحوم ورئيس       . البحر تأكله عاجالً  

مالئكته املقدسني ميخائيل حفظوا الغالم فلم ميت ومل يلحقـه          
ومل يزل سـائراً يف     . سوء البتة وال أهلكته دواب البحر املفسدة      

ذلك الزق ومالك الرب يهديه إىل أن وصل إىل كـورة بعيـدة             
 خالية ومل يلحقه شيء     جزيرةفرمته األمواج املفسدة إىل جانب      
وإعانة رئيس املالئكة ميخائيل    من السوء بقدرة اهللا تعاىل وعزته       

الذي كان حافظاً له إىل أن أتى راعي غنم إىل هنـاك يـسقي              
فرأى الزق بالقرب من شاطئ النهر فبادر إليه بفرح عظيم          . غنمه

يظن أن بداخله ماالً، فلما فتحه وجد الطفل داخله حي مل ميت            



 }٢٦{

ـ فمجد قدرة اهللا العالية والفاعل كل        يء، وصـرخ قـائالً     ش
اللهم إن أمورك عجيبة وحبكمـة      ) يارب ارحم   ( ون  كريياليس

صنعت كل شيء مث أتى به إىل زوجته ورباه ودعا امسه تالصون            
  ).إين وجدته يف البحر ( أي 

فلما انقضى سنني كثرية شاء الرب متجد امسه أن يتم قولـه            
الصادق مبا قضاه لذلك الصيب، فسبب السفر لذلك الغـين إىل           

ففيما هم سائرين   . الراعي الذي وجد الزق   تلك اجلزيرة اليت فيها     
أمسى عليهم الوقت فالتجأوا إىل     يف الطريق، أعين الغين وعبيده،      

وأمـر  . تلك اجلزيرة، وأن الراعي استضافهم وأنزهلم يف بيتـه        
صون أن يهتم م ومبا يأكلونه ألن الفىت كان موكالً علـى            تال

 الـيت   مال الراعي، ومل يكن الراعي يعرف غري كـسرة اخلبـز          
وأن الراعي بدأ يدعو تالصون افعل كيت وكيت يا بىن          . يأكلها
وأن الغين ملا مسع    . اهتم بالقوم كما ينبغي ألم رؤساء     . تالصون

الراعي يدعو الفىت ذا االسم تعجب جداً وقال ما معىن هـذا            
اتفق يل يف أمر هذا الفىت أمر عجيـب         : االسم يا أخي؟ قال له    
حد األيام جمتازاً شاطئ البحـر يف هـذه         وهو إنين ملا كنت يف أ     

اجلزيرة إذ وجدت زق جلد مربوطاً على شاطئ البحر فأسرعت          
إليه بفرح أظن أن به ماالً فلما فتحته وجدت فيه هـذا الفـىت              
فعلمت أن ذلك تدبري من اهللا الذي أتى به إىل هنـا فأخذتـه              
وربيته، ودعيت امسه تالصون، أي إين وجدته يف البحـر، وال           

 }٢٧{

. لقلة خوفهما من اهللا    ا هذ أة شريرة فعال  رجالً شريراً وامر  شك  
  .وهوذا يا سيدي األرخن قد عرفتك جبميع خربه

وأن الغين ملا مسع هذا الكالم ت جداً خبوف عظيم وكان           
وحزن جداً وامتأل غيظـاً     ! يقول يف نفسه أهذا حي إىل اليوم؟      

عروفاً أيها  وغضباً على الغالم، وقال للراعي ليتك تصنع خرياً وم        
الرجل املبارك وتعطيين هذا الفىت ألين أراه شجاعاً قويـاً وقـد            

، وأنـا    يل ابنة واحـدة    إذ ،بته جداً وأريد أن أصريه يل ولد      بأح
فأجابه الراعي قائالً يا موالي األرخـن       . أعطيك عشرين ديناراً  

كيف يكون هذا وأنا قد تعبت وربيته يل ولداً وسلمته كل مايل            
أجابه الغـين   . يس أحب أحداً من أوالدي أكثر منه      لثقيت به، ول  

إنين أرى أن لك أوالداً كـثريين يقـضون حوائجـك           : قائالً
ويصنعون إرادتك، وهذا الفىت تالصون أعطين إياه ألصـريه يل          

وأن الراعي ملا مسع بالذهب مسح بإعطائه       . ولداً وقد أحببته جداً   
.  تنصفين يف مثنه   الفىت وقال لألرخن إنك تكلفين مبا ال أريد ومل        

فلما علم  . قال له كم تريد أن أعطيك عنه أجاب مخسني ديناراً         
الغين أن الراعي وافق أن يعطيه الفىت فرح جداً وللوقت أحـضر            
الذهب بسرعة وسلمه للراعي مث أخذ الفىت وكتـب لزوجتـه           

أعلمك أيتها األخت أن هذا الفىت الواصـل        : رسالة هكذا قائالً  
هو الطفل الذي جعلناه يف الزق ورمينـاه يف         إليك ذه الرسالة    

قاع البحر، وهوذا أنا يف سفري كنت جمتازاً براعي غنم فأخربين           



 }٢٨{

وهوذا أنا أخذته منـه     . أنه وجده يف البحر ورباه وصريه له ولداً       
وهوذا قد أرسلته إليك فساعة قراءة هذه الرسالة        . خبمسني دينار 
ره مـن األرض إىل      وترمينه يف البحر ليضمحل ذك     تقطعني عنقه 

وبعد ذلك ختم الرسالة وسلمها ليـد الفـىت تالصـون           . األبد
  .وأركبه بغلة حسنة وعرفه طريق داره

عند الغين وسار يف الطريق ومل يعلم أن         وأن الفىت خرج من   
مث ركب الغين من عند الراعي وذهب       . بيده رسالة قتله وهالكه   

  .يف حال سبيله
حىت قرب من مدينة الغين ومل      مل يزل الفىت سائراً يف طريقه       

يبق منها سوى ميالً واحداً وللوقت ظهر له مالك الرب ميخائيل           
. وهو راكب بغلة بيضاء وعليه حلة ملوكية بشبه أمراء امللـك          

فقال لتالصون من أين أقبلت أيها الفىت وإىل أين متضي؟ وما هذا            
 أيها السيد أن أرخن   : الكتاب الذي بيدك؟ أجاب تالصون قائالً     

فقال له  . رئيس أرسلين إىل بيته ذه الرسالة ومل أعلم مضموا        
رئيس املالئكة ميخائيل املتشبه باألمري أرين إياها أيها الفىت ألعلم          

كيف يكون هذا يا سيدي؟ فقال      : ما فيها فأجابه تالصون قائالً    
وأنا أعطيها لك بعينها ال تتغري، وبعد جهد عظـيم          له أعطها يل    

رسالة للمالك اجلليل ميخائيل فلما أخذها نفـخ        ناول التصون ال  
فيها فأحمى مجيع األحرف الرديئة املكتوبة بيد الغين وكتب ـا           

 }٢٩{

اعلمي أيتها األخت املباركة أن هذا الفـىت        : شرحاً آخر هكذا  
الواصل إليك ذه الرسالة اجتمعت أنا به حيث غربيت وأعطـى           

آلن احرصي أن   وا. يل سبعمائة دينار على شرط أن يتزوج ابنيت       
جتهزي كل أموره وتزوجيه ابنيت واهتمي بصنع زينات حـسنة          
بكل زخارف العامل وإذا انقضت أيام العرس تسلمي له يف يديه           
كل شيء يل ولك من األموال والذخائر واحذري أن تخفي عنه           
شيئاً من كل أموايل لتكون حتت سلطانه إىل أن أحـضر، وملـا             

خائيل هذا الكالم داخل الرسالة     كتب رئيس املالئكة الطاهر مي    
 كأا مل تـتغري     ،سلمها للغالم تالصون وهي خمتومة خبامت الغين      

وقال له امض يف طريقك بسالم كما أُرسـلت مث صـعد            البتة،  
  .رئيس املالئكة ميخائيل إىل السموات

وسار الفىت تالصون يف طريقه والرسالة بيده حىت وصل إىل          
ه فلما قرأا ابتـهجت بـالفرح       بيت ذلك الغين وسلمها إلمرأت    

ودعت وكالئها وأمنائها وقالت هلم امضوا عاجالً وهيئوا مجيع         
. آالت العرس كي أزوج ابنيت هلذا الفىت املرسل من جهة والدها          

وأن أولئك مضوا مسرعني كأمر سيدم وجهـزوا كـل مـا            
حيتاجونه ومجيع من يف املدينة فرحوا بذلك مث زوجوا الصبية ابنة           

 للفىت، وكانوا يف فرح وأغاين وطرب، حىت أنه مل يبق أحد            الغين
  .يف املدينة القريبة منهم إال وأتى فرحاً معهم



 }٣٠{

فلمـا  . فلما كان بعد ثالثة أشهر واىف ذلك الغين من سفره         
قرب من املدينة مقدار ميل واحد نزل من على حصانه، وفيمـا            

فقال لـه   خيلع الراكب من رجله التقى به إنسان من أهل املدينة           
أترى يا فالن أهلي معافني قال له نعم وعندهم فرح عظيم وهلم            
اليوم مدة ثالثة شهور وهم يف فرح كثري وأغـاين وأصـوات            

ما السبب يف ذلك؟ فقال أن الفىت       : أجابه األرخن قائالً  . مطربة
. املرسل من جهتك زوجوه البنتك كأمرك وهلذا هم يفرحـون         

م أن الغالم تزوج بابنته وورث      فلما مسع الغين هذا الكالم، وعل     
مـا  : كل أمواله ونعمته كقول ربنا يسوع املسيح صرخ قـائالً         

دهاين يف هذا اليوم الذي مأل قليب من احلزن مث صعد لريكـب             
لوقت خرج السيف من غمده الذي كان متقلداً بـه          لحصانه ف 

  .وعرب يف جوفه فسقط للوقت ميتاً
بت ورمت التراب   فلما بلغ زوجته هذا اخلرب الرديء اضطر      

على رأسها ووثبت قائمة فسقطت للوقت أيضاً علـى األرض          
  .ميتة

وهكذا توىف الغين وزوجته يف يوم واحد ومت قول الرب على           
الغين أن مجيع ماله وأرزاقه يكونان البن املرأة املسكينة فهكـذا           

  .كان

 }٣١{

بعد ذلك والفىت راقد يف إحدى الليايل إذ أشرق عليه نـور            
 مالك   املكان مجيعه فانتبه الفىت مرعوباً وظهر له       عظيم حىت أضاء  

الرب ميخائيل رئيس قوات السموات وقال أنا هـو ميخائيـل           
الذي ظهر لك يف الطريق وغير رسالة الغين بكالم جيد ألنه كان     

  .فيها كالم ردئ يقصد هالكك
احذر أن تتخلـى    . واآلن أوصيك ذه األرملة اليت جبانبك     

وهوذا أنا أكون معك    . لدتك من أحشائها  عنها فهي أمك اليت و    
وملا قال هذا أعطاه السالم وقواه وصعد عنه إىل         . إىل يوم وفاتك  

  .السماء وهو ينظر إليه
أرأيتم يا آبائي وإخويت األحباء قوة اهللا وشـفاعة رئـيس           

فيجب علينا أن ندنو إليه بكل قلوبنـا        . املالئكة الطاهر ميخائيل  
ام السيد املسيح لنجد دالة ومغفـرة       ونطلب إليه أن يشفع فينا أم     

خلطايانا بالطلبات املقبولة اليت لوالدة اإلله أمنا العذراء القديـسة          
  .مرمي ورئيس مالئكته ميخائيل

  ولربنا اد الدائم إىل األبد آمني،،،
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 }٣٢{

   بابه١٢
  ح القدس اهللا الواحد آمنيباسم اآلب واالبن والرو

  األعجوبة العظيمة اليت لرئيس املالئكة ميخائيل
  لألنبا ديوناسيوس

فأخربكم بتلك األعجوبة العظيمـة الـيت        يا أحبائي    امسعوا
كان إنسان مسكني أمياً ال يعرف شيئاً       . لرئيس مالئكته األطهار  

من الكتب املقدسة امسه اتركنطيس، وكان ينظر اهلدايا والتحف         
الذهب والفضة واحلرير والنذور اليت يقدمها النـاس إىل بيعـة           و

رئيس املالئكة ميخائيل، وأن الشيطان العدو للخري مـأل قلبـه           
فافتكر وقال هكذا أقوم وأمضي فأدخل البيعـة الـيت لـرئيس            
املالئكة ميخائيل وأسرق منها األواين وأمضي إىل مدينة بعيدة ال          

ها وأغتين به دون أن يـدري       يعرفين فيها أحد وأبيعها وآخذ من     
أحد بذلك فهناك كثريين مثلي يأكلون من خريات ميخائيل أما          

وأن هذا اإلنسان اجلاهل قام لوقتـه       . هو فال يأكل وال يشرب    
ومضى واختفى يف املدينة ستة أشهر مل يظهر فيها ألحـد مـن             
الناس ومل تعلم زوجته بأفكاره هذه وبعدها مضى إىل الكنيـسة           

ملالئكة وهو يف صفة رجل غريب وانتظر حىت ساعة         اليت لرئيس ا  
متأخرة من الليل ودخل اهليكل املقدس وقد نـسى العجائـب           

 }٣٣{

العظيمة اليت لرئيس املالئكة ميخائيل ففتش وعثر على صـليب          
وسرقهم ومل يعلـم بـه      ) حرير خالص   ( ذهب وسترين ديباج    

 أحد، ودخل بيته فقالت له إمرأته من أين جئت بعد هذه الفترة           
فقالت هـل   . الطويلة فقال هلا مبكر قد سافرت وها قد حضرت        

 شيئاً يف تلك الغيبة قال هلا أيتها اإلمرأة قد وجدت تاجراً            رحبت
موسراً باملال فأعطاين بضاعة أتاجر فيها مث أعطيه نـصيبه مـن            
الفائدة فقالت لعل اهللا سبحانه ورئيس املالئكة ميخائيـل قـد           

وأنه مل يريها إياها بل دخل      . ية حياتنا سبب لنا رزقاً لنعيش به بق     
على داخل بيته وحفر يف األرض ودفن الـصليب والـستور يف            
مكان ال يعرفه أحد وبعد أيام قليلة مضى كعادته وسرق أيـضاً            
من البيعة كأس ذهب ذات مثن كثري وهكذا مضى ثالثة وعمـل            

وال يدرك إنسان ما أن هناك من       . كعادته الرديئة وأخفى اجلميع   
تجاسر فيسرق بيعة اهللا ألن النذور كانت كثرية من الـذهب           ي

أطال روحه وأناتـه    وأن الرب   . تور اليت ال عدد هلا    سوالفضة وال 
على ذلك الشرير ألنه كان ينتظر توبته ألنه ال يشاء هالك أحد            

وانه بعد زمان أتى إىل املدينة تاجر يهودي ليشتري بـضاعة           . ما
رير اتركنطيس دعا ذلك التـاجر      وكان معه ماالً كثرياً وأن الش     

 فأعجبته وقال له أعطيك مثناً للسترين ألف        اآلنيةوأحضر له تلك    
 ولكن  دينار والصليب مخسمائة دينار والكأس عشرة آالف دينار       

وأن ذلك الرجل أخذ الذهب وأعطـاه       . حتفظ السر حىت أسافر   



 }٣٤{

 فذهب لوقته ذلك اليهودي وخبأهم يف صندوق فـضة يف           اآلنية
عجل بالسفر ألنه كان يعلم أن ذلك الثمن أقل بكـثري           مركبه و 

ففي نصف الليل أمـر املالحـون أن        . وال يساوي ثلث الثمن   
يسافروا لكنهم بذلوا كل جهدهم ومل يـستطيعوا أن حيركـوا           
املركب، وأقاموا على ذلك احلال ثالثة أيام ألن رئيس املالئكـة           

  .ميخائيل أعاقهم عن السفر
 مجيع ذلك إمنا حـل      إنفسه قائالً   ففكر ذلك اليهودي يف ن    

علينا بسبب األواين اليت اشتريتها دون قيمتها فقـام وجـاء إىل            
املدينة وتكلم مع ذلك الرجل الذي باع له األواين قائالً إنين منذ            
صغري وحىت اآلن مل تصبين شدة مثل هذه فإن كان يف تلـك             

لكـن  . األواين شك ما فخذها اآلن ألا ال تكون من نـصييب          
الشيطان مأل قلب اتركنطيس فقال للتاجر أنا ال أعرف كثـرة           

 وأالأيها الغريب وأخرج من هذه املدينـة         من هنا    الكالم امضي 
فلما مسع التاجر اليهودي هذا الكالم علم انه رجل مكار          . قتلتك

وان . فمضى لوقته إىل وايل املدينه وعرفه حكايته وما جرى لـه          
ومضوا إىل مركـب    . ل وأحضره مر وأرس الوايل تعجب هلذا األ   

ذلك التاجر ومعه أراخنة املدينة كلها ونظر إىل األواين املقدسـة           
فعرفها وعلم أا ختص بيعة رئيس املالئكة الطاهر ميخائيل وهو          
الذي أعاق املركب من السفر وأمر الوايل بإحضاري أنا احلقـري           
ديوناسيوس حىت يعرفوا حقيقة األمر فتعجبـت لـذلك جـداً           

 }٣٥{

لت قيم البيعة اليت لرئيس املالئكة وسـألته عـن األواين           وأرس
فوجدها قد سرقت دون علمه وأن الوايل وضع ذلـك الرجـل            
اللص يف السجن فمضيت إليه وحدثين مبا جرى وأنه نذر نـذراً            

وأخذنا منه الذهب الـذي أخـذه       .  من السجن ساملاً   لصإن خ 
قدسة وكل ما   وأعطيناه لذلك التاجر اليهودي مث أخذنا األواين امل       

سرقه وأحضرنا اجلميع إىل البيعة املقدسة وأطلقنا الرجـل مـن           
وبعد ذلك مباشرة حتركت املركب وأقلعوا إىل مدينتهم        . احلبس
  .بسالم

فأي لسان جسداين يقدر أن يصف كرامـات وعجائـب          
 يسأل عن مثار األرض والبشر      يرئيس املالئكة ميخائيل فهو الذ    

األهوية ومياه النهر ليصعدها الرب     والبهائم ويسأل عن اعتدال     
  .كمقدارها

رئيس املالئكة ميخائيل هو الذي يشفع يف جنس البـشرية          
فلنطلب كلنا أيها األحباء أن يشفع فينا لنجـد رمحـة           . مجيعها

  .ونياحاً أبدياً يف ملكوت السموات
واد لربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح وأبيه الصاحل والروح 

  .املساوي إىل األبد آمنيالقدس الثالوث 



 }٣٦{

   هاتور١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  األعجوبة العظيمة اليت لرئيس املالئكة ميخائيل
  مع دوروثيئوس وثاؤبستة زوجته لألنبا ثاؤدسيوس

األرثوذكسيني ألخربكم ذه األعجوبـة     امسعوا يا أحبائي    
  .سني ميخائيلالعظيمة اليت لرئيس املالئكة املقد

أنه كان إنسان أرخن ساكناً بسنهور املدينة يـسمى          ذلك
لقد كانـا بـارين     . وله زوجة مؤمنة امسها ثاؤبستة    ثيئوس  ودور

أتقياء حمبني للصدقة واملعروف، كاملني يف الرمحة واحملبة، وهلما         
. قرابني عظيمة على اسم اهللا ورئيس مالئكته األطهار ميخائيـل         

ك هلما إرثاً عظيماً وأمواالً عظيمة مع أنعام        وكان والدمها قد تر   
وكان االثنان إذ   .  والبقر مع بقية زينة هذا العامل      كثرية من الغنم  

بلغا اليوم الثاين عشر من كل شهر يهتمان بالقرابني من بـاكر            
اليوم احلادي عشر ويرسالا إىل بيعة رئيس املالئكة ميخائيـل          

ويهتمان بعد ذلـك بـذبح األغنـام        . بنشاط عظيم بغري تواين   
مرتهلما بعد القداس   ويصنعان الطعام للشعب ويدعون الفقراء إىل       

اإلهلي، وجيمعان كل املعوزين األيتام واألرامل والغرباء، والعرج        
  .والعمي وخيدمام بنشاط وسعة روح وفرح قلب

 }٣٧{

وبعد ذلك فىن مجيع ما كان هلما ومل يبق هلما غري ثيـاب             
العرس فقط ومع هذا كله كانا ميجدان اهللا ورئـيس املالئكـة            

وصليا هكذا يا ربنا يسوع املسيح      ن  وأما قاما االثنا  . ميخائيل
اغفر لنا وأعنا يا رئيس املالئكة ميخائيل، وأطلب إىل اهللا ألجلنا           
أن يفتح لنا يد بركته، لكي ال ينقطع منـا رجـاء صـدقتك              
وقربانك هذا الذي نعطيه هللا بامسك الطاهر يا رئيس املالئكـة           

ـ          . ميخائيل ا أنت تعرف نيتنا الصادقة يف حمبتك، وحنن لـيس لن
فلتشفع فينـا   . شفيع غريك، أنت معني لنا منذ صغرنا وإىل األبد        

  .عند اهللا ليخلصنا
وكان هذان القديسان دوروثيئوس وثاؤبستة زوجته يقوالن       
هكذا ومها مداومان الصالة والطلبة إىل اهللا والتـشفع بـرئيس           
املالئكة ميخائيل فلما بلغا إىل الوقت الذي عادما أن يهتما فيه           

ثيئوس زوجته قائالً ملاذا أنت يـا       و ألجل العيد كلم دور    بالقربان
أخيت جالسة قومي اآلن واهتمي بالعيد هل نـسيت القربـان           

 مل يبق لنا شيء إال      ،املقدس، أو ثقل عليك ذكر رئيس املالئكة      
جيد لنا أن ندفع قليل من      .  ولكن مشيئة اهللا تكون    خروف واحد 

 وأشتري بـه قمـح      وها لنا ثوبان آخذ ثويب    . أن ال ندفع شيئاً   
وإذا كان باكر آخذ ثوبك وأشتري به أيـضاً خروفـاً           . القربان
وانه قـام   .  هكذا ومها يبكيان بكاًء شديداً     وكانا يقوالن . آخر

مسرعاً وفعل كذلك فرهن ثوبه عن القمح للقربان وكان هـذا           



 }٣٨{

يف احلادي عشر من شهر هاتور، وملا كان باكر اليوم الثاين عشر            
لزوجته ومضى وهـو يـدعو اهللا ورئـيس         أخذ الثوب الذي    

مالئكته الطاهر ميخائيل ليعد طريقه، وفيما هو كذلك وجـد          
راعي غنم فقال له السالم لك يا أخي احلبيب أجابه قائالً الرب            

 خروفاً هلـذا    فقال له دوروثيئوس ترى جند عندك     . يكون معك 
أجابه الراعي كم يكون مثنـه      . الرجل الرئيس الذي عندنا اليوم    

وانه لوقته أخرج الثوب الـذي لـه وناولـه          . ال ثالثة دنانري  فق
للراعي فلم يأخذه منه بل قال له ماذا أعمل ذا إذ ليس عندي             
أحد يلبس غري الصوف ومل يعطه اخلـروف فرجـع املبـارك            
دوروثيئوس يف طريقه وهو كذلك تطلع فرأى رئيس املالئكـة          

يض يف هيئـة    أبميخائيل البساً حلة ملوكية وهو راكب حصاناً        
إسفهسالر امللك فقال لدوروثيئوس السالم أيها الرجل املـؤمن،         
إىل أين كنت ماضياً وحدك فأجابه قائالً لك أفضل السالم يـا            

فقال له أترى   . سيدي وموالي األمري، وحسناً جميئك اليوم إلينا      
نعم يا سـيدي    : إمرأتك ثاؤبستة باحلياة أجابه دوروثيئوس قائالً     

. لذي يف يدك فقال له هو ثوب عبدتك زوجـيت         ما هذا ا  : قال  
وماذا تصنع به؟ أجاب أن رجالً جليل القدر حضر إلينا ومل جند            
ما نقوم به ألنه مل يتبق لنا شيء من املال وحاولت أن أشترى به              
خروفاً فلم ميكن ذلك وال أعلم ماذا أصنع؟ قال له الرئيس الذي            

خلروف وكل  هو ميخائيل إذا ضمنت لك واحداً وأخذت لك ا        
 }٣٩{

: ما حتتاج إليه هل تضيفين ومن معي؟ أجابه دوروثيئوس وقـال          
وأن . أترى أكون مستحقاً هلذا أن تدخل حتت سـقف بـييت          

الطاهر ميخائيل قال ألحد املالئكة املتشبهني باجلند التابعني لـه          
امضي إىل الراعي مع دوروثيئوس وقل له هكذا يقول لك األمري           

رسل يل خروفاً يكون مثنـه ثالثـة        الذي عرب بك تلك الساعة أ     
وأن دوروثيئـوس   . وهو يرسل لك مثنه يف نصف النهار      . دنانري

مضى مع املالك إىل الراعي فأعطاه اخلروف وعاد إىل الـرئيس           
الذي هو ميخائيل وقال أيضاً ألحد اجلند امضي إىل النهر وقـل            
للصيادين يقول لكم األمري الذي جاز بكم الساعة أرسلوا حوت          

. ة دنانري وهو يرسل لكم مثنه يف نصف النهار        جيد مثنه ثالث  مسك  
فمضى املالك املتشبه باجلند إىل الصيادين باسم رئيس املالئكـة          
ميخائيل وقال هلم كذلك فأعطوه احلوت فأخذه وأتى بـه إىل           

وكان دوروثيئوس مفكراً كيف جيد مثن اخلـروف        . دوروثيئوس
فكـان  . وخبز وفرش والسمكة وما حيتاج إليه الرئيس من مخر        

وكان يصلي ويطلب إىل    . سائراً يف الطريق ويف قلبه أفكاراً كثرية      
اهللا قائالً اللهم أعين يا رئيس املالئكة شفيعي قف معـي اليـوم             

بامسك طالباً بـذلك غفـران      ألنك تعرف إين فعلت كل هذا       
  .خطاياي

وكان رئيس املالئكة ميخائيل يعرف أفكاره ويطيل روحـه         
ىل باب مرتل دوروثيئـوس دق الـرئيس البـاب          فلما وصلوا إ  



 }٤٠{

فخرجت الطوباوية ثاؤبستة فقال هلا رئيس املالئكـة ميخائيـل        
عبـدتك  : فأجابته قائلة . املتشبه باألمري السالم لك أيتها املؤمنة     

تسجد أمام أقدامك أيها السيد األرخن، حسناً جميئك إلينا اليوم،          
روف والسمك  وفيما هم كذلك وإذا دوروثيئوس أتى ومعه اخل       

والثوب فوضعهم قدام زوجته فقالت له يا سيدي أين وجـدت           
الـرئيس  كل هذا؟ أجاا دوروثيئوس قائالً أن هـذا الرجـل           

  .ضمنين
ووضـعا  . وأما فرشا مرتهلما جيداً وهيئا ما حيتاجا إليـه        

املوائد كالعادة وتزينا بلباس فاخر ومضيا إىل البيعة وسجدا أمام          
 أنعم عليهما ألجل النعمة اليت أدركتـهما        اهللا وشكراه على ما   

بشفاعة رئيس املالئكة ميخائيل وصليا هكذا قائلني نشكرك يـا          
 ربنا يسوع املسيح مع أبيك الصاحل والروح القدس اإلله الواحد         

استحقاقنا من قبل طلبات رئيس     ألنك أنعمت علينا بنعمة تفوق      
ومل تغفـل   مالئكتك الطاهر ميخائيل ألنك مل تبعد عنا رمحتك         

عن تضرعاتنا وقرابيننا وأرسلت علينا حتننك سريعاً، مث بعد ذلك          
تناوال من األسرار املقدسة ومضيا إىل مرتهلما واستدعا كل مـن           

البيعة من الرجال والنساء وأتيا م إىل مرتهلمـا، وجلـسا           يف  
ينتظران الرئيس املتشبه باألمري، وفيما مها كذلك إذ أتـى ودق           

يه مسرعني واستقباله قائلني حسناً جميئك إلينـا        الباب فخرجا إل  
مع جندك أيها السيد الرئيس األمري اجلليل، فباحلقيقة نفرح اليوم          

 }٤١{

وأن الرئيس الذي هو ميخائيل دخل البيت فوجده مملوءاً         . كثرياً
فقال هلما ما حاجتكما ذا اجلمع العظيم       . من الناس إىل الباب   

ما ألجلنا؟ أما تنظروا يا إخوة      يا إخوة ألعلكم ثقلتما على أنفسك     
هيهات إذا كان هذا يف وقت      . الضيق والغالء الكائن للناس اليوم    

الرخاء فقاال يا سيدنا األرخن اغفر لنا فإننا مل نفعل هـذا مـن              
وليس احلاضرون معنا غرباء عنا بل هم إخوتنا يف املسيح          . أجلك

كة ميخائيـل   فلما مسع رئيس املالئ   . أوالد البيعة املقدسة وهم لنا    
وقال لدوروثيئوس أحضر يل السمكة     . كالمهم هذا فرح كثرياً   

دون أن تسلخها، فأمره أن يفتح فاها وخيرج بلعومها أوالً ففعل           
فرفـع  . كذلك ووجد داخلها ثالمثائة دينار وثالثة أثالث ذهب       

عينيه وقال عادل أنت يارب وكل أحكامك مستقيمة، وحمبتك         
  .ال حتصى وال تعد

يس الذي هو ميخائيل قال لدوروثيئوس وثاؤبـستة        وأن الرئ 
زوجته تعالوا وخذوا هذا الذهب من أجل أنكما تعبتما معنـا           
كثرياً وهذا الثالث أثالث واحد للراعي مثناً للخروف وواحـد          
للصياد مثناً حلوت السمك، وواحد مثناً للقمح الـذي رهنتمـا           

  .الثوب له أمس ودفعتاه للقربان
بستة سجدا أمام الرئيس قائلني مـاذا       وأن دوروثيئوس وثاؤ  

فعلنا معك يا سيدي حىت نأخذ هذا الذهب عوضه، ولـتعلم أن            



 }٤٢{

هو رسم باسم رئيس املالئكـة األطهـار        هذا الذي نفعله إمنا     
الثالث أثالث فقـط لنعطيهـا       ميخائيل ولكن حنن اآلن نأخذ    

فأجام الرئيس الذي هـو ميخائيـل       . عوض ما أخذناه بامسك   
حق حياة سيدي امللك البد أن تأخذا الذهب كلـه          وقال هلما و  

وال تدعا منه شيئاً وليس هذا فقط بل إذا أتيتما هنـاك سـوف      
فتعجب دوروثيئوس وثاؤبستة من    . نعطيكم رأس املال مضاعفاً   

مل نراك قط يا سيدنا إال يف هـذا         هذا الكالم كثرياً وقاال له إننا       
ال هلما أنا أعرفكما    فلماذا نأخذ منك فق   . ومل نعطك شيئاً  . اليوم

وأعرف حالكما من حني ميالدكما حىت اآلن وآيت إىل مرتلكما          
يف كل شهر وبعد أن أمضي ترسالن يل كرامات عظيمة فهو ذا            
ذخرمت بامسكما وكتبت أمسائكما يف مدينة ملكي لكي تعطـى          
لكم مضاعفة فسجدا أمام قدميه قائلني نسألك يـا سـيدنا أن            

إىل اآلن مـا    : رينا جداً فأجام قـائالً    تعرفنا بامسك ألننا قد حت    
  !.عرفتماين؟

أنا هو ميخائيل رئيس عساكر النورانيني أنا هو ميخائيـل          
الواقف أمام ضابط الكل اشفع يف جنس البشر أنا هو ميخائيـل            

 أنا هو ميخائيل فخر      امللك ياجلبار مفرق احلروب من قدام سيد     
ائن فيه اململوء رمحة    السمائيني أنا هو ميخائيل الذي حنان اهللا ك       

ورأفة على خليقة اهللا أنا هو ميخائيل الواقف بني يـدي اهللا يف             
كل حني أنا هو ميخائيل الذي يقدم قرابني الصديقني وسـؤال           

 }٤٣{

األبرار واألصفياء إىل حجاب اآلب أنا هو ميخائيل الذي ميشي          
مع املتوكلني على اهللا أنا هو ميخائيل خادم مجيع البشريني أنا هو 

خدمتكما إىل اآلن حىت أوصـل أنفـسكما إىل         خائيل الذي   مي
أنا لـست غـافالً عـن       . السيد املسيح ملكي الذي ال يزول     

قرابينكما وتقدماتكما أمام اهللا بامسي أليس أنا قائماً يف وسطكما          
ن قائالً انقلنا من هذا العامل قبل أن ينقطع منا رجاء           الوأنتما تسأ 

وقت أن أخرجتما ثيابكمـا     هل مل أراكما    . قرابينك وصدقاتك 
يف هذا كله كنت معكما، ولست ناسياً       . لتبيعاها ألجل القربان  

صدقاتكما وقرابينكما وأيضاً قبلت منكما هذا وقدمته أمام اهللا         
اخلري يكون لكما مثل معىن أمسائكما دوروثيئوس عطية اهللا         . ريب

  .وثاؤبستة املؤمنة باهللا
وقرابينكما وقدمتها  أنا هو ميخائيل الذي أخذت صلواتكما       

  .إىل اهللا ضابط الكل
شفاعة سيدتنا كلنا العذراء القديسة مرمي ورئيس املالئكـة         

  .األطهار ميخائيل تكون معنا آمني

bãc@Òb™c@bèi@æþ@õbiŠÌÛa@òÏb™g@aìäm@ü@ @
æë‰†í@ü@áçë@òØöýß ) ٢: ١٣عب(   

  



 }٤٤{

   كيهك١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  رئيس املالئكة ميخائيلصنعها األعجوبة العظيمة اليت 
  مع الرجل الكسالن للقديس األنبا أثناسيوس البطريرك

أرى العامل كله فرحاً يف عيد رئيس املالئكة ميخائيـل          هوذا  
هذا الفرح اليوم منبسطاً يف السماء وعلى األرض إذ الـسمائيني           

الئكة والـشاروبيم  أيضاً يفرحون معنا اليوم املالئكة، ورؤساء امل      
والسارافيم والكراسـي والربوبيـات والرئاسـات والقـوات         
والسالطني بعيد رئيس املالئكة األطهار ميخائيل الرئيس العظيم        
املبتهل إىل اآلب يف كل حني يطلب عن جنس البشر األحيـاء            

  .منهم واألموات لكي يرمحنا اهللا بعظيم رمحته
 واضع هذا امليمر أنـه      أقول لكم أنا احلقري أبيكم أثناسيوس     

يف كل اثين عشر من الشهر عيد رئيس املالئكة ميخائيل تبتـهج            
نفسي وتتهلل عظامي ويتجدد جسدي كالنسر كما قـال داود          
النيب، أقول لكم إين أنظر اليوم السمائيني فرحني متـهللني إذ ال            
يداخلهم كربياء وال حسد وال منيمة وال بغضة وال شـقاق وال            

. مقدسون أطهار بامللك املـسيح رب األربـاب       افتراء بل هم    
فينبغي علينا اآلن حنن معشر املسيحيني أن نفرح ونسر ونبتـهج           

 }٤٥{

ونعيد عيداً روحانياً يف هذا اليوم وإكراماً هلذا املـالك اجلليـل            
فأسألكم أن تفتحـوا    . رئيس قوات السموات الطاهر ميخائيل    

اً من الكثري   آذانكم وتصغوا إىلَّ مبسامعكم لكي أشرح لكم يسري       
  .الذي لقوات هذا املالك العظيم يف رؤساء املالئكة

ذلك أنه كان مبدينة اإلسكندرية رجل فقري كسالن قد الزم          
. النوم والبطالة، ألنه مل يتعلم قط صنعة ليستعني ا على وقتـه           

وهذا الرجل متادى على هذا احلال زمناً طويالً، وكانت له إمرأة           
 تكد وتعمل بيديها وتقوته، وهو راقداً       تقية عفيفة خائفة من اهللا    

فكانت . يأكل وينام، وال يتحرك من مكانه ليالً واراً       مضطجعاً  
ملقى علـى ظهـره     أجرة عملها على البيت كل يوم وهو        تنفق  

وكـان إذا   . وكانا كالمها يف فاقة عظيمة ومسكنة دون الناس       
اتفق دخول زوجته إليه وبيدها شيء يضحك يف وجهها ويفرح          
برؤيتها جداً، وإذا مل يكن هناك شـيئاً يف يـديها يـضاجرها             

وأن تلك اإلمرأة املباركة كانت تقول له يا أخـي          . وخياصمها
أنت تعلم أننا يف مسكنة عظيمة وليس لنا حنن االثنان معيـشة            
سوى كد يدي ولست أبقى شيئاً من األجرة لك فاآلن يا أخي            

ئاً مـن األجـرة     قم وانطلق إىل عمل كسائر الناس واكسب شي       
فكان إذا مسع ذلك    . فلعله نعيش ومتضي عنا هذه الفاقة العظيمة      

يغضب غضباً شديداً ويقول هلا إين مل أعمل منـذ صـباي وال             
 حني يسأل رئيس املالئكة األطهار ميخائيل قائالً        انوك. أستطيع



 }٤٦{

يا رئيس املالئكة ميخائيل كن معي وأعـين وال ترفـضين، ال            
ك أنت املبتهل إىل اهللا يف كل حني ليتحنن         تتركين يف شقويت فإن   

، اسأل الرب يفّ لريزقين معيشة كي أجد ما أقتـات           على خليقته 
به، وفيما هو يف ذلك التواين والكـسل ومـستمراً يف الطلبـة             
والسؤال إىل رئيس املالئكة ميخائيل الليل والنهار ظهر لـه يف           

ر تـسألين  الرؤيا وقال له أيها الرجل الكسالن ملاذا أنت مـستم        
وتعمل شغالً كسائر النـاس، وأنـا       الليل والنهار؟ ملَ ال تنهض      

أعضدك وأساعدك يف كل ما تصنعه وملا قال له املالك هذا غاب            
عنه فاستيقظ الرجل مرعوباً ألنه عندما مسع وصـف الـشغل           
والعمل اضطرب وقلقت نفسه وقال أترى ما رأيته صـحيحاً أم           

 يف توانيه وكسله ملقى علـى       ال؟ لعله خرافات فلم يزل مستمراً     
 ومبتهالً إىل رئيس املالئكة يسأله أن يرزقه ويعطيه قوتـه           ظهره

فلما كان بعد ذلك ظهر له الطاهر ميخائيل رئيس املالئكة وقال           
له أيها الرجل اجلاهل الكسالن ملاذا تكره العمل والـصناعة أمل           

فك اض واعمل كسائر البشر؟ امسع أيها الكسالن حىت أعر        أقل  
يف مرض اعتراك لكنت أطلب إىل اهللا من أجلك         نك سألتين   إلو  

أن يشفيك، أو أنك شيخ كبري يف السن لكنت جددت قوتـك            
دفعة أخرى، أو عن مزروعات حقلك لكنت أمنيها وأباركهـا          
وأكثر غالا، ولو كان لك متجراً لكنت أجعله يـربح مـاالً            

، أتظن إين أقوتك    يف السؤال إىلَّ  واآلن ماذا لك حىت تلح      . كثرياً
 }٤٧{

أمل تسمع  . وأنت ملقى على ظهرك مسترحياً لن يكون هذا أبداً        
" أنا أعمل وأيب يعمل     " السيد املسيح يقول لك يف إجنيله املقدس        

  :واآلن امسع ما أقوله لك
إذا أشرقت الشمس باكراً قم واض مسرعاً وادخل املدينة         

 من ذهب أجتر إىل اإلنسان الذي أعلمك به، وقل له أعطين قرضاً       
فيه فإذا قال أحضر يل أحد يضمنك قل له أن ميخائيل رئـيس             

وللوقت عندما يسمع   . املالئكة هو يضمنين ويشهد بيين وبينك     
. امسي يعطيك ما تطلبه بفرح فخذه وسافر إىل البالد اجتر فيـه           

وأنا أكون معك وأعضدك وأقويك وملا قال هذا باركه وغـاب           
  .عنه

الرجل الكسالن مسرعاً ومـضى إىل      فلما كان النهار ض     
الغين الذي عرفه به رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل وقال له يـا            
سيدي األرخن أعلم أنه ليس يل عمالً وقد أتيت إليك أسـألك            

وما هو يا أخي احلبيب، قال له الكسالن        : عن أمر فقال األرخن   
وأعطيـك مـا    أسالك أن تقرضين شيئاً من ذهب كي أجتر فيه          

ك من الفائدة وأربح أنا أيضاً شيئاً ينفعين وأسـتعني بـه            خيص
فأعطين ثالمثائة ديناراً فأجابه الغين هوذا أنا مستعد أن أعطيـك           
بفرح لكن امض وآت يل بضامن لك، فقال له الرجل املسكني           
إن ميخائيل الطاهر رئيس املالئكة هو يضمنين، ويتكفل باملـال          



 }٤٨{

وأن الغين وثق بالقول ألن     ويكون شاهداً ووسطياً بيين وبينك،      
رئيس املالئكة ميخائيل ألقى يف قلبه احملبة لذلك املسكني ومضى          
من ساعته وأحضر الثالمثائة دينار وسلمها إليه، وقال لـه يف أي            
وقت ستأتيين ا أجابه ذلك املسكني الكسالن يف الثاين عـشر           

اتفقا وأما  .  آيت ا لك مع أرباحها     من شهر هاتور العام املقبل    
على هذا الكالم ومضى كل منهما إىل حال سبيله وأن الرجـل            
املسكني مضى واشترى كل ما حيتاج إليه للسفر وجتهز ونزل إىل           
مركب وهو يقول يا رئيس املالئكة ميخائيل كما أمرتين ـذا           
الفعل دبرين وكن عوين وأعضدين أينما توجهت، فكان سائراً يف         

يرشده إىل أن وصـل بـسالم،       البحر ورئيس املالئكة يعضده و    
أمـواالً  وباع واشترى بذلك القرض مدة سنة كاملة فكـسب          

كثرية وفوائد جزيلة إىل أن صار معه ذهب ال حيصى وكان ذلك            
  .بعناية رئيس املالئكة األطهار ميخائيل

وملا قرب األجل الذي بينه وبني صاحب املال ومل يتفق لـه            
فكر هذا املـسكني يف     ة  السفر إىل مدينته إذ كان يف كورة بعيد       

هوذا قد قرب الوقت الذي اتفقت فيـه أن أرد إىل           : نفسه قائالً 
وأنه قام مسرعاً وأخـذ سـبيكة       . الرجل ماله ومل يتفق يل ذلك     

رصاص صنع منها كرة وكتب فيها اسم رئيس املالئكة ميخائيل          
واسم الغين صاحب املال وامسه هو أيضاً، وجعل داخلها ستمائة          

هب األمحر املختوم وختمها خبامته، ووقـف علـى         دينار من الذ  
 }٤٩{

يا رئيس املالئكة ميخائيل هلـم إىلَّ       : شاطئ البحر وصرخ قائالً   
عاجالً ألنك أعنتين منذ صباي وحىت اآلن فأقدم الشكر لك يـا            

ألنك أنعمت على   سيدي وال أزال مبجالً امسك حىت آخر حيايت         
 الدينونة أمام   بكثرة أموال هذا العامل فأرجو شفاعتك ألجلي يف       

واآلن أسألك يا سيدي وشـفيعي الطـاهر        . ربنا يسوع املسيح  
ميخائيل رئيس املالئكة أن تتسلم مين هذا املـال وتوصـله إىل            
صاحبه فإن اليوم هو الثاين عشر من هاتور ذلك اليوم الذي فيه            

.  كنت ضامين  وأنتالقرار بيين وبني صاحب املال أن أرده فيه،         
الكرة الرصاص اململوءة ذهبـاً مث ألقاهـا يف         وملا قال هذا أخذ     

ن رئيس املالئكة ميخائيل أمر حوتاً كـبرياً فابتلعهـا          أو. البحر
للوقت، ومل يزل يهديه وهو سائر يف البحـر إىل أن وصـل إىل              
مدينة اإلسكندرية بالقرب من بيت ذلك الغين صاحب املـال،          

ـ           اتور وكان وصول احلوت إىل اإلسكندرية يف الثاين عشر من ه
بينما كانت املسافة بني املدينتني أربعني      . يف يوم واحد بقوة اهللا    

فقد ألقاها يف البحر باكر النهار ووصلت بتدبري اهللا وهداية         . يوماً
رئيس املالئكة ميخائيل آخر النهار وكان هلذا الغين عادة كـل           
سنة يف الثاين عشر من هاتور أن يصنع عيداً عظيماً باسم رئيس            

ميخائيل ففي ذلك اليوم مجع الصيادين وأمرهم أن يأتوه         املالئكة  
وأم أقاموا يومهم إىل آخر النهار فلم يـصطادوا  . بسمك للعيد 

سوى ذلك احلوت الذي داخله املال فأحضروه حبرص عظيم إىل          



 }٥٠{

 وجدوا  مرتل ذلك الغين، وأمرهم أن يسلخوه فلما فتحوا جوفه        
ملا رآها تعجـب    و. داخله تلك الكرة الرصاص فأعطوها للغين     

بل أخذها وأخفاها يف مكان داخـل       . وجمد اهللا ومل يعلم معناها    
وملا كان  . بيته مث اهتم بالعيد جيداً باسم رئيس املالئكة ميخائيل        

أوىف ذلك املسكني من سفره، وبـصحبته       بعد شهر من الزمان     
بضائع شىت، وأرزاق كثرية، أموال وأقمشة وذهـب وفـضة ال        

ه إىل بيته وأقام أياماً مل ميض إىل ذلك         حتصى، فحمل ذلك مجيع   
وأن ذلك الغين اغتاظ جـداً وأرسـل        . الغين الذي أقرضه املال   

ليحضر إليه، فلما أتاه قال له يا أخي ألست أنا الذي صـنعت             
معك رمحة من أجل اهللا ورئيس مالئكته األطهـار ميخائيـل           
وأعطيتك ذهباً فصار لك منه ماالً كثري وأرزاق شىت ومل تـأت            

حـي هـو    : إىلّ به مع رحبه؟ فأجابه ذلك الرجل املسكني قائالً        
الرب يا أخي، وشفاعة رئيس مالئكته األطهار ميخائيل جـة          
قليب وسروري التام أنه منذ اليوم الذي كان بيين وبينـك قـد             

مع رحبه صحبة الضامن رئـيس املالئكـة        أرسلت إليك مالك    
تور ومل يتفـق يل     وذلك أنه ملا أتى الثاين عشر من هـا        ميخائيل  

السفر إىل ههنا قمت مسرعاً ووضعت يف كرة مـن رصـاص            
ستمائة دينار من الذهب األمحر وكتبت ا اسم رئيس املالئكة          
ميخائيل، وامسك وامسي أيضاً مث مضيت إىل شاطئ البحر وقلت          

وأوصـله إىل   هكذا يا رئيس املالئكة ميخائيل دبر هذا املـال          
 }٥١{

ت الكرة الرصاص يف البحر ومضيت      صاحبه ساملاً بقوتك مث ألقي    
إىل حال سبيلي وأن الغين ملا مسع هذا الكالم أتاه خوف عظـيم             
فأحضر تلك الكرة اليت وجدها يف بطن احلوت إذ علم أا هي،            
فلما رآها ذلك املسكني تعجب جداً وصرخ قائالً عادل أنـت           

املتوكلون عليه ال خيزون    !! يارب وأحكامك مستقيمة بال نقاش      
أنت الفاعل العجائب وحدك وكثرية هي شفاعتك يا رئيس         إذ  

يا سيدي األرخن إن هذا مالـك بعينـه ومل          . املالئكة ميخائيل 
يتغري، فحينئذ تعجب كثرياً ذلك الرجل الغين وهاله األمر جـداً           
وجمد اهللا ورئيس املالئكة األطهار ميخائيل بعـد ذلـك أخـذ            

ينار رأس املال إىل ذلـك      اً، فدفع منها الثالمثائة د    الستمائة دينار 
 أعطاها لبيعة رئيس املالئكـة      األخرىاملسكني، والثالمثائة دينار    

ميخائيل مث صار االثنان خيربان بتلك األعجوبة العظيمـة لكـل           
أحد، ويصنعا تذكار رئيس املالئكة ميخائيل يف الثاين عشر من          

ووصلوا إىل النياح األبدي بـشفاعة      . كل شهر إىل يوم وفاما    
س املالئكة األطهار ميخائيل شفاعته املقبولة تكـون معنـا          رئي
  .آمني
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 }٥٢{

   طوبه١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  األعجوبة العظيمة اليت صنعها رئيس املالئكة ميخائيل
   الوثين وزوجتهأرسطرخوسمع 

مـسيح ـذه األعجوبـة      أيها الشعب احملب لل   ألخربكم  
  .العظيمة، جمداً هللا وتبجيالً لرئيس مالئكته األطهار ميخائيل

أنه كان إنـسان حنفـي يعبـد األصـنام امسـه            وذلك  
، وكان خلوفه من املؤمنني ال يقـدر أن يتظـاهر           أرسطرخوس

كان ذو أموال كثرية وكان له إمرأة       . بعبادته ودينه النجس هذا   
ترزق قط ولداً، وكانت رحومـة      حسنة امسها أوكانيا وهذه مل      

وكانـت تـشتهي أن     . ذات صدقة ورمحة على سائر خليقة اهللا      
فكانت تسأل اهللا ليالً    . تصري مسيحية ومل تستطع خوفاً من بعلها      

رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل أن يتمم هلا إرادا        واراً بشفاعة   
نـسان  وكان إىل جانبهم إ   . الصاحلة ويرزقها ولداً تسر به عينيها     

ساكن شيخاً قسيساً ناسخاً للكتب، فلمـا رأت تلـك املـرأة      
الصاحلة تكاثر الناس إليه ينسخون عنده الكتب اشتاقت أن تعرفه  
ضمريها، فلما كان أحد األيام سافر بعلها فقامت للوقت مسرعة 
ودخلت إىل مرتل القس الناسخ فوجدته جالساً يكتب يف سـفر           

 }٥٣{

املبارك أسألك أن تقص على مـا       املزامري فقالت له يا أيب القس       
آهلة األمم  : فقرأ هلا املزمور الذي كان يكتب فيه وهو       أنت تكتبه   

ذهب وفضة عمل أيدي البشر هلا أفـواه ال تنطـق وآذان وال             
تسمع وهلا أنف وال تشم هلا أيدي وال تلمس هلـا أرجـل وال              
متشي هلا عيون وال تنظر هلا حناجر وال صوت بداخلـها، هلـا             

ليس هلا حركة وليكن صانعها مثلها وكل من يعبـدها          أجساد و 
 ملا مسعت هذا    وأن املرأة املباركة   ) ١١٥مزور  ( . ويتوكل عليها 

يا أيب  : الكالم من القس الناسخ خرت عند قدميه باكية قائلة له         
القس أطلب إليك أن ترحم مسكنيت ألن ليس يل أحداً يف هذه            

وأنـا  .  يا رجـل اهللا    املدينة أكشف له خاطري وما فيه إال أنت       
أعلم أنك قادر على إمتامه، وأعلم أن إلـه املـسيحيني رحـوم             

وأنا يا أيب يف كـل وقـت        . ورؤوف يقبل كل من يتضرع إليه     
أتضرع إليه بشفاعة رئيس املالئكة ميخائيل أن يعتقين من عبادة          

، ويرزقين ولـداً    وجيعلنا من مجلة قطيعه الناطق    األوثان أنا وبعلي    
وأن . كانت تقول ذلك وهي تبكـي بكـاءاً مـراً         و. أتعزى به 

القسيس الناسخ ملا رأى مسكنتها وعظم اشتياقها لإلميان باملسيح         
قال هلا يا ابنة أن اهللا ال يشاء موت اخلاطئ لكن يريد رجوعـه              

وأنا أقول لك أن تداومي الطلب إىل الرب سـبحانه يف           . وتوبته
إجنيل دعيـه   وأنا أعطيك كتاب    . رجوع بعلك إىل معرفة احلق    

ليطرد عنك الشياطني اليت يف األوثان اليت أنـتم         داخل خمدعك   



 }٥٤{

. تعبدوا ومن اآلن ال تعودي تقفي أمامهم، وال تسجدي هلـم          
وبعد ذلك أعطاها إجنيل    . وأنا أؤمن أن اهللا يسبب لكم اخلالص      

يوحنا احلبيب وأا أخذته منه بفرح وقبلته وتباركت من القس          
بعد هذا حضر بعلها من     . ته يف صندوق  ومضت إىل مرتهلا وجعل   

السفر ودخل إىل املرتل كعادته وأكل وشرب وملا كان املساء نام           
ما صنعته زوجته فلما كان نصف الليل صار قلق         يعلم  ومل يكن   

عظيم وجزع يف بيت ذلك احلنفي فإن مركبة نورانية وأصوات          
كثرية صارت من قبل األوثان وهم يصرخون قائلني مالنا ولـك      

ا يسوع ابن اهللا أتيت لتهلكنا وخترجنا من مـسكننا يف األرض            ي
، وهذا اإلنسان    ومل يبق لنا يف هذه املدينة غري هذا البيت         ،كلها

وأن . الذي اجلحيم مستعد له معنا وكثريون غريه أحدرناهم إليه        
 وزوجته املباركة ملا مسعا هذا الكالم أتى عليهمـا          أرسطرخوس

ت مث كشف الرب عن أبصارمها      خوف عظيم وصارا مثل األموا    
فنظرا املخلص الرب يسوع املسيح جالساً على الصندوق ورئيس         
املالئكة ميخائيل واقفاً أمامه، وبيده حربة ناريـة يطـرد ـا            

 وأقامه وقال   أرسطرخوسالشياطني اليت يف األوثان مث أمسك بيد        
له ال ختف هوذا اخلالص قد أدركك من قبل زوجتك املباركـة            

وهذا هو ريب يـسوع املـسيح       . ميخائيل رئيس املالئكة  أنا هو   
وإهلي ابن اهللا احلي األزيل أتى ليخلصك، وينجيك من ضـاللة           

فإذا قمت باكراً دع زوجتك متضي بـك إىل القـس           . األوثان
 }٥٥{

 إىل األب رئـيس     االشيخ املبارك الذي جبوار بيتك ليوصـلكم      
دسـة  األساقفة ثاؤدوسيوس وهو يعطيكما نعمة املعموديـة املق       

  .والصبغة الطاهرة غفراناً خلطاياكما
 هذا  رسطرخوسوملا قال رئيس املالئكة األطهار ميخائيل أل      

الكالم مل يعد ينظره وللوقت حلقه خوف عظيم ورعدة وفـرح           
كثري واشتم يف بيته روائح خبور عطرة ذكية جـداً ونظـر إىل             

على األرض مكسورة قطعاً،    األوثان اليت كان يعبدها مطروحة      
ر إىل الصندوق الذي جلس عليه املخلص وإذ هو يـضيء           ونظ

 زوجته وقص عليها مجيع ما      أيقظوأنه للوقت   . أكثر من الشمس  
. رأى، وقال هلا ما هو هذا اخلالص الذي أدركين من جهتـك           

فلما . أعلميين ما كان منك، وأا للوقت أخربته بكل ما اتفق هلا          
أدخلـه بيتـه    مسع منها ذلك فرح وأرسل لوقته فأحضر القس و        

وقال له أنا أسألك يا أيب القـس أن         . وأخربه جبميع ما اتفق له    
متضي معي إىل األب البطريرك ففرح كثرياً وجمد اهللا، وأعطاهـا           
نعمة املعمودية املقدسة فناال مغفرة خطايامها باإلميـان بالـسيد          
املسيح ربنا، وتصدقا بأكثر ماهلما للفقراء واملساكني ومل يـزاال          

ذكار رئيس املالئكة ميخائيل والوالئم بامسه يف كـل         يصنعان ت 
اثين عشر من الشهر وجعال مسكنهما مـرتالً للغربـاء وأنعـم            

وكانـا يرضـيان اإللـه      عليهما الرب بوالدة البنني الصاحلني      
  .بأعماهلما الصاحلة إىل يوم وفاما فمضيا إىل النعيم السرمدي



 }٥٦{

ـ         ى خليقتـه إذ ال     أنظروا يا أحبائي إىل رمحة إهلنا وحتننه عل
يشاء موت اخلاطئ بل رجوع الكل إليه، فال يقـدر أحـد أن             

  .حيصي مراحم اهللا وحتننه وال حيد عمق رأفاته
أنظروا يا أحبائي إىل الرمحة والصدقة كيف تقـرب إىل اهللا           
وجتذب خالص النفوس من اهلالك كمثل تلك اإلمرأة اليت مـن           

أدركها اخلالص مـن    رمحتها وصدقتها وحمبتها يف خليقة اهللا قد        
ضاللة األوثان، وليس هي فقط بل وبعلها أيضاً أدركه اخلالص          
من قبلها، فأعطوا رمحة وصدقة للفقراء واملساكني واحملتـاجني         
لتنالوا اخلالص وغفران اخلطايا واقتربوا من اهللا وتضرعوا يف كل          
وقت واسألوا هذا املالك اجلليل الـشفوق الرحـوم واحلنـون           

املالئكة أن يشفع فيكم أمام اهللا، ويقدم سؤالكم        ميخائيل رئيس   
وطلبتكم إليه، وأن يعينكم يف حمارباتكم فإنه قريب من الـذين           
يطلبونه، وسامعاً للذين يسألونه، فاصنعوا الصدقات واملراحم هللا        

رب منكم وأصغوا لقول القديس يوحنا املعمدان الذي        قتبامسه لي 
ن له ثوبان فليعط من ليس      م: " كان يكرز على ر األردن قائالً     

ليشفع فيكم أمام من عمـده يف       " له، ومن له طعام فليعط أيضاً       
وأنظروا إىل هذا اجلند العظيم الفارس امللتحف باد        . ر األردن 

املرتفع واملتوج بأكاليل الشهادة الشهيد العظـيم تاوضـروس         
املشرقي الذي استشهد يف مثل ذلك اليوم العظيم شفاعة الطاهر          

يخائيل رئيس املالئكة وشفاعة اجلميع فلتكن معكم وطلبتـهم         م
  . آمني.تؤازركم إىل النفس األخري

 }٥٧{

   أمشري١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  األعجوبة العظيمة اليت صنعها رئيس املالئكة ميخائيل
  الرجل الوثينمع 

  للقديس أنبا غريغوريوس الناطق باإلهليات
ة كرمي وجليل ذلك اليوم الذي نعيد فيـه لـرئيس           باحلقيق

املالئكة األطهار ميخائيل فألخربكم بتلك األعجوبة العظيمة اليت        
  .رأا عيناي

رجل منافق وثين، له أمـوال      ) آسيا  ( كان يف تلك البالد     
 وكانت له إمـرأة حمبـة هللا        ،كثرية من الذهب والفضة والبهائم    

كما كانـت   . نقطعني سراً وتعطي صدقات كثرية للمساكني وامل    
تواظب على حضور البيعة املقدسة بغري علم زوجها الذي كان          
حيبها كثرياً إذ كانت على مقدار وافر من احلسن واجلمال، كما           
كان هلا إميان عظيم بالسيد املسيح وتسأله دائماً بالليل والنـهار           

 يا إله املسيحيني إين أعلم باحلقيقة أنه ليس إله حـق يف           : قائلة  
السماء وعلى األرض سواك وحدك فأسألك أن جتعلين أعبـدك          

أراد بتحننه أن يـرد     وأن اهللا   . جهراً بال خوف كمثل املسيحيني    



 }٥٨{

اخلروف الضال إىل قطيعه فسمع لطلبات تلك املـرأة العفيفـة           
  .احلكيمة وضمريها املستقيم

ففي ذات يوم خرج زوجها الوثين ليتفقد قنيتـه وعمـائره           
) وكيالً على أعمالـه     ( ي كان خويل له     وبصحبته رجل مسيح  

 ففيمـا كانـا     ا يلزمه ملعيشته  م امسه يوحنا، وكان يعطيه مجيع    
سائران يف الطريق لقيهما رجل ناسخ وبيده كتاب فقـال لـه            
يوحنا ماذا يكون مثن هذا فأجابه الذي يريده خاطرك فطلب من           

 .ذلك الوثين قائالً يا سيدي أعطين ديناراً وأحسبه من أجـريت          
أجابـه  . أجابه إن مل تعرفين أمر هذا الكتاب فال أعطيك الدينار         

فقال ذلك الوثين لـو     . يوحنا أن هذا خيلص من املوت األبدي      
 هذا لكنت أشتري يل أنا أيضاً كتاباً حىت         احلقيقةبكنت أعرف   

نرسل االثنني هدية إلله املسيحيني، فكتب الوثين امسـه علـى           
ب رسالة يقول فيهـا أنـا       كتاب رئيس املالئكة ميخائيل وكت    

برخس الغري صاحل أكتب إىل إله املسيحيني هذا الذي مل أكـن            
أعرفه إذ مسعت بك من عبدك يوحنا أنك إله متحـنن ورؤوف            
وغري منظور ولك القدرة أن حتيي من املوت فتعجب جـداً وأن            
آبائي الوثنيني مل يعلموين أن أتعبد آلهلة أخرى سوى األبلـون           

 وزحل تلك اآلهلة اليت ال تقدر أن تنجي مـن           والزهرة واملشترى 
هلذا أعترف على يد عبدك يوحنا أنك       . املوت أو تشفي أمراضنا   

إذا حرستين فال أعاين املوت فإين أترك عبادة األصنام وأرسـل           
 }٥٩{

وهذا الكتاب الصغري هو بدء تذكاري لك       . لك هدايا كما تشاء   
إىل البيعـة    ابناً لك فأخذ يوحنا الكتابني ومـضى         لتقبلين مثل 

ووضعهم قدام املذبح واجته إىل ناحية الشرق ورفع عينيه حنـو           
السماء وصلى قائالً أيها اإلله احلقيقي أبو ربنا يسوع املـسيح           
أنت أرسلت ابنك الوحيد إىل العامل وخلص البشرية بآالمه على          

الـسماء  وإذ قلت يا إهلي أنه يكون فرح عظـيم يف           . الصليب
من تسعة وتسعني باراً ال حيتاجون إىل       خباطئ واحد يتوب أكثر     

فأسأل إن كانت . توبة، ومل آت ألدعو أبراراً بل خطاة إىل التوبة      
مشيئتك أن ختلص نفس هذا الوثين وترده ألنـك إلـه رؤوف            
وحمب للبشر لك اد مع أبيك الصاحل والروح القدس إىل أبـد            

  .الدهور آمني
الـوثين مرضـاً    ثالثة أيام مرض هذا     مث مضى إىل بيته وبعد      

فبكـاه أوالده   . شديداً حىت أنه خرس ومل يستطع أن يتكلم البتة        
الويل لنا يا أبانـا إن      : وزوجته حىت أم شقوا ثيام وصرخوا       

كنت متوت هكذا وال تكلمنا وهكذا ظل ال يأكل وال يشرب،           
فلما . ويف اليوم الرابع استيقظ من مرضه وأمر أن يدعو له يوحنا          

رك أنت يا يوحنا إذ أدركين اخلالص بـسببك         حضر قال له مبا   
ألنك جنيتين من موت اخلطاة، وأنه قام وجاء إىل أنـا أبـوكم             

فقال له يا أيب القديس     . غريغوريوس وشرح يل كل ما حدث له      
ملا ثقلت باملرض خطفت نفسي وجاءوا ا إىل ر من أمواج نار            



 }٦٠{

ملخـوف  عظيمة فنظرت به نفوس كثرية مث أقاموين أمام املنـرب ا        
املرهوب وكان هناك مجاعة ذات منظر مفزع مستعدين لعذاب         
النفوس اخلاطئة ليأخذوهم إىل النار املتقدة ويعذبوهم ليالً واراً         
بال رمحة، ونظرت من بعيد وإذا مالك روحاين واقف يشفع يف           
جنس البشر وهو يشع نوراً، وله دالة عظيمة عند الرب فـتكلم            

سرياً وخر ساجداً قدام احلاكم العـادل       معهم قائالً هلم اتركوه ي    
أيها الرب الرؤوف حتنن واصنع رمحة مع هذه        : ومتضرعاً  سائالً  

النفس فأخذتين رعدة عظيمة ونظرت وإذ رجل روحاين يلمـع          
أكثر من الشمس وجالس على كرسي مبجد عظيم ال ينطق بـه            
ومعه كتاب عظيم يف يده وبه خطوط كـثرية، فـدعا رئـيس             

ئيل وقال له يا رئيس ربوات السموات تعال وأنظر         املالئكة ميخا 
هذه النفوس ألن أعماهلم مكتوبة هنـا وأن سـالطني الظلمـة           

فقال رئيس املالئكة اجلليل    . أحضروا خطاياهم وأقاموهم أمامي   
 رمحة مع تلك النفوس إذ صنعت صدقة مع         اصنعميخائيل يا ريب    

حل الرحوم قد   أيها الرب الصا  .... املساكني وأعطت قرباناً بامسك   
وللوقـت  .. قلت إن كان هناك حبة يف العنقود ال يطرح جبملته         

خرج صوت احلاكم العادل أن ترد هذه النفس إىل جسدها مرة           
وها أنا قد جئـت إليـك يـا أيب          ..  فاستيقظت للوقت  أخرى

القديس وأسألك أن تعطيين املعمودية املقدسة ألصري مـسيحياً         
  .وكذا أهل بييت

 }٦١{

نه املستقيم وعظته وعمدتـه باسـم اآلب        فلما نظرت إميا  
واالبن والروح القدس وكذا أوالده وزوجته وأعطيتـهم مـن          

  .األسرار املقدسة
وأم بعد هذا وزعوا جزًء من أمواهلم على املساكني وجزءاً          
للبيعة املقدسة وتفرغوا خلالص نفوسهم سالكني يف وصـايا اهللا          

  .بكل قلوم حىت نياحتهم
د أخربتكم مبا نظرته عيناي وعرفتكم مبحبة وهذا يا أحبائي ق   

اهللا للبشر، وشفاعة رئيس املالئكة األطهار ميخائيل يف جـنس          
البشر وباألكثر مع الذين يصنعون الصدقة فليشفع فينا مجيعاً هذا          

  .املالك العظيم
  .وإلهلنا اد واإلكرام الدائم إىل األبد آمني
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 }٦٢{

   برمهات١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  األعجوبة العظيمة اليت صنعها رئيس املالئكة ميخائيل
  بأرض احلبشة

كان هناك كاهن يسمى سكازات متزوجاً بإمرأة تـسمى         
سارة من عظماء مدينة طالسن وكانا خائفان من اهللا صـانعان           

ة علـى الفقـراء     وصاياه وأوامره بالصوم والـصالة والـصدق      
واملساكني حمبان للغرباء، فكانا يشبهان أبينا إبـراهيم وسـارة          

وكان كل من رآها تعجـب      . وكانت إمرأته مجيلة املنظر جداً    
الـيت  ) أكـزاي هازبـا     ( منها ومن أعماهلا وفضائلها فأمسوها      

 .)عطية اآلب (تفسري اسم زوجها    وكان  ). خمتارة اهللا   ( تفسريها  
كثرية من والديهما، وصارا أغنيـاء بالـذهب        ورثا أمواالً   وقد  

والفضة الكثرية وكانت خمتارة اهللا عاقراً وكانا يصنعان تـذكار          
املالك اجلليل ميخائيل رئيس املالئكة يف الثاين عشر مـن كـل            
شهر، وكانا كثريي الصدقة للفقراء واملساكني واحملتاجني وكانا        

 وكانت تـصلي    .يف وجع قلب إذ مل يكن هلما ولداً يقر عيناها         
هكذا قائلة يا ريب يسوع املسيح أنت هو ملـك امللـوك ورب             
األرباب ومعونة الذين يف الشدائد والضيقات ورجاء اخلـائفني         

 }٦٣{

 فرح احلزاىن لك تسجد كافة الربوق ولـك ختـضع الرعـود           
والعواصف والرياح، بأمرك تسري الشمس والقمر بقوة الهوتك،        

كان ذلك ال يرضي صـالحك       ولداً وإن    وارزقينامسعين يا إهلي    
فأغلق أحشائي وأنت يا ميخائيل رئيس املالئكة اسأل اهللا مـن           

  .أجلي ليقبل طلبيت بشفاعتك أيها الطاهر
وملا أكملت صالا مضت إىل بيتها، فلما أتى بعلها عطيـة           
اآلب وكانت عادته كل حني أن ميضي إىل الكنيسة وقت رفـع            

 يدخل قط مرة فارغ اليد      البخور بعلم الشعب شريعة اإلميان ومل     
فقالت له زوجته خمتارة اهللا إين قد خطر على فكري شيء أريد            
أن أعرضه عليك وإن كان صواب افعله وإن كان ال يرضـيك            

فقالت حنن قد ورثنا غىن كثرياً      . فقال هلا قويل حىت أمسع    . أتركه
وعظيماً وحنن بغري ولد يرثنا فإن متنا من الذي يأخذه؟ لكن ما            

 هذه احلياة فلنتصدق به على الفقراء واملساكني وما يتبقى          دمنا يف 
وأما العبيد واجلـواري    . ندفعه للكنيسة وجنعل اهللا غرمينا يف هذا      

. فنعتقهم مجيعاً لعل اهللا يعتقنا من عبودية اخلطية ويكون لنا عوناً          
فأجاب زوجها هذه مشورة صاحلة لكن الكتاب يقول ال تعجل          

حاشاك يا سيد   فقالت له زوجته    . ندمإن كان سترجع وت    بالعطاء
 يعطي صدقة بعد    أندعنا نتصدق يف حياتنا فإنه ال يستطيع أحد         

طيه اليوم هو فداء عن نفوسنا، ونكمل ما يرضي         موته، والذي نع  
وبعد ذلك احلني مات امللك وجلس ملك آخـر عابـد           . الرب



 }٦٤{

لألوثان فهدم الكنائس وبىن هياكل لألوثان وظلم وسلب وسىب         
خمتـارة اهللا فكانـت   ) أكزاي هاريا  ( ء، وكانت ضمنهن    النسا

فحفظها اهللا ساملة وعـادت إىب      تتشفع باملالك اجلليل ميخائيل     
فكانوا يتحدثون بعظائم اهللا والعجائـب الـيت        . زوجها بسالم 

صنعها معهما مبساعدة رئيس املالئكة ميخائيل، وكانا يـصنعان         
  .تذكاره العظيم يف الثاين عشر من كل شهر

بعد ذلك ظهر هلما مالك الرب ميخائيل يف رؤيـا الليـل            و
وبشرمها مبيالد ابناً هلما هو القديس تكالهيمانوت فلما ولد وبلغ        
من العمر سنة ونصف حدث جوع يف أرض احلبشة وكان اليوم           
الثاين عشر من شهر برمهات تذكار املالك اجلليل ميخائيل رئيس          

لطفل تبكي حزينة مع    الطغمات السمائية قد افترب فصارت أم ا      
خلو يدها وعدم إمكاا القيام بعمل التذكار فمـسح الطفـل           
دموعها بيديه الصغريتني ولعدم إمكانه النطق أشار إليها بيده ان          

 فأدخلتـه . تدخله إىل حيث كان هناك طبق به قليل من الدقيق         
ووضع يده يف ذلك الدقيق القليل فصار كثرياً حىت بدأ يتدفق إىل            

ضرت قففاً وكان كلما فرغـت الطبـق عـاد إىل           األرض فأح 
االمتالء وهكذا إىل أن امتألت اثنتا عشرة قفة وقدمت إليه قدور           
السمن والزيت الفارغة، وملا عاد أبوه من الكنيسة جمد اهللا كثرياً           
الذي مل يتركهم بشفاعة رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل مث عمل          

  .ريانالتذكار وأطعم الفقراء وكل اجل
 }٦٥{

باتا تلك الليلة يتحدثان بصنيع اهللا معها مـن املعجـزات           و
والعجائب مبساعدة رئيس املالئكة األطهار ميخائيـل وكانـا         
يصنعان تذكاره العظيم يف الثاين عشر من كل شـهر إىل يـوم             

  .وفاما
والرب يؤهلنا لقبول التعب على امسه القدوس ومينحنا الصرب         

ملرتل داود النيب جربين يا إهلي      وجيعل رمحته قبالة أعيننا كما قال ا      
  ...وامتحن قليب وكليتاي 

بشفاعة الست واألم الباقية عذراء القديسة مـرمي الطـاهرة       
والشفيع األمني اجلليل ميخائيل رئيس املالئكة األطهار ولربنـا         

  .اد الدائم إىل األبد آمني
  



 }٦٦{

   برموده١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  األعجوبة العظيمة اليت صنعها رئيس املالئكة ميخائيل
  مع الراهب القديس جببل شيهيت

برية شيهيت أب راهب فاضل يـصنع عبـادات         كان يف   
األطهار كثرية، ويتصدق للفقراء واملساكني باسم رئيس املالئكة        

ميخائيل يف اليوم الثاين عشر من كل شهر، وحيمل القرابني لبيعته           
ة دفعتني يف الثاين عشر من هـاتور،         يف كل سن   بثغر اإلسكندرية 

هذا كان فعله يف    . والثاين عشر من بؤونه، ويتقرب ويرجع لديره      
وكـان  . زمن شبابه ألنه كان شاباً ويف شبه شـيخ يف سـريته           

. يتصدق جبميع ما حيصل عليه فال يفضل له سوى قوته يوم بيوم           
، وكان  وكان يصوم كل يوم إىل التاسعة ما عدا السبت واألحد         

فلمـا رأى   . يصنع كل يوم صدقات كثرية وطلبات وميطانيات      
القديس أراد أن يضيع تعبه، فلما كان أحد        العدو احملتال فضائل    

األيام وقد اقترب عيد العظيم يف رؤسـاء املالئكـة األطهـار            
ميخائيل الذي هو الثاين عشر من بؤونه ألقى العدو على هـذا            

عف كثري ومحى صعبة،    األب روح مرض ثقيل فثقل جسده بض      
أقوم وأمضي إىل مدينة اإلسكندرية     : وأن األب فكر يف ذاته قائالً     

 }٦٧{

وأصلي يف بيعة رئيس املالئكة الطاهر ميخائيل ذي االسم احللو          
يف فم كل أحد ألنه قد قرب زمن انتقايل إذ أنظر جسدي قـد              
ثقل على باألكثر، ولتكن إرادة الرب ألننا إن عـشنا فللـرب            

  تنا فللرب منوت، فإن عشنا وإن متنا فللرب حنـن         نعيش وإن م  
 بيعةفأض وأقوم ذايت هذه الدفعة وأمضي إىل         ). ٨: ١٤رو  ( 

فمن يعلـم هـل     . اجلليل ميخائيل رئيس املالئكة الشفيع األمني     
وانه قام وحول وجهـه حنـو       . أعيش أنا ملثل تلك األيام أم ال      

رشم ذاتـه   و... الشرق وصلى بدموع أبانا الذي يف السموات        
بعالمة الصليب املقدس وتضرع قائالً يا رئيس املالئكة ميخائيل         

وابتدأ ميـشي يف    . لتعضدين بقوتك يف هذه الدفعة ولتقوم سبيلي      
الروح مستعد أمـا اجلـسد      : الطريق جبهد عظيم وكان يقول    

وفيما هو يف الطريق وإذا شيخاً ناسكاً جماهداً سـاكناً          . فضعيف
حركته نعمة اهللا أن يصعد إىل الـسطح        يف ختوم اإلسكندرية قد     

وإذ به ينظر ذلك األب الراهب ميشي داخل الربية وهو جبهـد            
عظيم، ورأى سالح الشيطان ثقيالً عليه وهو بقوة اهللا يقاتـل           
بأمانة مستقيمة ونظر أيضاً وإذا مالك اهللا ميشي خلفه وهو يعـد           

ارك ملا  وأن الشيخ املب  .  األجر بقدر تعبه وجهاده    ويعطيهاته،  وخط
رأى ذلك تعجب وجمد اهللا وقال حقاً أن هذا األب أرضى الرب            
بأعماله الصاحلة وهو قديس اهللا، فلما قرب منـه نـزل إليـه             

ميطانية لآلخر وصليا أبانا    منهما  واستقبله من بعيد وضرب كل      



 }٦٨{

وبعد ذلك سأله الشيخ املبارك أن يدخله       ... الذي يف السموات    
 يوافق، ومل يلتفت إىل ورائه بل كان        معه إىل قاليته ليستريح فلم    

مستعداً للمسري وأن الشيخ املبارك سأله قائالً يا أيب القديس امسح    
يل أن أسري معك إىل حيث تريد، ألنه قال يف نفسه ال أرجـع              
حىت أنظر ماذا يكون أمر هذا القديس وأما مل يزاال سـائرين            

إىل أن وصال   وس  ومها ميجدان اهللا ويسبحان ويباركان امسه القد      
وجاء بقربانه كعادته باسم رئيس املالئكـة       . مدينة اإلسكندرية 

اجلليل ميخائيل وملا كان صباح الثاين عشر من بؤونـه ابتـدأ            
القـداس  الكهنة يف جتهيز السرائر املقدسة وخدم األب البطريرك         

، تقدم األب القديس ورفيقه ليتناوال      وملا كملت اخلدمة  . اإلهلي
دمه ملغفرة خطاياهم، وعندما تقربا كالمهـا       من جسد املسيح و   

رأى األب البطريرك مالك ويف يده اليمىن إكليل جهاد الـشيخ           
املبارك ورأى على رأس األب الراهب الذي من برية شـيهيت           
ثالثة أكاليل نورانية ومالكاً نورانياً واقفاً إىل جانبه ومعه لـوح           

فلما .  البيعة منقوش به اخلطوات اليت مشاها من برية شيهيت إىل        
رأى األب البطريرك ذلك تعجب وجمد اهللا ودعا للوقت خـادم           
البيعة، وأمره أن يبقي هذين الراهبني عنده حىت يفرغ من القداس           
ويسرح الشعب بسالم، فلما جلس األب البطريرك بقاليته دعا         

فأحـضرمها إليـه    . خادم البيعة وأمره أن يأتيه بالراهبني     للوقت  
وسأاله الربكة فباركهما وأذن هلما بـاجللوس       وضربا ميطانية له    

 }٦٩{

معه فقال هلما أنا املسكني أبوكم يا أحبائي إذ يقـول اإلجنيـل             
املقدس ليس أحد يوقد سراجاً ويضعه حتت مكيال بل ليـضعه           

مث قال لألخ الراهب الذي من      . على منارة فينظر الداخلون نوره    
ختفي مـن   شيهيت ما امسك؟ وأربطك بكلمة اهللا األزلية أن ال          

.  من السماء  لكأمرك شيئاً ألين رأيت موهبة عظيمة قد أُعطيت         
فأجابه امسي أوساولوس وصدقين يا أيب لـيس يفّ شـيء مـن             
الفضائل بل أنا إنسان خاطئ أكثر من كل أحـد، مـستمر يف             
آثامي وخطاياي بسؤال رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل ويرمحين        

يها إىل التوبة، وأين ال أسـتحق       وينقلين من غفلة اوين اليت أنا ف      
أن أطأ بقدمي هذه األرض املقدسة ألين أكملت اآلثام وفعـل           

حىت إين أفكر يف كل وقت أنه عند خروجي مـن           .. الشيطان  
هذا العامل سيمضون يب إىل الدينونة الكائنة لألشرار الذين مثلي          
أنا اخلاطئ وذلك يا أيب القديس أنه كان يل صـديق تـاجر يف              

 وحنـن    االثنني مشتركني مع بعضنا يف التجارة      ن وكنا حن  صناعته
بقلب واحد يف أخذنا وعطائنا وبيعنا وشرائنا وكان صـديقي          

، وكان لـصديقي هـذا      مشغوالً بالتعب كله وأنا خبالف ذلك     
ففي أحد األيام قـال يل      . زوجة حسناء جداً وخيشى عليها مين     

رر بيننا عهداً   هوذا لنا أيام وسنني عديدة مع بعضنا ونريد أن نق         
وميثاقاً بإميان عظيم أمام اهللا أن ال خيون أحد منا رفيقه وال خيفي             

 ونية صادقة ليبارك الرب     عنه شيئاً مما يفعله بل نكون قلباً واحداً       



 }٧٠{

يف حياتنا وتستريح أفكاري فيك وإذا سافرت أكون مطمئناً من          
 وللوقت أتينا . جهتك على بييت وكل ما هو لنا فأجبته إىل ذلك         

 البيعة، وقررنا عهداً أمام اهللا بإميان عظيم وأشـهدنا علـى            ىلإ
ميخائيل بأن ال يغدر أحد منا      أنفسنا بيعة رئيس املالئكة األطهار      

أما أنا فرجعت إىل املدينة وكنـت       . صاحبه يف شيء من األشياء    
أشتري كل ما يصلح ويف أحد األيام اشتريت بـضاعة كـثرية            

يقي، وملـا خزنتـها قـصدت       الثمن ومضيت ا إىل مرتل صد     
الذهاب إىل حال سبيلي، فأغلقت إمرأة صديقي علـى البـاب           

وأما أنا فقويـت قلـيب      . وأرادت مين موافقتها على فعل اخلطية     
وذكرت العهد الذي بيين وبني صديقي والشاهد على بذلك اهللا          
له السبح ورئيس املالئكة األطهار ميخائيل فـأدركتين للوقـت          

ة مل تدع يف قليب شيئاً من االهتمام بتلـك          خشية عظيمة صاحل  
فقلت هلا ال يكون هذا أبداً أن أخون صديقي وأنقـض           . املرأة

العهد وأفعل معك اخلطية فأحلت على بالكالم والقول الفاحش،         
وتقدمت إىلّ بدون حياء بدون خوف اهللا وأمسكتين فـصحت          

 بـيين    املالئكة األطهار ميخائيل الشاهد    للوقت يا اهللا إله رئيس    
 الذي أنتوبني صديقي إين ال أخونه خلصين من يد هذه اإلمرأة    

 املـصرية زوجـة     املـرأة خلصت يوسف يف ذلك الزمان من       
مث رمشت ذايت بعالمة الصليب املقدس، وقلت باسـم         . فوطيفار

اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد، كل ذلك ومل تدعين          
 }٧١{

رجع عن هواها ضـربتها  فلما رأيتها كذلك ال تريد أن ت      . أنطلق
ضربة شديدة صادفت قلبها فسقطت علـى األرض ميتـة، ومل           

فجزع قليب وخفت خوفـاً عظيمـاً       . يكن قصدي يا أيب موا    
وصرخت يا سيدي يسوع املسيح ابن اهللا احلي األزيل بـشفاعة           
رئيس املالئكة األطهار ميخائيل أعين يف هذه الـساعة الـصعبة           

أقصد إال خالصي منها ألجل مـا       ألنك تعلم يا سيدي أنين ال       
قررته، وأنا أعلم يا سيدي أنين صنعت خطايا كثرية وأنت تطول           

 فاآلن أطلب إىل حتننك أن ختلـصين مـن هـذه           . روحك على
التجربة العظيمة وهذه اخلطية اليت بال علم وأنا أتعبد لك بقيـة            

وأسري يف طريقك املستقيم صانعاً إرادتك ألجل خالص        . حيايت
كنت . األبدن اآلن ال أعود أقيم يف مكان به إمرأة إىل           نفسي وم 

وإذا صاحب كنوز الرمحة الذي     . أقول هذا وأنا أبكي بكاءاً مراً     
ال يشاء موت اخلاطئ واملتحنن على خليقته الذي أض لعـازر           
من القرب بعد أربعة أيام، وبصوته تقوم اخلليقة مجيعـاً يف اليـوم             

. دفعـة أخـرى   ة اجلاهلة إليها    األخري قد أعاد روح تلك اإلمرأ     
طوباك يـا أخـي     : فقامت بفرح عظيم، وسجدت أمامي قائلة     

وأنا الـشقية   . القديس مث طوباك ألن اهللا غفر لك مجيع خطاياك        
البائسة قد خلصت نفسي ألجلك، صدقين أنه عندما خرجـت          
نفسي من جسدي أحاطت يب قوات الظلمة وهم يصرون على          

 يب إىل نار جهنم فأتاين مالك       ومضوا. أسنام يف غضب وحنق   



 }٧٢{

نوراين وقال للموكلني على أن هذه النفس مل تعط لكم، الـرب       
اإلله أوهبها ألوساولوس عبده الصاحل بشفاعة رئيس املالئكـة         
األطهار ميخائيل فأجاب املالئكة املظلمون أن أوساولوس هـو         
صديقنا ونريد أن نأخذه عندنا ألنه قتل هذه اإلمرأة، وليس فيه           

فقال هلم من اآلن هو ليس لكـم ألن         . شيء من اخلري والصالح   
نعمة اهللا أدركته ورمحته جذبته إىل ملكوت السموات، وسيكون         
إناء خمتاراً هللا، وقد غفر له الرب خطاياه، وسلمه لرئيس املالئكة           
األطهار ميخائيل ليحفظه من كل قواتكم وضربات الـشيطان         

مث أن  . اتل الشهوة وقهرهـا   ألنه غلب إغراءات تلك اإلمرأة، وق     
املالك النوراين أخذ نفسي من أولئـك املظلمـني وجعلـها يف            

  .جسدي وها أنا اآلن قد عشت دفعة أخرى كما تراين
وأنا أوساولوس عندما مسعت هذا يا أيب من تلك اإلمـرأة           
تعجبت كثرياً، وفرحت خبالصها وحياا دفعة أخرى، وجمدت        

ته وحتننه على خليقته وصنعة يديه      اهللا ألجل رأفاته الكثرية ورمح    
إذ ال يشاء موت اخلاطئ أو هالك أحد من البشر بـل حيـب              

وكان الوقت مساء فاضطجعت ومنت، وإذا      . رجوع اجلميع إليه  
هوذا : يل بالليل وأضين من النوم وقال يل      مالك نوراين قد ظهر     

 أنتقد خلصت فال تعد ختطئ لئال يصيبك أشر مث قلت له من             
 ذا اد احمليط بك؟ أجابين أنا هو ميخائيل رئـيس           يا سيدي 

أنا . املالئكة الواقف أمام اهللا يف كل حني أشفع يف جنس البشر          
 }٧٣{

الذي سألت الرب ورددت نفس تلك اإلمرأة إليها دفعة أخرى،          
تقوى واغلب، مث رمشين بعالمة الصليب املقدس وغـاب عـين           

 أشرقت  وحني. فصرت يف خوف عظيم من ذلك املنظر العجيب       
الشمس ضت مسرعاً فأخذت املال وقسمته نصفني بالـسوية         
وتركت ما خيص شريكي داخل مرتله وأخذت نصييب وفرقتـه          
على املساكني والفقراء مث مضيت هارباً إىل جبـل شـيهيت،           

وابتدأت أعمل بيـدي    . ولبست ثياب الرهبنة واإلسكيم املقدس    
 إىل بيعة رئيس    األكل وأتصدق على املساكني واحملتاجني وأمضي     

املالئكة اجلليل ميخائيل يف الثاين عشر من هاتور وبؤونه ألقـدم           
وهذا هو عملي ومـا     . القربان للرب ليغفر يل خطاياي السالفة     

أتفق يل قد شرحته لك يا أيب ألجل ما جزمت على ذا الكالم             
ملح وشرايب قسط ماء كل يوم      ووأما غذائي فهو خبز     . الصعب

  .وأصوم إىل الغروب
فلما مسع األب البطريرك هذه السرية احلسنة جمد اهللا حمـب           
البشر جميب الذين يطلبون إليه بقلب نقي، وقال لـه باحلقيقـة            

وجهادك الذي تصنعه من أجل هذا أحبـك        عظيمة هي سريتك    
اهللا وانعم عليك بثالثة أكاليل الواحد ألجل توبتك النقية الربيئة          

ابينك اليت تقدمها هللا يف     من كل عيب واآلخر ألجل أتعابك وقر      
بيعة رئيس املالئكة األطهار ميخائيل أما الثالث فألجل إسـكيم          

فطوبـاك باحلقيقـة يـا    . الرهبنة الذي تسلحت به لقتال العدو  



 }٧٤{

أوساولوس الرب قد غفر لك خطاياك وصرت اليوم مثل اليـوم           
فأغلب وتقوى وكمل سعيك الصاحل فإنه ليس       . الذي ولدت فيه  

 العامل بل نصيبك ملكوت السموات مع مجيع        لك نصيب يف هذا   
: وملا قال له ذلك تركه وسأل رفيقه الشيخ قائالً لـه          . القديسني

أسألك يا أيب القديس من أجل اهللا أن ختربين أيـضاً بـسريتك             
الصاحلة لعلي إذا مسعت ذلك أربح نفسي كما هو مكتوب لريوا           

جابـه  أ. أعمالكم الصاحلة فيمجدوا أباكم الذي يف الـسموات       
الشيخ قائالً اغفر يل يا أيب القديس فإين إنسان مسكني خـاطئ            

وأعلمك يا أيب القديس هوذا     . أكثر من كل إنسان على األرض     
 عشر سنة وأنا عدمي     اثينيل من العمر مائة سنة وقد ترهبنت ابن         

االهتمام بشغل اليد ما عدا ما حتتاج إليه الـضرورة، وأصـنع            
ار كمثل وصايا القديسني وأصـوم      صلوات كثرية يف الليل والنه    

أما األربعني املقدسة فأصوم . يومني يومني ما عدا السبت واألحد
فيها أسبوعاً أسبوعاً وأنا حمب للوحدة واالنفراد جداً، ال أشتهي          

وقـد كنـت أعلـى      . أن أنظر وجه إنسان البتة وأحب الغرباء      
مسكين فنظرت هذا األب أوساولوس هذا مقبالً من داخل برية          
شيهيت وجمد الرب حميطاً به، ومالكه ماشياً معه يكتب خطواته          
فرتلت إليه وأخذت بركته وأتيت معه إىل هذا املكان املقـدس           
وهذا عملي يا أيب قد شرحته لك ومل أخف عنك شـيئاً البتـة              

وأنا أسـألك يـا أيب أن       . ألنك مؤمتن على نفوسنا من قبل اهللا      
 }٧٥{

مر الزائل وأن أجـد     تذكرين يف صلواتك ليكمل الرب هذا الع      
  .رمحة ودالة أمامه يف يوم الدينونة الرهيبة

أما األب البطريرك فمجد اهللا كثرياً وقال طوباك مث طوباك           
فإنه هوذا قد وهب لك الرب إكليالً عـن أتعابـك يف قيامـة              

  .الصديقني
وبعد هذا صليا مجيعاً مث خرجا بعزاء من الرب يف سـالم،            

الفضيلة مث انتقال إىل النعيم األبدي      وكمال ما ابتدأ به من أعمال       
  .حاملني مثار أتعاما الصاحلة

جمداً هللا وتبجيالً لرئيس مالئكته األطهار ميخائيل الشفيع يف         
فلنهرب اآلن يا أحبائي مـن أعمـال        . جنس البشر كل وقت   

  .اخلطية ونقبل إىل التوبة احلقيقية من كل قلوبنا
القديسة مـرمي الـيت     سائلني شفاعة السيدة البتول العذراء      

. محلت عنقود احلياة وشفاعة رئيس املالئكة األطهار ميخائيـل        
  .ولربنا اد الدائم إىل األبد آمني



 }٧٦{

   بشنس١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  رئيس املالئكة ميخائيللاألعجوبة العظيمة اليت 
 لألنبا أرشيالوس األسقف–شفاء إنسان مستسقيا   

كيليكا جبوفه مـرض فـانتفخ      كان إنسان مبدينة طرسوس     
فـسمع باآليـات    . وصار مستسقياً ال يقدر أن ميـشي البتـة        

والعجائب اليت يصنعها رئيس املالئكة األطهار ميخائيل فـدعا         
عبده اخلاص له وكان امسه زكا، وقـال لـه إين قـد مسعـت               

ا ال  بالعجائب واألشفية ببيعته بنابلس لكن كيف أمضي إليه وأن        
أستطيع أن أركب السفينة؟ فأمر أن حيضروا له مخسمائة دينـار           
فأخذها وجعلها يف تابوت وختم عليها خبامته وطـاله بالقـار           

وأنظر رجالً أميناً يف    امض إىل البحر    : وأعطاه لعبده هذا قائالً له    
السفينة وأعطه هذا املال ليوصله إىل كنيسة رئـيس املالئكـة           

 جتد أحداً اطرحه يف البحر وأنا أعتقد        ميخائيل يف نابلس وإن مل    
أن اهللا ورئيس مالئكته األطهار ميخائيـل يوصـلها إىل بيعتـه            

  .ويكون يل الشفاء أنا اخلاطئ
فأخذ العبد الذهب وجاء إىل شاطئ البحر لكن الـشيطان          
أعمى قلبه ففكر قائالً أن سيدي ميوت ذا املرض الذي ليس له            

 }٧٧{

يش به بعد موته، مث حفر حفرة       شفاء فآخذ هذا املال عندي ألع     
 املال، مث كذب علـى      هذاودفن فيها فضة سيده إذ اتكل على        

 ألطهـار املالئكـة ا  وملا كان منتصف الليل وإذا برئيس       . سيده
ميخائيل مبنطقة ذهب وبيده قضيب عليه صليب وبيده األخرى         

يا أثناسيوس هل تريد الشفاء؟ أجابـه       : بكرة مثل املركبة وقال   
فأجابه ! ي ومن أنت إذ ما رأيت قط أحد ذا البهاء         نعم يا سيد  

 فقال أنقذين يا شفيعي وسيدي    . يف حمبة وسرور أنا هو ميخائيل     
حينئذ مد  . وأطلب من أجلي وأنا ال أجتاوز بيعتك إىل يوم وفايت         

القضيب الذي بيده إليه فسكب من جسده مياه نتنـة، فـصار            
نة كلها جمـدت    فكان فرح عظيم له واملدي    . وكأنه مل ميرض قط   

أما العبد الـذي    . اهللا على هذا ورئيس مالئكته الطاهر ميخائيل      
أخذ الفضة وأخفاها يف األرض فلحقته شدة عظيمـة يف تلـك            
الليلة، وصار له مرض استسقاء سيده وكان ينسكب من جسده          

وإذ كانت له إمرأة حتب اهللا امسها تكال قالت له أيهـا            . ماءاً نتناً 
. ك نذراً مل تفه للرب أم قلت قوالً جاحـداً         األخ أنظر لعله علي   

فقل احلق إذ أنا عبدتك وشريكتك وال أظهر أمرك ألحـد إىل            
فقال هلا إين صرت متجاسراً علـى       . األبد لئال متوت ذا املرض    

خطية عظيمة لكن اضي أيتها األخت واصطحيب معك أحـد          
         قال النسوة املؤمنات وأخرجا إىل ساحل البحر إىل املوضع الذي ي

له قوقفال فتجدا حتت احلجر الكبري يف حفرة تابوتاً صغرياً ملطخ           



 }٧٨{

بالقار، اطرحيه يف البحر لعل رئيس املالئكة األطهار ميخائيـل          
وهكذا صنعت إمرأته للحال فاختطفت التابوت قوة       . يشفع يفَّ 

من اهللا وجاءت به إىل داخل الكنيسة الـيت لـرئيس املالئكـة             
ح القيم الباب بـاكراً وجـد ذلـك         األطهار ميخائيل فلما فت   

الصندوق الصغري داخل البيعة فتعجب جداً وحكى يل األمر أنا          
وإذا رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل قد ظهـر        . احلقي أرشيالوس 

. هلذا اإلنسان وقال له بفرح قم وال تكتم خطاياك وأنت حتيـا           
كة فانتبه من نومه وقال حقاً أيتها األخت قد ظهر يل رئيس املالئ           

  .يف الرؤيا يريد أن يشفيين
فذهب إىل سيده وأعلمه بكل شيء واستراح هذا اإلنـسان          

  .من مرضه وشاعت تلك األعجوبة يف املدينة كلها
مث قام أثناسيوس وأخذ هدايا كثرية ومحلها يف السفن وجاء          
ا إىل كنيسة رئيس املالئكة األطهار ومكث ـا خيدمـه إىل            

ضر الصندوق وسط الشعب وكـان      نياحته وهو ميجد اهللا، وأح    
وأما زكا  . أوالًخمتوماً وأخرج منه الفضة فوجدها كما وضعها        

فإنه اعترف خبطيئته وكانوا مجيعاً ميجدون اهللا ورئيس مالئكتـه          
  .ميخائيل

شفاعة والدة اإلله العذراء القديسة مرمي ورئـيس املالئكـة          
  .الطاهر ميخائيل فلتكن معنا آمني

 }٧٩{

   بؤونه١٢
   واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمنيباسم اآلب

  األعجوبة العظيمة اليت صنعها رئيس املالئكة ميخائيل
  كياامع القديسة أوفيمية لألنبا أثناسيوس أسقف تر

كان يف مملكة امللك احملب هللا أنوريوس أمري كـبري يـسمى            
تقياً مشهوداً  أرسطرخوس وهذا كان صديقاً مباركاً حمباً هللا باراً         

عمال الصاحلة، وكانت له زوجة مباركة تقيـة عفيفـة           باأل هل
وكانا حمبني للغرباء واملساكني رمحاء متضعان،      . تسمى أوفيمية 

وقد ناال صبغة املعمودية املقدسة من يد القديس يوحنـا ذهـيب       
وكانت هلما أمانة عظيمة يف رئـيس املالئكـة العظـيم           . الفم

ر من كل شـهر،     وكانا يصنعان تذكاره يف الثاين عش     . ميخائيل
وتذكار ميالد ربنا يسوع املسيح يف التاسع والعشرين من كـل           

فلما أراد الرب نقله من هذا العامل الزائـل إىل امللكـوت            . شهر
الدائم قال للمباركة أوفيمية هوذا أنا سأمضي يف طريق آبـائي           
السالفني وهوذا أوصيك أجلّ الوصايا وأكملها هـي الرمحـة          

ة تفتخر على احلكم يف يوم الدينونة واهللا        والصدقة إذ يقول الرمح   
 شيئاً مما كنت أفعله خاصة عيد       تبطلنيالشاهد بيين وبينك أن ال      

رئيس املالئكة األطهار العظيم ميخائيل كل شهر ألنه يشفع فينا          



 }٨٠{

فأجابته زوجته املباركة حي هو اسم      .  اهللا ليغفر لنا خطايانا    أمام
 أوصيتين به لكن أريد أيقونة      الرب يا سيدي أنين ال أترك شيئاً مما       

رئيس املالئكة األطهار ميخائيل يف لوح خـشب ألضـعها يف           
لتسندين وتقويين وحتفظين من قوات العـدو       ) خمدعي  ( قيطوين  

ألنك منذ أن تفارقين آكل خبزي بتنهد وطعامي بدموع فاملرأة          
دون رجلها كالسفينة اليت بال مدبر، وكاجلسد الذي بال نفـس           

فلما مسـع   .. الرجل رأس املرأة    : س الرسول يقول  ومعلمنا بول 
بعلها ذلك فرح فرحاً كثرياً وأرسل فأحضر مصوراً حاذقـاً يف           
صناعته وأمره أن يصنع أيقونة رئيس املالئكة األطهار ميخائيـل          
ويطليها بذهب خمتار ويزينها حبجارة كرمية ففعل املصور ذلـك          

اركة وسلمها هلـا    وملا رآها فرح فرحاً عظيماً ودعى زوجته املب       
وقالت لبعلها يا سيدي لتكمل يل هـذا األمـر          . ففرحت كثرياً 

اآلخر بان تسلمين وتدعين لرئيس املالئكة األطهار ليكـون يل          
فلما مسع هـذا الكـالم مـن        . حافظاً الليل والنهار حىت وفايت    

: املباركة أوفيمية بكى بكاءاً شديداً ورفع عينيه إىل السماء وقال         
ئكة األطهار ميخائيل يا عظيم القـوات الـسمائية         يا رئيس املال  

ورئيس العساكر النورانيني القائم أمام الرب كل حني تشفع عن          
جنس البشر، أنت الذي طرحت الشيطان يف أتون النار، ها أنا           
أسلم عبدتك أوفيمية زوجيت وديعة صاحلة لتحفظها وختلـصها         

 كـثرياً   ففرحت أوفيمية بـذلك   . من مجيع مناصب العدو احملال    
 }٨١{

وقوى إمياا باهللا ورئيس مالئكته األطهار ميخائيـل وأخـذت          
اللوح الذي به الصورة وجعلته داخل قيطوا، وأسرجت أمامه         

وكانت كل يوم تسجد إكرامـاً لـه        . قنديالً يضيء ليالً واراً   
أمـا  . وتقبله وتسأله أن يـسال اهللا يف خالصـها ومعونتـها          

وصـلوا عليـه    يد الـرب     بعلها فقد أسلم نفسه ب     أرسطرخوس
بالبيعة، ودفن بإكرام عظيم وان أوفيمية مل تفتر عن صنع الرمحة           
والوالئم للفقراء واملساكني وكل األرامل واملعوزين باسم الطاهر        

  .ميخائيل رئيس املالئكة
لكن عدو اخلري ملا رأى فعل تلك اإلمرأة املباركة مل حيتمـل            

يام تزين بشكل راهبـة     ففي أحد األ  . ذلك فأراد أن يضيع تعبها    
 آخرين بشكل راهبات أيضاً وأتوا وطرقـوا        أربعةعذراء ومعها   

فقلن هلا قويل لـسيدتك     الباب فخرجت إليهم إحدى جوارها      
. هوذا راهبة عذراء ومعها راهبات أخريات تريد أن جتتمع بك          

فلما اسـتقبلتهن   . فدخلت وأخربا بذلك وأذنت هلن بالدخول     
ضاعاً كاذباً وجلسن جبوار القيطون الذي      أوفيمية رأت عليهن ات   

داخله صورة رئيس املالئكة ومل تعلم أنه الشيطان فقالت يا أخيت           
كتك وأؤكد  أدخلي إىل هذا القيطون وصلي داخله لتحل فيك بر        

لك برئيس املالئكة األطهار ميخائيل أنه من يوم أن تنيح بعلـي            
          الطوباوي ومل يدخل قيطوين رجل غريـب سـوى جـوارى .

وملاذا فعلت هذا؟ فكـل     : شيطان املتشبه بالراهبة قائالً   الفأجاا  



 }٨٢{

فـإن أردت أن    . موضع ال يكون فيه رجل ليس فيه بركة الرب        
. ترضي الرب بكل قلبك أنا أشري عليك مشورة حسنة أمام اهللا          

عظيماً وأمرياً  فأجابتها وما هي يا أخيت؟ فقالت أنا أعرف رئيساً          
يسمى هرقلس وهو   أنوريوس امللك   كبرياً وهو أعظم رجال قصر      

 وملا مسع أن بعلك توىف يريد       نسييب وقد ماتت زوجته هذه األيام     
أن يتزوج بك وقد أرسل لك بصحبيت هدايا عظيمة مث أراهـا            

كل ذلك خيـاالً    وكان  . ذهباً كثرياً وآلىلء مثينة وجواهر عديدة     
قدر أن  إين ال أ  : أما الطوبانية أوفيمية فأجابتها قائلة    . ليس حقيقة 

أفعل شيئاً بغري أمر وكيلي ومهما أمرين فعلته وها هـو داخـل             
فقال العدو املتشبه بالراهبة لقد     . قيطوين كائن معي الليل والنهار    

والكتـاب  . زعمت أنه مل يدخل إليك رجل فقد كـذبت اآلن         
يقول من حفظ الناموس وترك إحدى وصاياه يكـون مـداناً           

ك ال أدع نـسييب يتخـذك       واآلن إن أعطيتين سائر غنا    . بالكل
فابتسمت أوفيمية ضاحكة وقالت حبكمة روحانية يا       . زوجة له 

أخيت احلبيبة إنين ال أريد أن أختذ رجالً آخر وإن أعطيتين غـىن             
هذا العامل كله فال أنقض العهد الذي بـيين وبـني الطوبـاين             

واعلمي أن مشريي   .  فأمضي إىل الرب طاهرة بعده     أرسطرخوس
وهو قوي جداً عـامل مبـا يفكـره         . مل الزائل ليس من هذا العا   

وإن تسلط العدو على أحد من البشر وسأله املعونـة          . اإلنسان
. خيلصه سريعاً وإن أردت فأنا أسأله ليكون يل عوناً يوم وفاتك          

 }٨٣{

فأجابت أريين إياه فقالت أوفيمية قومي أوالً وحويل وجهك إىل          
رك الـنجس،   وصلي إىل اهللا واعتريف مبا أسات إليه بفك       الشرق  

ومشريها وال أعـود    وقويل اغفر يل مبا افتكرته يف هذه اإلمرأة         
. وبعد ذلك أدعـك تتملـي مبـشاهدته       . أفكر يف شيء رديء   

فأجابت أن الذين ألبسوين هذه الثياب أوصوين ال أبسط يـدي           
. للصالة يف غري ديري، وال آكل أو أشرب يف بيت العلمـانيني           

رك إحدى الوصايا يدان بالكل     فقالت هلا أما قلت أوالً أن من ت       
" صلوا كل حـني وال متلـوا        " وسيدنا يقول يف إجنيله املقدس      

يف كـل شـيء     وبولس الرسول يقول صلوا بال فتور واشكروا        
وأن الشيطان ملا علم أن     ... فاآلن قومي فصلي مث أريك وكيلي       

أوفيمية ضيقت عليه من كل جانب ابتدأ يظهر شكله املفـزع           
فللوقت صرخت تلك الطوبانية قائلة يـا       . يفةفصار يف هيئة خم   

سيدي رئيس القوات السمائية أعين يف هذه الساعة الضيقة فأنت          
 أرسـطرخوس تعرف يا سيدي رئيس املالئكة ميخائيل أن بعلي         

قد سلمين إليك كي تكون حافظاً يل ومدبراً وخملصاً من مجيـع            
م اآلب  فخاخ الشيطان، مث رمشت ذاا بعالمة الصليب قائلة باس        

فللوقـت يف تلـك     . واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني     
مث بعد ذلـك مكثـت       .الساعة احنل الشيطان وصار كالدخان    

أوفيمية تصنع صلوات وأصواماً متزايدة وتسأل أمـام صـورة          



 }٨٤{

رئيس املالئكة األطهار ميخائيل أن يسأل الرب يف خالصها من          
  .قوة العدو

ئكة ميخائيل الذي هو الثاين     وكان ملا قرب عيد رئيس املال     
عشر من بؤونه اهتمت تلك املباركة أوفيمية جبميع ما حيتاج إليه           

فلما كان باكر ذلك اليوم وأن الطوبانية قائمة        . العيد من القرابني  
تصلي وتسأل اهللا أن جيعل رئيس املالئكة األطهـار ميخائيـل           

داً، وإذ  الشدائد حىت تكتمل خدمتها جي    حافظاً ومعيناً هلا يف كل      
قد أتى إليها الشيطان عدو اخلري بشبه مالك له أجنحة وممنطقـاً            
مبنطقة ذهب على حقويه وعلى رأسه إكليل من جوهر وبيـده           
اليمىن مرآة تلمع وبيده اليسرى قنطارية لـيس عليهـا عالمـة            

فلما نظرته صار هلا خوفاً عظيماً وسقطت على        . الصليب املقدس 
الم لإلمـرأة املباركـة أمـام اهللا        األرض فأقامها وقال هلا الس    

. لليت ذكر قرباا وصدقاا أمام اهللا خبوراً طيباً  ومالئكته والسالم   
صدقيين إين خرجت من    . وأعلمي أن العدو ال يقدر عليك بعد      

عند اآلب ضابط الكل ونظرت صلواتك وبرك وهـي تـضيء           
كالشمس وأرسلين الرب إليك ألعلمك ذا الكالم فإن مسعت         

ون لك كرامات كثرية فالكتاب يقول الطاعة أفضل من         مين يك 
أجابته الطوبانية أعلمـين    . ومن خالفين فقد خالف اهللا    . القرابني

أن : فقال هلا اهللا أمرين أن أقول لك هذا         . فإين مطيعة ألمر الرب   
قـد  حتفظي مالك وتقصري يف الصدقات واملراحم وأن بعلـك        

 }٨٥{

 األصـوام   ورث ملكوت السموات فيكفيك ما تفعليـه مـن        
والصلوات، وإن أجلأتك الضرورة إىل صدقة تكون شيئاً يـسرياً          

.. لئال تفتقري وتعوزي وحيسدك الشيطان فيهلك مالك كلـه          
س مات ومل خيلف ولد قط فاضي اآلن        ووهوذا بعلك أرسطرخ  

. وتزوجي رجالً آخر حىت يرثون ملكك وحييون ذكر آبـائهم         
 أنوريوس وهوذا   وإن مسعت مين فتزوجي بروخس نسيب امللك      

  .قد مجع كل أمواله وقصد االستيالء على ممالك الروم
أما الطوبانية فقد علمت للوقت أنه الشيطان فأجابته قائلة يف          

ويـأمر أن   .. أي كتاب أمر اهللا أن متنع الصدقة وتترك القرابني          
وهوذا سليمان احلكيم يقول أن اليمامة ال       . تتزوج املرأة برجلني؟  

فإن كان الطري العدمي    . احد كذا أيضاً الغربان   تتخذ غري زوج و   
النطق والعقل هكذا حيفظ ذاته، فكم باألحرى اإلنسان الـذي          
خلقه اهللا على صورته ومثاله، وجعله عارفاً للخري والشر والنور          

لريضي اهللا باألعمال الصاحلة فال يكـون يل رجـل          . والظلمة
 ال أتـرك    ، ويف هذه الدنيا   غريب بعد بعلي األمري أرسطرخوس    

واآلن من أنت ذا النور امللتحـف بـه؟         . القرابني والصدقات 
أجاب الشيطان وقال أنا هو ميخائيل رئيس قوات الـسموات          

فأجابتـه إن كنـت     . أُرسلت إليك لكي أحرسك من العدو،     
ميخائيل فأين عالمة الصليب اليت بأعلى قنطاريتك كمـا هـو           

 أمـا عالمـة     أجاا أن املصور حيسن التـصوير     . مصور عندي 



 }٨٦{

فقالت له أوفيمية أن امللك إذا      . الصليب ليست مع كل املالئكة    
أرسل جندياً يف أمر ما تكون معه عالمة سيده وإال فال يقبلـه             

رئيس قوات السموات ومقـدم عـساكر       أحد فكم باألحرى    
فإن أردت أن أؤمن بكالمك     . املالئكة ميخائيل رئيس النورانيني   

آيت إليك بصورته لنقبلها وتسجد     أنك يا ميخائيل شفيعي دعين      
هلا، فلما رأى أا ضايقته من كل جهة مل يقدر يتكلم بكلمـة             
واحدة وضت أوفيمية مسرعة وأحضرت اللوح املصور عليـه         
رئيس املالئكة ميخائيل فلما رأى الشيطان تلك الصورة تغـري          
شخصه وصار يزأر كاألسد وصرخ بصوت عال مأل املكـان،          

 وأمسكها وبدأ خينقها قائالً إىل أين متـضي         ووثب على أوفيمية  
أصيدك يف الليل والنـهار     مين اآلن فهوذا يل زمان كبري أريد أن         

ومل أجد سبيالً إال اليوم فليأت اآلن ميخائيل الذي أنت متوكلة           
وكان يعذا جداً حىت أوشكت علـى املـوت         . عليه وخيلصك 

املالئكـة  يا سيدي اجلليل ميخائيل رئيس    : فصرخت قائلة هكذا  
شفيعي هلم إىلّ يف هذه الساعة وخلصين وأعين، وبغتة أتى إليها           
رئيس املالئكة األطهار ميخائيل وهو البس حلة ملوكية وبيـده          
اليمىن قضيب ذهب بأعاله صليب من نور يلمع جداً، وأضـاء           
املكان مجيعه أكثر من ضياء الشمس، فلما نظره الشيطان صرخ          

 رئيس املالئكة ميخائيل ارمحـين      يا سيدي : بصوت عظيم قائالً  

 }٨٧{

وأن . فإنين قد أخطأت وجتاسرت ودخلت إىل مكان فيه امسـك  
  .رئيس املالئكة ميخائيل عذبه عذاباً شديداً وأطلقه خبزي عظيم

مث خاطب الطوبانية أوفيمية قائالً هلا تقوي وأثبيت يا أوفيمية          
أنا هو رئـيس املالئكـة      . فإن الشيطان من اآلن ال يقدر عليك      

وكل ما تـسألينه    . ميخائيل الكائن معك منذ صباك وإىل اليوم      
والقرابني والـصدقات   . أمام صوريت داخل قيطونك أكمله لك     

اليت تصنعينها هللا بامسي قد صارت أمام كرسي العـرش ذكـراً            
أنا هو ميخائيل املرسل لكل املتوكلني على الرب فال ختايف          . طيباً

كملي خدمتك واهتمي   ف. من اآلن ليس للمحتال سلطان عليك     
بالعيد فهو آخر صنيعك يف هذه الدنيا وأنا آيت إليك مع مجاعـة             
املالئكة وآخذك إىل منازل النياح حيث اقتناها زوجك باألعمال         
الصاحلة، مث رمشها بعالمة الصليب وصعد إىل السماء مبجد عظيم          

  .والقديسة تنظر إليه
مـع  وبعد هذا قامت مسرعة ومضت إىل البيعة وتقابلـت          

تفق هلا فحمد اهللا كـثرياً      ا ما   ااألسقف أنبا أنتيموس وأعلمته مب    
وشكر رئيس املالئكة األطهار ميخائيل وملا فرغ مـن القـداس           

 املقدسة سألت األب األسقف لكي      اإلهلي وتناولت من األسرار   
فلما وصـلوا إىل    . حيضر إىل مرتهلا وبصحبته الكهنة واألراخنة     

كراماً له فأقامها وقال هلا أيتـها       مرتهلا فرحت كثرياً وسجدت إ    



 }٨٨{

اإلمرأة املباركة أمام اهللا والناس هوذا استنشق رائحة صـلواتك          
 أدخلتـه  وأا. مثل خبور أمام اهللا كمثل ملشيصادق ملك ساليم       

إىل قيطوا وأجلسته على كرسي عاج مرصع بالذهب والفضة         
 وفتحت خزائنها وقدمت إليه مجيع أمواهلا فلم تـدع شـيئاً إال           

هذا احلقـري وقدمـه    وقدمته له وقالت يا سيدي األب اقبل مين         
املالئكة اجلليل ميخائيل وهوذا قد أتى زمـان      للرب باسم رئيس    

زوايل من هذا العامل الزائل إذ أعلمين اليوم رئيس املالئكة أنـه            
وان األسقف أخذ ما قدمتـه إىل قاليتـه         . سأل الرب يف ذلك   

  .وللوقت أعتقت عبيدها وجواريها
وملا كانت عشية ذلك اليوم الذي هو الثاين عشر من بؤونه           
فاح روائح طيبة وخبور زكي مل يشم مثله يف ذلك املوضع وكان            
األسقف جالساً مع الكهنة واألراخنـة وبقيـة الـشعب وأن           
الطوبانية أوفيمية حولت وجهها إىل الشرق وقالت لألسقف يا         

          لكـي يـسهل    أيب القديس أسألك من أجل اهللا أن تصلي على
وهوذا رئيس املالئكة األطهار    . الرب طريقي إذ ساعيت قد قربت     

ميخائيل قد أتى مع األمري أرسطرخوس بعلي ومجع من املالئكة          
مث رمشت ذاا بعالمة الصليب وقرأ األسقف عليهـا التحليـل           
وقالت سالمي لكم مجيعاً يا شعب الرب املختار صـلوا عـين            

بلت األيقونة اليت بقيطوا قائلة يا      وأذكروين يف صلواتكم، واا ق    
رئيس املالئكة األطهار ميخائيل قف معـي يف هـذه الـساعة            

 }٨٩{

وأن الرب قد كشف لنا مجيعاً فرأينا رئـيس املالئكـة           . الصعبة
األطهار ميخائيل وعيناه تضيئا أكثر من الشمس، وبيده الـيمىن          
بوق وعليه عالمة الصليب ومعه عجلة شبه مركبة وعليه حلـة           

كية، فارتعدنا وسقطنا من اخلوف، وفرش رداءه الروحـاين         ملو
ومسعنا أصوات التسبيح   . وقل فيه نفس القديسة أوفيمية الطوبانية     

والتهليل من الطغمات املالئكية وهم صاعدين بنفس الطوبانيـة         
وهكذا تنيحت يف عشية الثاين عـشر مـن         . إىل فردوس النعيم  

ليه ووضعناه إىل جانب    بؤونه فاهتممنا جبسدها وكفناه وصلينا ع     
وملا دخلنا املـذبح    . البيعة جبانب بعلها الطوباوي أرسطرخوس    

 اخلشيب الذي عليه صورة رئيس املالئكة ميخائيـل         وجدنا اللوح 
: معلقاً يف قبة اهليكل بغري يد إنسان فصرخ اجلميع يف فرح قائلني           

واحد هو اهللا إله رئيس املالئكة األطهار ميخائيل وشاع خـرب           
حىت أن اخلرب وصل إىل     . ألعجوبة العظيمة يف كل األماكن    هذه ا 
 فـأتوا    للمسيح أنوريوس وأرغاديوس وأودكسية امللكـة      نياحملب

ونظروا تلك األيقونة بقبة اهليكل وشاهدوا العجائب اليت تظهر         
منها حىت أن الناس تقاطرت إليها من كل موضع وكانت مـن            

آخر املدينة إمرأة   خشب الزيتون وأا أخرجت أغصاا فكان يف        
داخل جوفها مرض وأنفقت مجيع أمواهلا على األطباء ومل تشف          

كـذا  . فأتت وأخذت من ورق أغصاا يسرياً فربئت لوقتـها        
إنسان آخر كان عنده مرض الصداع الشديد هذا أتى إىل البيعة           



 }٩٠{

ودهن رأسه بقليل من زيت القنديل الذي يضيء أمـام تلـك            
  .األيقونة فشفي لوقته

يقة يا رئيس املالئكة األطهار ميخائيل أنت هو الـذي          باحلق
وهوذا صـفوف الـشهداء     ... تشفع يف جنس البشر أمام اهللا       

والقديسني والنساك ااهدين يفرحون معنا اليوم بعيد رئـيس         
العامل . املالئكة اإلسفهسالر العظيم الذي مللك السماء واألرض      

أيضاً .  ضابط الكل  حمفوظ بطلباته وتضرعاته املستجابة أمام اهللا     
يسأل عن مياه األار وصعود النيل املفرح وجه األرض والزروع          

  .وسالمة البيعة األرثوذكسية وثبات األمانة الرسولية... واألمثار 
نسأل شفاعة والدة اإلله القديسة العذراء مـرمي وشـفاعة          

ليطلبا عنا أمام ربنا يسوع املسيح ليغفر       . رئيس املالئكة ميخائيل  
  .له اد واإلكرام اآلن وكل أوان إىل األبد آمني.  خطايانالنا

 }٩١{

   أبيب١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  األعجوبة العظيمة اليت صنعها رئيس املالئكة ميخائيل
  مبدينة رومية

كان هناك رجل مؤمن من كبار مدينة رومية وكانت زوجته 
زن شديد وسؤال هللا الليل والنهار      وكانا يف ح  . عاقراً مل تلد قط   
  .أن يرزقهما ولداً

فلما كان عيد رئيس املالئكة األطهار ميخائيـل يف الثـاين           
عشر من بؤونه أتيا إىل البيعة وأن إمرأته ملا رأت األبنـاء مـع              
آبائهم يف البيعة قالت اللهم أنظر على ضـعفي أنـا املـسكينة             

ئيل أن ترزقين نسالً    سألك بشفاعة رئيس املالئكة اجلليل ميخا     أف
ويف تلك الليلة بينما هي نائمة . وسأدعه خيدم البيعة إىل يوم وفاته

رأت شخصاً نورانياً يقول هلا أيتها اإلمرأة املباركة قد مسع الرب           
طلبتك وسؤالك وسوف حتبلني وتلدين ابناً وتسمينه ميخائيل فال 

  .تنسي ما نذريت به
ت اهللا فنظر الـرب     وأنه قامت لوقتها فرحة مسرورة وجمد     

إليها وكمل وعده الصادق فولدت طفـالً وأمستـه ميخائيـل           



 }٩٢{

وصنعت يف يوم ميالده وليمة للفقراء واملساكني باسم رئـيس          
  .املالئكة األطهار

وملا كرب الطفل مل يدعه والداه إىل البيعة كما نذرا إذ أحباه            
جداً، فلما كان له عشرة سنني من العمر مرض مرضاً شديداً ومل        

ن أمه تذكرت ما نذرت بـه لبيعـة         أو. األطباء شفاؤه يستطع  
      ما هـو إال لعـدم       ارئيس املالئكة اجلليل ميخائيل وأن ما أصا 

فقامت مسرعة وأخذت ابنها وأتت به إىل       .. إيفاء ما نذرت به     
بيعة رئيس املالئكة الطاهر ومحته من بري البيعة ودهنتـه بزيـت            

 سيدي رئيس املالئكة اجلليـل      القنديل الذي أمام صورته قائلة يا     
 أجعله من   وأناميخائيل اشف ابين هذا من ذلك املرض الصعب         

فلما كان باكر تلك الليلة قام      .. اآلن خيدم بيعتك إىل يوم وفاته       
 أحد  لالصيب من مرضه وظل خيدم البيعة إىل يوم وفاته حمدثاً ك          

هار بتلك األعجوبة العظيمة اليت صنعها معه رئيس املالئكة األط        
بركة وشفاعة أمنا القديسة العـذراء مـرمي ورئـيس       . ميخائيل

املالئكة األطهار ميخائيل وصلوام فلتكن معنا وحتفظنا مجيعـاً         
  .آمني

 }٩٣{

  مسرى ١٢
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  األعجوبة العظيمة اليت صنعها رئيس املالئكة ميخائيل
  إميان متاؤس الكاتب وزوجته

  لألنبا ساويرس بطريرك أنطاكية
إنسان يدعى  ) أنطاكية  ( تدعى أنتيكي   يسكن يف بلدة    كان  

 ميتلك الكثري من الـذهب      فسطس، وهذا الرجل كان غنياً جداً     
ويف أحد األيام أخذ جتارتـه    . والفضة، وكان وثنياً يعبد الشمس    

يف مركب وذهب إىل مدينة فيليب وسكن يف قرية تدعى قلوسنية           
إىل هـذه   ا مؤمنني بالسيد املسيح وقد وصل فسطس        كان أهله 

القرية قبل اليوم املوافق لعيد رئيس املالئكة األطهار ميخائيل يف          
وعند مروره بالقرية رأى البيعة اليت باسم     . الثاين عشر من مسرى   

رئيس املالئكة ميخائيل قد زينت بالقناديل واملصابيح وأُوقـدت         
ب فسطس جداً، وت مـن      الشموع أمام الباب وداخله، فتعج    

هذا املنظر وملا أتى املساء رأى الشعب املسيحي وقـد أتـى إىل           
فسأل عن السبب فقيل له أن هذه ليلة عيد رئيس املالئكة           . البيعة

وملا اقترب من الباب مسع الشعب يرتلـون باألحلـان          . ميخائيل
الشجية ويدقون الدفوف، فتعجب جداً عندما مسع ذلـك إذ مل           



 }٩٤{

فدخل مع الداخلني وابتدأ يفرح مـع       . ل مثل ذلك  يسمع من قب  
أخرياً عقد عزمه أن ينام تلك الليلة يف البيعة إال أنـه مل             . اجلميع
 النوم من كثرة األحلان والتسبيح فطلب من أحـدهم أن           يستطع

يشرح له عما يعرف عن صاحب هذا العيد الذي لرئيس املالئكة    
نه هو الذي يشفع فينا     أ: األطهار ميخائيل فابتدأ يشرح له قائالً     

أمام املسيح إهلنا لكي يغفر لنا خطايانا، ويسأل عن اهلواء ومياه           
فقاطعه فسطس قائالً وأين هو ألتكلم     . األار والزرع وغري ذلك   

معه وأسأله أن ينقذين من كل شر فأجابه قائالً ال ميكنك أن تراه             
علت ذلك  إن ف . إن مل تصر مسيحياً مؤمناً بالسيد املسيح له اد        

استطعت أن تراه ويكلمك ويقترب منك وكذا سيده وتتعجب         
قال هلم أسالكم أن تأخـذوين      . من جمده وينجيك من كل شر     

معكم ألصري نصرانياً وسأعطي كل واحد منكم دينار ذهب ألن          
ا لـه   ففرحوا لكالمه وقـالو   . قليب قد تعلق بكم وأحببتكم جداً     

ع األسـقف بـذلك     فعندما مس . انتظر حىت خنرب األسقف بذلك    
وسأله عن امسه وبلده ونـوع عبادتـه،        . طلب أن حيضروه إليه   

فأخربه بكل شيء وقال أريد أن أكون نصرانياً عبـداً ليـسوع            
املسيح له اد، فقال له األسقف هل عنـدك أوالد وزوجـة؟            
أجاب فسطس نعم فقال له األسقف اذهب يا ولدي احلبيـب           

عمودية املقدسة إال مبوافقتهم  وأحضرهم إذ ال ميكننا أن نعطيك امل      
ففرح فرحاً عظيماً وتبارك منه وقام لوقته وسافر إىل         . ورضاهم

 }٩٥{

بلده، وكان يصلي قائالً يا إله املسيحيني الذي هو يسوع املسيح           
رد قلب زوجيت وأوالدي حىت يقبلوا اإلميان الذي لك بـشفاعة           

إلميـان   إىل معرفة احلق وا    فأهدمرئيس املالئكة اجلليل ميخائيل     
فلما رأى الشيطان عدو اخلري أن قلبه قـد مـال إىل            . الذي لك 

اإلميان بالسيد املسيح حسده وأثار رحياً شديدة حـىت كـادت           
وملا رأى فسطس انه كاد يغرق هو ومـن معـه           . السفينة تغرق 

يا سيدي يسوع املسيح أعين وخلـصين بـشفاعة         : صرخ قائالً 
هدت جمده يف كنيسته    رئيس املالئكة األطهار ميخائيل الذي شا     

وألين وأهل بييت مقبلني إليك لنصري مسيحيني مؤمنني بامسـك          
يا : القدوس العظيم وملا قال هذا أتاه صوت من السماء يقول له          

فسطس لن يصيبك شر فتأثر الذين معه بذلك وعندئذ هـدأت           
األمواج وسكنت الرياح فصارت السفينة يف هدوء عظيم بـأمر          

  .اء بسالمالرب يسوع ووصلت املين
فدخل فسطس مرتله وسلم عليهم وقص هلم كل ما حدث          
له يف السفينة عند مدينة قلونية وأكد هلم أن الشمس اليت نعبدها            
ليست هي اإلله بل إحدى املخلوقات اليت خلقها الرب يـسوع           
املسيح اإلله احلي الذي خلق السماء واألرض والشمس والقمر         

عن كرامة رئيس املالئكـة     والنجوم ومجيع الكواكب مث أخربهم      
وبعد ذلك طلب من زوجته أن تصري مسيحية        . اجلليل ميخائيل 

وأن تؤمن معه بالسيد املسيح له اد وأردف قائالً إن كنت غري            



 }٩٦{

راضية بذلك أعطيك ماالً يكفيك بقية حياتك أما أنا فأتركـك           
: فلما مسعت منه ذلك قالت لـه      . ألمضي ألنال مغفرة خطاياي   

فلما مسع فسطس هذا فـرح      .  إليه أكون معك   كل طريق متضي  
فرحاً عظيماً ومجع ماله وكل ما ميتلكه وتوجه إىل مدينة قلونيـة    
وللحال عندما وصل ذهب إىل الرجال الذين عرفوه سرية رئيس          
املالئكة ميخائيل وذهبوا مجيعاً إىل األب األسقف وفـرح ـم           

البـن  وعمدهم باسم اآلب وا   . وأخذهم يف احلال إىل الكنيسة    
ودعا فـسطس باسـم متـاؤس       . والروح القدس اإلله الواحد   

وغري أيضاً أمساء أوالده األربعة فدعا األول       . وزوجته باسم إيريين  
يوحنا، والثاين اسطفانوس، والثالث يوسف، والرابع دانيال وكذا        
عمد عبيده وخدمه مجيعاً فصاروا مسيحيني مث ناوهلم من األسرار 

 عند األسقف شهراً كامالً وكان يعظهم       وأقاموا مجيعاً . املقدسة
وأن متاؤس بعد هذا دفع لبيعـة رئـيس         . من الكتاب املقدس  

املالئكة ميخائيل ستمائة مثقال ذهب ألجل ما حصل عليه مـن           
خالص عظيم من قبل ذلك الشفيع اجلليـل مث ودع األسـقف            
والشعب وسافر إىل بلده ومعه عائلته وعبيده حيـث وصـلوا           

وليمة عظيمة باسم رئيس املالئكـة األطهـار        ساملني وصنعوا   
وكان أهل مدينتهم متعجبني مـن      . ميخائيل للفقراء واملساكني  

فلما كان بعد مـضي     . ذلك وشاع خربهم وسريم بكل مكان     
شهرين تنيح متاؤس الكاتب ومضى إىل النعـيم األبـدي مـع            

 }٩٧{

أصحاب الساعة احلادية عشر بطلبات رئيس املالئكة األطهـار         
 وأن أوالده اهتموا به ودفنوه مع املـؤمنني، وصـاروا           .ميخائيل

يصنعون صدقات كثرية وتذكاراً لرئيس املالئكة اجلليل ميخائيل        
  .يف الثاين عشر من كل شهر كما كان يصنع والدهم

وملا رأى الشيطان ذلك حسدهم وهيج عليهم أهل املدينـة          
فقال يوحنا  . فاضطهدوهم من كل جانب وأخذوا أمواهلم ظلماً      

االبن األكرب لقد تعبنا كثرياً يف هذه املدينة وليس أحـداً فيهـا             
ـ        حيمينا فمن األ   يئة شفضل أن نذهب إىل مدينة اململكة ولتكن م

فقاموا وأخذوا ما ميتلكونه وأتوا وسكنوا فيها وكانوا دائماً         . اهللا
يصلون ويقولون يارب كن لنا عوناً بشفاعة رئـيس املالئكـة           

ازدادوا يف صدقام للفقراء أكثـر مـن         وأماألطهار ميخائيل   
ففي ذات ليلة حـضر حـراس       . لكن عدو اخلري حسدهم   . قبل

املدينة وسرقوا مرتل أرخن تلك املدينة ويف الصباح أعلم األرخن          
الوايل بذلك، وتشبه الشيطان بشيخ كان يصرخ قائالً هـؤالء          
الصبيان الذين حضروا إىل مدينتنا هم الـذين سـرقوا مـرتل            

 فأمر الوايل بالقبض على يوحنا وإخوته فمضوا بغـري          .األرخن
وكان يوحنا يبكي بكاءاً مراً وكانت أمهـم متـشي          . رمحة إليه 

يا أوالدي ال ختافوا إن اهللا الذي آمنا به         : وراءهم وتعزيهم قائلة  
ورئيس مالئكته ميخائيل هو القادر أن خيلصكم من كل الشرور          



 }٩٨{

 صوت من السماء يقول     وإذا. وينجيكم من هذا االدعاء الكاذب    
  .ال ختافوا فإين معكم أنا هو ميخائيل ولقد أرسلين اهللا لكم

فلما مثلوا أمام الوايل إذ برئيس املالئكة األطهار ميخائيل قد          
تشبه بوزير امللك وأتى إىل الوايل فلما رآه خاف وارتعد وقـام            
للحال وقبل يديه مث أجلسه مكانه فسأله ما هو موضوع هؤالء           

؟ فأجاب الوايل أم أناس شهد ضدهم أم سرقوا بيت          الرجال
فقال له رئيس املالئكة املتـشبه      . األرخن وأتينا م لنحاكمهم   

الصغري من فدعا . بالوزير أنا سوف أُظهر لك سرقة بيت األرخن 
هؤالء الفتية وطلب منه أن يتوجه مع العـسكر إىل دار رئـيس             

 أواين األرخـن    احلرس ويقول باسم ربنا يسوع املسيح تظهـر       
ى أور. ن يكون هـذا   أفتعجب الوايل وفكر ما عسى      . املسروقة

أن الفىت دخل دار احلراس وقال باسم سيدي يـسوع املـسيح            
ورئيس املالئكة األطهار ميخائيل أظهر السرقة اليت مـن بيـت           

الـدهليز  فسمع اجلميع صوت يقول انزل إىل أسـفل         . األرخن
سفل فوجدوا مـا قـد      وللوقت توجهوا إىل أ   . فتجد كل شيء  

فرجعوا .  جداً وأطلق يوحنا وإخوته    فتعجب الوايل . أخفوه هناك 
فرحني ممجدين اهللا ورئيس مالئكته الطاهر ميخائيل الذي أعام         
وأم ازدادوا يف عمل اخلري حىت أن بيتهم مل خيلو مـن الغربـاء     

  .واملساكني

 }٩٩{

ويف ذات يوم كان يوحنا جمتازاً يف إحـدى الطـرق وإذا            
ني من جنود امللك قد أمسكا لصني سرقا مائيت مثقال ذهب برجل

وهم يف عذاب أليم فسأل عن السبب وللحال ذهب يوحنا إىل           
بيته وأحضر املائتني مثقال ذهب وسلمهم إياها فتركوا اللـصان          

  .وذهبا إىل مرتهلما فرحني
وأن الشيطان عدو اخلري ملا رأى ذلك مل حيتمل فعل اخلـري            

، وذلك أن أحد أكابر املدينـة مـضى إىل          فأثار عليهم عاصفاً  
 وهو ذاهب صديقه فأكل وشرب وبعد ساعات متأخرة من الليل      

وصار ملقى على قارعـة     . إىل مرتله لدغته عقرب فمات للحال     
الطريق ومل يعلم به أحد، وبينما احلراس ميشون بالليل وجـدوا           

م لكن الشيطان ظهر هل   هذا ميتاً فأرادوا أن يدفنوه دون علم أحد         
سوى األربعـة   شبه شيخ وقال هلم إن هذا الرجل مل يقتله أحد           

فشاع اخلرب حىت   .  وأنا شاهد مبا حدث    املتغربون يف هذه املدينة   
وصل امللك فأمر أن يؤتى م إليه فأحـضروهم ويف أيـاديهم            
السالسل وقد أتاهم صوت من السماء قائالً قد انقضى زمـان           

الئكة اجلليل ميخائيل قـد     وإذ برئيس امل  . التعب لكم ال ختافوا   
وملـا  . حضر إىل امللك يف شبه أمري كبري كرسول من ملك آخر          

رآه امللك أكرمه وأجلسه جبواره ظاناً أنه أتى إليه خبرب من ملك            
فقال رئـيس   . فقال له من هؤالء؟ فعرفه امللك مبا حدث       . آخر

املالئكة ميخائيل املتشبه باألمري أنه إذا مات أحـد األشـخاص           
. تنا ومل يعرف القاتل فإنه يحضر القتيل لكي يقول من قتله          مبدين



 }١٠٠{

فأمر امللك بإحضار الشخص امليت واجتمع أهل املدينة لينظروا         
فقال رئيس املالئكة املتشبه باإلسفهـسالر للـصغري        .. ما يتم   

دانيال تقدم وقل للميت باسم ضابط الكل وابنه يسوع املـسيح           
احمليـي وشـفاعة رئـيس      إله السماء واألرض والروح القدس      

واهللا قادر  ! وختربنا عن الذي قتلك     مالئكته ميخائيل أنك تعرفنا     
ففعل الصيب كما أمره ويف احلال صرخ       . أن ميجد امسه يف قديسيه    

. امليت بصوت عال قائالً الويل لك أيها امللك وللـذين معـك           
كيف استحققت أن جتلس مع رئيس املالئكة األطهار ميخائيل          

أما عن هؤالء الذين تتهمهم بقتلي فإنه مل        . السماءرئيس قوات   
أما أنت أيهـا    . يقتلين أحد منهم بل لدغتين عقرباً فمت للحال       

امللك ألجل هؤالء الرجال القديسني قد استحققت هذه النعمة         
وأما أنـا   . وأبصرت رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل وجهاً لوجه      

ته العظيم ميخائيـل    فقد أدركتين نعمة اهللا بشفاعة رئيس مالئك      
وصلوات هؤالء الفتيان لذا أرجوكم أن تتركوا عبادة األوثـان          

 خـالق الـسموات واألرض      اليت ليست فيها منفعة وأن تعبدوا     
اجلالس على العرش والذي حتملـه األربعـة احليوانـات غـري            
املتجسدين وحوله املالئكة ورؤسـاء املالئكـة والـشاروبيم         

سمائية وهم يسبحون وينـشدون     والسارافيم وبقية الطغمات ال   
بعد هذا مل ينظروا رئـيس املالئكـة إذ         ... على الدوام لعظمته    

أما امللك ومجيـع    . صعد إىل السماء وأخذ معه نفس هذا امليت       
احلاضرين فاعتراهم خوف شديد ورعدة وقتاً طويالً مث قام امللك          

مباركة هي تلك الساعة اليت أتيت فيها       : وقبل رأس يوحنا قائالً   
 }١٠١{

وأطلب منك أن تعرفين عـن اإللـه        .  وإخوتك إىل مدينتنا   أنت
. الواحد ورئيس مالئكته األطهار ميخائيل لكـي نـؤمن ـم          

أكتـب إىل   عن ذلك مث آمن ومن معه، وقال له         فعرفهم يوحنا   
امللك قسطنطني رسالة تعرفه فيها أنك أمنت بـالرب يـسوع           

أرسلها فكتب رسالة بذلك و   . وترجو أن تعتمد فريسل لك أحداً     
إىل امللك قسطنطني فأرسل له القديس يوحنا بطريرك أفـسس          

مث بىن بعـد    . ومعه قسوس ومشامسة فاحتفل م احتفاالً عظيماً      
ذلك كنيسة باسم رئيس املالئكة األطهار ميخائيل واعتمد مـن          

وتنـاوال  . البطريرك ذلك امللك ورمشه باملريون وكذا أهل املدينة       
سـطفانوس  إوحنا أسقفاً للمدينة، و   من األسرار املقدسة وكرز ي    

وأقام عندهم مدة شهر يعلمهـم      . قساً واالثنني اآلخرين مشامسة   
وقام السقف دم الربايب ألن مجيع اهـل املدينـة          . الطريق احلق 

اعتمدوا، لذلك صرخ عدو اخلري وقال الويل يل منك يا يوحنا إذ         
 وملا مسع امللك قسطنطني بـذلك     . رأى اجلميع أصبحوا نصارى   
  .فرح فرحاً عظيماً وجمد اهللا

نسأل شفاعة وبركة وصلوات أمنا العذراء القديسة مـرمي         
اليت محلت مجر الالهوت ومل حتترق، وشفاعة رئيس املالئكـة          
األطهار ميخائيل ملغفرة خطايانا ولربنا اد الـدائم إىل األبـد           

  .آمني



 }١٠٢{

طقس ميمر رئيس 
  املالئكة اجلليل ميخائيل
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  }من رسالة العربا�يني بركاته علينا آمني البولس  {
} ٤: ٢ – ١: ١ {  

نبيــــــاء متنوعــــــة كلــــــم اهللا آباءنــــــا باألبــــــأنواع كــــــثرية وأشــــــباه 
 يف هـــــــذه األيــــــام األخـــــــرية كلمنــــــا يف ابنـــــــه،   وأمــــــا منــــــذ البـــــــدء،  

الـــذي جعلـــه وارثـــاً لكـــل شـــيء، وبـــه خلـــق العـــاملني، الـــذي     
وهــو ــاء جمــده ورســم أقنومــه، وحامــل الكــل بكلمــة قوتــه   
وبــــــــه صــــــــنع تطهــــــــري خطايانــــــــا، جلــــــــس عــــــــن ميــــــــني العظمــــــــة يف  

مـــا األعـــايل صـــائراً خمتـــاراً أفـــضل مـــن املالئكـــة ـــذا املقـــدار ك   
ألنــه ملـــن مـــن املالئكـــة قـــال  . أنــه ورث امســـاً ممتـــازاً أكثـــر منـــهم 

وأيــضاً أنــا أكــون لــه أبــاً      اليــوم ولــدتك؟  وأنــاأنــت ابــين  : قــط
وهو يكون يل ابناً؟ وأيضاً مىت دخل البكر إىل العامل يقول 

وعـــن املالئكـــة يقـــول الـــصانع    . ولتـــسجد لـــه كـــل مالئكـــة اهللا   
وأمـا عـن االبـن فيقـول       . مالئكته أرواحاً وخدامه هليب نـار     

أيـــضاً كرســـيك يـــا اهللا إىل دهـــر الـــدهور وقـــضيب االســـتقامة  
هــو قــضيب ملكــك ألنــك أحببــت العــدل وأبغــضت الظلــم       
مـــــن أجـــــل ذلـــــك مـــــسحك اهللا إهلـــــك بزيـــــت االبتـــــهاج أفـــــضل   
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 يــــــارب منــــــذ البــــــدء أســــــست األرض   وأنــــــت. مــــــن أصــــــحابك 
 تبقـــــــــــى، وأنـــــــــــتوالـــــــــــسموات هـــــــــــي عمـــــــــــل يـــــــــــديك هـــــــــــي تبيـــــــــــد    

 أنـــــت وأمـــــا  . ، وكـــــرداء تطويهـــــا فتـــــتغري  وكلـــــها كثـــــوب تبلـــــى  
مث ملن من املالئكة قـال قـط اجلـس        . فأنت وسنوك لن تفىن   

عــــــــــن ميــــــــــيين حــــــــــىت أضــــــــــع أعــــــــــداءك موطئــــــــــاً لقــــــــــدميك؟ ألــــــــــيس     
 أنمجيعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة ألجل العتيـدين          

  .يرثوا اخلالص

 بـــــــــــاألكثر إىل مـــــــــــا مسعنـــــــــــاه لــــــــــــئال    نـــــــــــصغي لـــــــــــذلك جيـــــــــــب أن   
الكلمــــة الــــيت تكلــــم ــــا مالئكــــة قــــد     نــــسقط، ألنــــه إن كانــــت   

صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال جمازاة حبكم الئق، 
فكيـــــــــف خنلـــــــــص حنـــــــــن إن أمهلنـــــــــا خالصـــــــــاً عظيمـــــــــاً قـــــــــد ابتـــــــــدأ   
الرب بالتكلم عنـه، مث تثبـت لنـا مـن الـذين مسعـوا، شـاهداً          
اهللا معهــــــــــــم بآيــــــــــــات وعجائــــــــــــب وقــــــــــــوات متنوعــــــــــــة ومواهــــــــــــب      

  .الروح القدس حسب إرادته
اآلب فلتحل على أرواحكم يا آبائي وإخوتي آمني�عمة ا   
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   )١٧ : ١٠٢مز ( املزمور 

بــــــــــاركوا الــــــــــرب يــــــــــا مجيــــــــــع مالئكتــــــــــه، املقتــــــــــدرين بقــــــــــوم   
خدامــــــه العــــــاملني . بــــــاركوه يــــــا مجيــــــع قواتــــــه. الــــــصانعني قولــــــه

  هللويا. إرادته

א@
   )٤٣ – ٢٤: ١٣متى  ( جنيلاإل

يـشبه ملكـوت الـسموات    : هلـم مـثالً آخـر قـائالً      وضرب  
وفيمـــــا النـــــاس نيـــــام جـــــاء  . رجـــــالً زرع زرعـــــاً جيـــــداً يف حقلـــــه 

فلمــــــــا نبــــــــت  . عــــــــدوه وزرع زوانــــــــاً يف وســــــــط القمــــــــح ومــــــــضى  
فجـــاء عبيـــد رب  . القمـــح وأمثـــر، حينئـــذ ظهـــر الـــزوان أيـــضاً  

جيــــداً زرعــــت يف  يــــا ســــيدنا ألــــيس زرعــــاً  : احلقــــل وقــــالوا لــــه  
حقلــك؟ فمــن أيــن وجــد فيـــه هــذا الــزوان أيــضاً؟ فقــال هلـــم         

فقالوا له أتريد أن نذهب وجنمعه؟ . إنسان عدو فعل هذا
لـــــــئال تقلعـــــــوا القمـــــــح مـــــــع الـــــــزوان وانـــــــتم      ! أمـــــــا هـــــــو فقـــــــال ال   
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لكـــــــــــــن دعومهـــــــــــــا ينميـــــــــــــان كالمهـــــــــــــا معـــــــــــــاً إىل زمـــــــــــــان  . جتمعونـــــــــــــه
 احلـــــــــــــــصاد ويف وقـــــــــــــــت احلـــــــــــــــصاد أقـــــــــــــــول للحـــــــــــــــصادين امجعـــــــــــــــوا    
الــــــزوان أوالً واربطــــــوه حزمــــــاً ليحــــــرق بالنــــــار، وأمــــــا القمــــــح    

وقـدم هلـم مـثالً آخـر قـائالً يـشبه ملكـوت        . امجعـوه إىل خمـزين  
 إنــــــــسان وزرعهــــــــا يف حقلــــــــه  أخــــــــذهاالــــــــسموات حبــــــــة خــــــــردل  

ولكـــــــــن مـــــــــىت منـــــــــت فهـــــــــي أكـــــــــرب  . وهـــــــــي أصـــــــــغر مجيـــــــــع البـــــــــذور 
البقول مجيعها، وتـصري شـجرة حـىت أن طيـور الـسماء تـأيت            

  . أغصااوتستظل يف

وقـــــــال هلـــــــم مـــــــثالً آخـــــــر قـــــــائالً يـــــــشبه ملكـــــــوت الـــــــسموات         
 يف ثالثــــــــة أكيــــــــال دقيــــــــق حــــــــىت    وخبأــــــــامخــــــــرية أخــــــــذا إمــــــــراة   
هــذا كلــه خاطــب بــه يــسوع اجلمــوع    . اختمــر العجــني مجيعــه 

بأمثــــــال، وبغــــــري مثــــــل مل يكــــــن يكلمهــــــم، لكــــــي يــــــتم مــــــا قيــــــل   
بــالنيب القائـــل ســأفتح بأمثـــال فمـــي، وأنطــق مبكتومـــات منـــذ    

  .شاء العاملإن

حينئــــــذ صــــــرف يــــــسوع اجلمــــــوع وجــــــاء إىل البيــــــت فجــــــاء   
أمـــــــا هـــــــو   . إليـــــــه تالميـــــــذه قـــــــائلني فـــــــسر لنـــــــا مثـــــــل زوان احلقـــــــل       
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. فأجــــــــاب وقــــــــال هلــــــــم الــــــــزارع الــــــــزرع اجليــــــــد هــــــــو ابــــــــن البــــــــشر      
. والـــــــــــــزرع اجليـــــــــــــد هـــــــــــــو بنـــــــــــــو امللكـــــــــــــوت . واحلقـــــــــــــل هـــــــــــــو العـــــــــــــامل

. والعــدو الــذي زرعــه هــو إبلــيس   . والــزوان هــم بنــو الــشرير  
واحلـــــــــــــــصادون هـــــــــــــــم  . د هـــــــــــــــو انقـــــــــــــــضاء هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدهر   واحلـــــــــــــــصا
فكمـــــا يجمـــــع الـــــزوان أوالً وحيـــــرق بالنـــــار، هكـــــذا    . املالئكـــــة

يرســــــــل ابــــــــن البــــــــشر مالئكتــــــــه    العــــــــامل  هــــــــذا  انقــــــــضاءيكــــــــون يف 
فيجمعـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن ملكوتـــــــــــــــــــــه مجيـــــــــــــــــــــع املعـــــــــــــــــــــاثر وفـــــــــــــــــــــاعلي اإلمث    
ويطرحـــــــــوم يف أتـــــــــون النـــــــــار، حيـــــــــث هنـــــــــاك يكـــــــــون البكـــــــــاء  

األبــــــــــــرار كالــــــــــــشمس يف  حينئــــــــــــذ يــــــــــــضيء  . وصــــــــــــرير األســــــــــــنان 
  .من له أذنان للسمع فليسمع. ملكوت أبيهم

  واد هللا دائماً
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א@
ــت   ــارك أن مب
باحلقيقة مع أبيك الصاحل    
والروح القدس ألنـك    

  .وخلصتناأتيت 

` K`cmarwout  `alhqwc  >  
nem  pekiwt  `n`agaqoc  >  nem  
Pipneuma  `eqouab  >  je ak`i   
akcw;       `mmon   . 

ملك السالم   يا
أعطنا سالمك قـرر    

 لنا  واغفرلنا سالمك   
  .خطايانا

فــرق أعــداء 
الكنيسة وحصنها فال   

  تتزعزع إىل األبد
ــل  عمانوئيـ

اآلن إهلنـا ىف وسطنا    
ــه الــص احل مبجــد أبي

  .والروح القدس
 ليباركنا كلنـا 
ويطهر قلوبنا ويشفى   
ــنا  ــراض نفوس أم

` Pouro  `nte  ;\irhnh  moi  > 
moi nan  `ntek\irhnh>    
cemninan  `ntek\irhnh  >  xa  
nennobi  nan  ̀ebol  . 

Jwr  `ebol  `nnijaji  >  `nte 
;ek`klhci`a  >  `ari  cobt  `eroc  
`nneckim  ]a  `ene\  . 

Emmanouhl Pennou;> 
'en  tenmh;  ;nou  >  'en  
`p`wou  `nte  Pefiwt  >  nem  
Pipn?a  ?     eq?u?  . 

~Ntef `cmou `eron thren >  
`nteftoubo  `nnen\ht  >  
`nteftalso `nni]wni  >  `nte  

 }١٠٩{

  .وأجسادنا
نسجد لك أيها   

أبيك الـصاحل   املسيح مع   

 أتيت  ألنك والروح القدس 
  .وخلصتنا

nenyuxh  nem  nencwma  . 
Tenouw]t   `mmok  `w   

Pxc?  > nem  Pekiwt  `n`agaqoc >  
nem  Pipn?a?  eq?u?  >  je  `ak`i   
akcw;  `mmon  
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 السالم لك يـا ميخائيـل     
 مالك الـسالم والتـهليل    
ــل ــة وإكلي ــسك حل  ألب
ــل  ــاك ميخائيـ  ومسـ

ــيف ــدك س ــةقل   النقم
ــة ــوق النعم ــاك ب  وأعط
 مـــالك اهللا قـــدرة 
 وأوهبــك عــزم ونــصرة
 صـــرعت ســـطانائيل
ــل  وأســكنته وطــن الوي
ــواه  جعلــت اجلحــيم مث
ــواه  ــار ج ــه الن  وطعام
 رياســـته ومرتبتـــه 

  

 رئــيس كــل الــسموات
 تخـــادم رب القـــوا

 شرفك بأعلى الـدرجات   
ــوات ــيم ق ــسريه عظ  تف
 ومــالك حكمــة ورمحــة
ــة ــة والزمحـ  يف القيامـ
 أعطاك سـيفاً مـن نـار      
 صاحب سـطوة ومقـدار    
ــه   ــى مرتبت ــن أعل  م
ــه  وإىل األرض طرحتــ
ــه  ــساكره قدامـ  وعـ
ــه ــى أجرامـ  وال متحـ
ــا  عـــساكرك ملكوهـ
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ــه  ــى ختت ــست عل  وجل
ــشياطني ــد ال ــع جن  مجي
 حني نقول يـا ميخائيـل     
ــم   ــك دائ ــالمي ل  س
ــة  ــر النعم ــا ويل س  ي
 صــنعت عجائــب شــىت
ــستة  ــه ثاؤبـ  وإمرأتـ
 السالم لك يـا ميخائيـل     
ــسكني  ــت امل ــد أغني  ق

ــع و ــاميمجي ــل عظ  ك
ــامي   ــل أي ــول ك  بط
 السالم لك يـا ميخائيـل     
ــل  ــم بالتبجي ــا معظ  ي
 السالم لك يـا ميخائيـل     
ــل ــوة لكــل هزي ــا ق  ي
 السالم لك يـا ميخائيـل     
ــسيحيني ــشعوب امل  يف ال
 السالم لك يـا ميخائيـل     
 الطالب عن ميـاه النيـل     

  

ــا  ــك زانوهـ  طغماتـ
 يصريون من امسك فـزعني    
ــسرين  ــون منكـ  يولـ
 يا مـدبر كـل اجلهـات      

 رئيس كـل الطغمـات    يا  
ــوس ــار دوروثيئ ــع الب  م
 وأوفيميــة وأرســطرخوس
ــشفاعتك   ــن ب ــا م  ي
ــك  ــي طلباتـ  الراجـ
ــل ــهار واللي ــصيح الن  ت
ــل   ــا ميخائي ــول ي  أق
 يا صاحب الصيت الفـاخر    
ــاهر ــب البـ  ذو العجـ
ــساكني ــة للم ــا معون  ي
 يــا شــفيع يف املخلــوقني
ــب  ــل عجائ ــانع ك  ص
ــصائب  ــل م ــانع ك  م
 يا شـفيع يف املخلوقـات     

ــات والث ــراتوالزروع  م
  

 }١١١{

تفسري امسك يف أفواه كل املؤمنني الكل يقولون يا إله ميخائيـل            
أعنا أمجعني

باسم اآلب واالبن   
والروح القـدس إلـه     

ــد  ــالوث .واح  الث
ــدوس ــساوي الق  امل
 القديسة  )٣(مستحقة  
  .العذراء مرمي

مستحق مـستحق   
رئيس املالئكة  مستحق  
  ميخائيل العظيم 

  

"en  `vran  `m`viwt  nem   
~P]hri nem  Pi`pneuma   
`eqouab     ;`triac   `eqouab    
`n`omooucioc                 a[`ia   a[`ia  
a[`ia  ;`agi`a  Mari`a 
;parrqenoc  . 

a[ioc  a[ioc a[ioc  
Mixahl  pini];  
`narxhaggeloc  . 

.א@
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  مديح ومتجيد
  طهار ميخائيللرئيس املالئكة األ

إين أقول مع داود النيب واملرتل أن مالك الرب حيوط خبائفيه 
  ...وينجيهم وأيضاً سبحوا الرب يا مجيع خدامه 

لقد خلق مالئكته أرواحاً وخدامه هليب ناراً يتقد فعظيمـة          
ميخائيل األرخن العظيم والوكيل األمني الذي يسأل       هي كرامة   

إن لساين بشري   . البشراهللا ضابط الكل يف كل حني عن جنس         
 الواقف أمام اهللا شـفيع اجلـنس        أنتال يقدر أن يصفك ألنك      

إنك لست جسداين بل مالك روحاين ونـوراين روح         . البشري
طاهر لست خادم مللك أرضي بل خادم الرب اإللـه الـضابط            

  .الكل ملك امللوك ورب األرباب
لست رئيس أجناد   . لست رئيس بل رئيس قوات السموات     

  . بل رئيس عساكر نورانينيدانينيسج
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
  .الذي امسه حلو إذ يسمى قوة اهللا
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

  .الذي طرح الشيطان املعاند إىل أسفل
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  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
  .الذي كان مع يشوع بن نون يف هدم أسوار أرحيا

  .الئكةالسالم مليخائيل رئيس امل
  .الذي أهلك العمالقة من قدام جدعون وبين إسرائيل

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
الذي نزل من السماء ودحرج احلجر عن فم القرب الـذي           

  .لربنا يسوع املسيح وبشر النسوة بالفرح
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

  .الذي شفى مركيانوس الشماع يف مدينة رومية
  .يل رئيس املالئكةالسالم مليخائ

  .الذي أض الرجل الكسالن مبدينة اإلسكندرية
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

الذي خلص تالصون ابن األرملة من يد مركيانوس الغين         
  .بفلسطني وملكه أمواله

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
  .الذي كان مع والدي القديس العظيم تكالهيمانوت
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  .ئيس املالئكةالسالم مليخائيل ر
الذي كان مع دوروثيئوس وثاؤبستة وحل بينهما وأنعـم         

  .هلما باملرياث السمائي
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

الذي كان مع الصديق أرسطرخوس وزوجتـه أوفيميـة         
  .وجناهم من الشيطان

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
الذي خلص أرسطرخوس الوثين وزوجته املباركـة مـن         

  .دة األوثانعبا
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

الذي كان مع أوساولوس الراهب بربية شيهيت وجناه من         
  .العدو وتوجه بثالثة أكاليل

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
الذي خلص فسطس من عبادة الشمس فـدعى متـاؤس          

  .وأظهر العجائب على يدي أوالده
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  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
ي خلص السفن من الغرق وسط البحار وأعطى سالمة         الذ

  .ملن صرخوا إليه
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

الذي أكثر اخلريات للرجل املؤمن الفالح بعد مـا أكـل           
  .الدود زرعه فاهتم بتذكاره

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
الذي شفى الرجل من مرض الفاجل وخلص اإلمرأة الغنيـة      

  .اءمن االستسق
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

الذي خلص الرجل الذي خلف باطالً ببيعته والذي أعطاه         
  .املال وجذبه لإلميان

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
الذي سر خباطر املرأة العاقر برومية ووهبها غالماً مسـي          

  .ميخائيل
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  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
 بناء بيعته ويوم تكريسها شفى      الذي أعان أراخنة قربص يف    

  .رجالً يهودياً
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

  .الذي وهب الشفاء لألعمى أمام أيقونته
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

ذي سأل اهللا عن أهل نينوى فرفع غضبه عنـهم وقبـل            ال
  .توبتهم ورمحهم

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
بار قسطنطني وهيالنـة والدتـه يف     الذي كان مع امللك ال    

  .زمن متلكهما
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

الذي يطلب عن املتوانني عن اإلميان ليمـنحهم الـرب          
  .رمحته

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
الذي كان مع األنبياء والرسـل والـشهداء والقديـسني         

  .والسواح ااهدين
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  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
الذي يعضد العباد والنساك واملتوحدين والرهبان سـكان        
الرباري وكل لباس الصليب حـىت يتوجـوا باألكاليـل          

  .السمائية يف فردوس النعيم
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

الذي بطلباته تصعد مياه األار كمقدارها ويسأل عـن         
  .الزروع والثمار

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
  .ب عن األمطار وأهوية السماءالذي يطل

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
الذي هو معني الذين يف الشدائد والضيقات ومتعطف على      

  .الذين يسألونه
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

الذي يقدم صلوات الصديقني ويرفع قرابني الناس إىل اهللا         
  .القدوس

  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
  .احب اآليات والرباهني القوية عند اهللالذي هو ص
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  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة
رآه يوحنا احلبيب يف رؤياه قائماً أمام احلجاب يـشفع يف           
جنس البشر قائالً أيها الطويل الـروح ال لـك صـنعة            

  .يديك
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

  .ولبيعته املقدسة اليت تأسست وبنيت وشاع ذكر عجائبها
  .السالم مليخائيل رئيس املالئكة

 اشفع فينا   القدوسالشفيع األمني جلنس البشر أمام الثالوث       
أمام الرب ليغفر لنا خطايانا بطلباتك املقبولة أمامه كـل          

  .حني آمني

 }١١٩{
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 صفحة  احملتوى
  إهداء

  تقدمي لنيافة احلرب اجلليل األنبا متاؤس
  مقدمة الطبعة األوىل
  نيةمقدمة الطبعة الثا

  رئيس املالئكة ميخائيل
   توتشهرميمر 

  ميمر شهر بابه
  ميمر شهر هاتور
  ميمر شهر كيهك
  ميمر شهر طوبه
  ميمر شهر أمشري

  ميمر شهر برمهات
  ميمر شهر برموده
  ميمر شهر بشنس
  ميمر شهر بؤونه
  ميمر شهر أبيب
  ميمر شهر مسرى

  طقس ميمر رئيس املالئكة اجلليل ميخائيل
  الئكة اجلليل ميخائيلمديح آدام لرئيس امل

  مديح ومتجيد لرئيس املالئكة اجلليل ميخائيل
  الفهرس
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