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   ميامر٣١٧عن خمطوطة رقم 

مبكتبة دير السريان العامر 

  إعداد وتقدمي  
   

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني
 

من آالف الشهداء الـذين     أبانودي واحد   الشهيد  
قدمتهم الكنيسة القبطية إىل السماء، هو من شـهداء         

، متـسك    )٣٠٥ – ٢٨٤( عصر دقلديانوس الشرير    
باملسيح واحتمل عذابات رهيبة حـىت نـال إكليـل          

، ولألسف مل يـرد امسـه يف        بؤونة ٣االستشهاد يف   
  .السنكسار

كتب سريته القديس يوليوس األقفهصي كاتب سري       
كما تكفل بتكفينه ودفنه يف املكـان الـذي         الشهداء  

  .أوصى به قبل استشهاده
تقول السرية انه ولد يف قرية تسمى موشـا جببـل           
البهنسا ولكن ال توجد اآلن يف هذه املنطقة قرية ـذا     
 االسم بل توجد قرية تسمى شوشة جببل مركز مسالوط       
القريبة من البهنسا كما توجد قرية تسمى موشا جببل         

  .غريبأسيوط ال



 }٨{

 – عزيزي القارئ –لن أطيل عليك يف هذه املقدمة       
بل أتركك مع هذه السرية العطرة لتعرف قيمة اإلميان         
الصحيح بربنا يسوع املسيح الذي بذل آباؤنا كل غال         
ورخيص يف سبيل احلفاظ عليه وتسليمه لنا نقياً، فهو         

والذي جيب   ) ٣: ١يه  ( اإلميان املسلم مرة للقديسني     
  .عليه كما حافظ عليه آباؤناأن حنافظ 

أقدم لك هذه السرية العطرة لتتعلم منها شيئاً عـن          
اجلهاد والصرب واالحتمال من أجـل املـسيح الـذي       

مثل هذه لئال تكلـوا     احتمل من اخلطاة مقاومة لنفسه      
   ).٣: ١٢عب ( وختوروا يف نفوسكم 

نرجو أن يستفيد من هذه السرية العطرة كل مـن          
ديسة الطاهرة مرمي والراهب الشهيد     يقرأها بشفاعة الق  

أبانودي وصلوات أبينا املكرم البابـا األنبـا شـنوده          
  .الثالث

  .وإلهلنا كل جمد يف كنيسته وقديسيه آمني
   

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  
 

 }٩{



 }١٠{

  بسم اآلب واالبن والروح القدس إله واحد آمني
  مقدمة الكاتب

عون اهللا وحسن توفيقه بنـسخ شـهادة        نبتدئ ب 
القديس الطوباوي شهيد يسوع املسيح أبانودي الذي       
من أهل موشة الكربى من أعمال البهنسا، وكان يوم         

 بؤونـة كمال جهاده احلسن يف اليوم الثالث من شهر         
  .املبارك شفاعته الطاهرة فلتكن معنا إىل األبد آمني

" ألا تسمع   طوىب لعيونكم ألا تبصر، وآلذانكم      " 
   )١٧: ١٣مت ( 

 الشيطان قلب دقلديانوس عن عبـادة إلـه         أضل
السماء، وعبد األصنام، وبدأ يضطهد املـسيحيني يف        
كل مكان، لقد أعمى بصره وانسدت آذانه عن كلمة         

صنع أصناماً وكتب مراسيم إىل مجيع البلـدان  احلياة، ف 
وإىل كل الكور وإىل كورة مصر يأمر مجيع الناس أن          

  .عوا البخور آلهلتهيرف

 }١١{

روح وكان يف الـرباري إىل      لكان ينمو ويتقوى با   " 
   )٨٠: ١لو " ( يوم ظهوره 

كان إنسان بار أمام اهللا بلحف اجلبل مـن بلـدة           
أفومية " واسم امرأته   " فوسطس  " تسمى موشة، امسه    

حلت عليه نعمة   " أنودي  " ورزقهما اهللا ابناً فأمسياه     " 
الروح، كرب وأصـبح شـاباً      اهللا فكان ينمو ويتقوى ب    

حسن املنظر يقدم عبارات قوية وحارة فكانت طلباته        
وتضرعاته متواترة منذ نعومة أظافره مواظبـاً علـى         

  .الصالة والصوم
وملا أمت مخس عشر سنة اشتعل قلبـه مبحبـة اهللا،           
بغض جمد هذا العامل وحسبه كال شيء، فـذهب إىل          

هناك " لمون  الق" اجلبل وسكن الرباري يف برية تدعى       
وجد حجراً كانت الوحوش تسكنه، واعتاد أن يـرتل        
كل يوم سبت ليقضي ليلته يف الكنيسة، يسبح وميجد         



 }١٢{

إله السماء مث يتناول من األسرار املقدسة ويرجـع إىل          
  .مغارته ليعيش حياة التأمل يف وحدته

   )١٥: ٥ يع " ( صالة اإلميان تشفي املريض" 
حىت صار النـاس    شاع خربه وامسه يف كل مكان،       

يأتون باملرضى من األقاليم ااورة علـى الـدواب،         
ليحضروهم بني يدي القديس الذي كان يصلي عليهم        
ويدهنهم بالزيت باسم ربنا يسوع املـسيح فينـالوا         

  .مجيعهم الشفاء
   )٢٧: ١٤يو " ( سالماً أترك لكم " 

ويف ذات ليلة بينما كان يصلي ظهر له رب اـد           
م لك يا خمتاري أنودي الـذي حيبـه أيب   السال" قائالً  

السماوي ألنك حتبين وتصنع مرضايت، لقد صـارت        
صالتك كعمود من نور ميشي قدامك إىل أورشـليم         
السمائية مدينة األبرار مجيعاً لقد أعدد لك يا حبـييب          

 }١٣{

أنودي إكليلني واحد ألجل حفظ طقس رهبانيتـك        
واآلخر ألجل أنك سوف تسفك دمك شهادة المسي،        

ع مين يا حبييب أنودي ألعرفك ما سيحدث لـك          امس
هوذا يسمع عنك قلقيانوس وايل البهنسا وتقاسي منه        
عذابات شديدة، لكن ها أنا معك ومنحتـك عمـل          
قوات وعجائب عظيمة حىت تفضح أعمال هذا املنافق        
وأوثانه النجسة، وقد أعددت لك يوليـوس املعـني         

ل األقفهصي ليكفن جسدك ويكتب أيضاً سريتك وك      
مث أعطـاه   " من يتعب من أجلك سأكافئه أجراُ مسائياً        

  .السالم وغاب عن نظر القديس أنودي
  )٤٣: ٢٢لو  ("وظهر له مالك من السماء يعزيه " 

 وإذ  برمـودة يف الغداة يف اليوم الثالث من شـهر         
مالك الرب ميخائيل يظهر يف زي راهب يطرق باب          

، فخـرج   املغارة اليت يسكنها القديس كعادة الرهبان     
هلم " القديس إليه وقبله بفرح عظيم مث قال له املالك          



 }١٤{

فذهب الطوباوي أبانودي وراءه حىت وصـال  " ورائي  
" إىل مدينة البهنسا وهناك شجعه املالك وقواه وقال له          

واختفى عنه بعدما عرف القديس     " ال ختف ألين معك     
، ظهر له لكي    أن هذا الراهب هو مالك الرب ميخائيل      

  . موضع احلكميقوده إىل
  "هوذا ما أحسن وما أمجل أن يسكن اإلخوة معـاً         "
   )١: ١٢٣مز ( 

جاء الطوباوي القديس أبانودي إىل موضع احلكم،       
فوجد الوايل قلقيانوس جالساً وأمامه أقوام مـسيحيني        
حيكم عليهم، وعندما رأوا القديس أبانودي أتـى إىل         

 إنه يوم مبارك وحسن   " موضع احلكم صرخوا قائلني     
جداً قد اجتمعنا اليوم مع بعضنا بعضاً لكي نـستحق          
الوصول إىل املدينة املقدسة، ألنه ليس أحد يـشبهك         
يارب، فامسع طلبتنا وال تتركنا بل جمد امسك القدوس         

 }١٥{

فينا فإنك مبارك وممجد يف قديسيك ولك ينبغي اد          
  ".واإلكرام إىل أبد اآلبدين آمني 

: ١٠مت  " ( سد  وال ختافوا من الذين يقتلون اجل     " 
٢٨(   

فلما مسع الوايل قلقيانوس هذه األصوات غـضب        
جداً وأمر أن يطرحوا القديس أبانودي ويـشدوه يف         
اهلمبازين وأن يضربوه حىت يتهرأ جسده، ففعلوا بـه         
كما أمرهم الوايل، حىت صار جسده كلـه ملطخـاً          

أما القديس فرفع نظره حنو السماء وطلب من        . بالدماء
يا سيدي يسوع املسيح ابن اهللا احلي الذي        " اهللا قائالً   

خلص الثالثة فتية من آتون النار الـذي أعـده هلـم            
نبوخذنصر ملك بابل، استمع طلبيت يف هذا اليوم، أنا         
عبدك املتكل عليك، وارمحين وجمد امسـك القـدوس         

 من هذا العذاب ألن لك كل جمـد وإكـرام           وأنقذين



 }١٦{

حمليـي  وسجود مع أبيك الصاحل والـروح القـدس ا        
  ". لك اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور آمني املساوي

  )٥: ١١٨مز " (من الضيق دعوت الرب فأجابين " 
مسع الرب اإلله صوت القديس أبانودي وأرسل له        
املالك ميخائيل وأبرأ جسده من كـل اجلراحـات،         

" وعندئذ ذهب القديس إىل موضع احلكم وقال للوايل         
هلتك النجسة، هوذا قـد     افتضح اآلن الوايل ولتفضح آ    

" قال له الوايل " علمت اآلن قوة سيدي يسوع املسيح     
فأجابه القديس أبانودي قائالً    " أعلمين من أين أنت ؟      

كما يقال بني أهل العامل، أنا من موشى الكربى اليت          " 
حباجر جبل البهنسا، واسـم أيب فوسـطس وأمـي          

 ولكن أنا قد تركت أيب وأمي وتبعت سيدي       أوفومية،  
يسوع املسيح لكي أستحق أن أكون من مجلة اجلنـد          
القائم أمامه يف املعسكر السمائي يف مملكته الـسمائية         

  ".اليت ال تزول إىل األبد 
 }١٧{

كيف " انذهل الوايل جداً من هذا الكالم وقال له         
من هو الذي جعلك تترك أباك وأمك وختتار        ! ذلك ؟ 

لقـديس  ، أجابه ا  "لنفسك أن متوت هذه امليتة الرديئة       
من أحب أبـاً أو     " مكتوب يف اإلجنيل املقدس     " قائالً  

ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر .  فال يستحقين  أماً أكثر مين  
وما هو   ). ٣٨،  ٣٧: ١٠مت  " ( مين فال يستحقين    

ليس هو موت بل  ! هذا املوت الذي تريد أن تقتلين به؟      
مـن وجـد حياتـه      " حياة أبدية ألنه مكتوب أيضاً      

مـت  " (  أضاع حياته من أجلي جيدها       يضيعها ومن 
، فخري يل أن أتعذب هنا ألمتجد يف مملكة          )٣٩: ١٠

  ".أيب وإهلي يسوع املسيح 
  "كثرية هي باليا الصديق من مجيعها ينجيه الـرب    " 
   )١٩: ٣٤مز ( 

فلما مسع الوايل هذا الكالم غضب جداً حبنق عظيم         
د وأمر جنوده أن يضربوه ويربطوه على سرير من حدي        



 }١٨{

ويوقدوا من حتته النريان، ففعل اجلنود كمـا أمـرهم          
الوايل، وفوق ذلك صهروا الرصاص حىت صار منصهراً        
كاملاء املغلي وسكبوه عليه، ويف كل هذه العـذابات         
كان الرب ينجيه، النريان مل حترقه والضرب مل يـؤذه،    

  .الرصاص املنصهر صار كاملاء البارد
" ال للـوايل    فصاح الطوباوي القديس أبانودي وق    

أقول لك افتضح أيها الوايل فال تقوى على عذاباتك،         
وال ألتفت إليها أو إليك، كل ما فعلته صـار كـال            
شيء، النريان مل حترقين، والرصـاص كاملـاء البـارد       

  ! ".امللطف على جسمي، فماذا استفدت مبا فعلت ؟
  )١٠: ٦مز " (مجيع أعدائي خيزون ويرتاعون جداً " 

سأبذل قـصارى   " داً واحتار وقال    حنق الوايل ج  
جهدي وأرى إن كان يسوع إهلك يقدر أن خيلـصك    

 يطـرح القـديس يف مـستوقد        أنمث أمر   " من يدي   

 }١٩{

احلمام، أما القديس الطوباوي أبانودي فتح فاه وصلى        
أسبحك يا ريب يسوع املسيح وأباركك يا فرح        " قائالً  

سائر األزمان مع أبيك الصاحل ضابط الكل والـروح         
القدس احمليي املساوي، فإليك أطلـب وأتـضرع ان         
تعينين وتنقذين ليتمجد امسك القـدوس أمـام هـذه          

  ".اجلموع 
ويف تلك الساعة أطفأ مالك الرب هليب الـنريان         

أيـن  " وبينما يصيح الوايل قائالً     . وصارت مثل الندى  
وجد القديس قائماً أمامـه     " هو يسوع إله أنودي ؟      

ه شيء من أثر النـار، انـدهش        ساملاً، معافياً ليس في   
واستغرب جداً ومل يستطع أن يفتح فاه، عندئذ قال له          

اخز وأغلق فاك أيها املنافق الـذي       " القديس أبانودي   
تعبد األصنام الصماء اليت ال ترى وال تسمع وصريتك         
جنساً فال جتدف على اسـم إهلـي الطـاهر بفمـك        

  ".النجس



 }٢٠{

 مـت  " ( اشفوا مرضى طهروا برصاً أقيموا موتى     " 
٨: ١٠(   

باحلقيقـة  " ضاق األمر جداً بالوايل وقال حلاجبه       
لقد فزعت جداً، ألين قتلت أكثر من أربعمائة شخص         

 منهم مثل هذا الساحر الذي هو أنـودي          أحداً ومل أر 
املوشي، فاطرحوه يف السجن حىت أفكر كيف أقتلـه         

فذهب به العسكر إىل املوضع حيث كـان        " وأهلكه  
بعه مجع غفري من الرجال والنـساء،       هناك السجن وت  

نطلب إليك مبحبة ربنا يسوع     " وخضعوا أمامه قائلني    
 الكائن املسيح أن تباركنا يا أبانا القديس حبيب املسيح      

  ".معك يف كل حني 
وبينما هم سائرون أيضاً إىل السجن، أتى إليه قوم         
باكني على شاب ابن أحد أكابر مدينة البهنسا كـان          

  قد " م الطوباوي القديس أبانودي قائالً    قد مات فأجا
وهب لكم اخلالص حينما تنظرون قيامة هذا الـشاب        

 }٢١{

وتعاينون هذه األعجوبة العظيمة اليت يصنعها أمـامكم    
اليوم ريب وسيدي يسوع املسيح مث بسط القديس يديه         

" على مثال الصليب متجهاً للشرق وبدأ يصلي قـائالً   
املسيح الـذي   أطلب وأتضرع إليك يا سيدي يسوع       

باركنا بكل بركة بامسه القدوس اململوء جمداً وبركـة،         
بني أسالك يا ريب يسوع املسيح كما أقمت لعازر من          

األموات بعد أربعة أيام من القرب، استمع طلبيت يف هذا          
اليوم، يا ريب يسوع املسيح الذي مسع طلبـة بطـرس           
ويوحنا ومها داخل اهليكل وشفيا الرجل املقعد استمع        

لبيت يف هذا اليوم يا ريب يسوع املسيح وأعط احليـاة         ط
هلذا الشاب ليعلم مجيع هذا الشعب أنك أنت هو اإلله          
احلقيقي ويتحقق الكل أن ليس إله غريك لـك اـد           
والكرامة والقوة مع أبيك الصاحل والروح القدس اآلن        

   ".وكل أوان وإىل دهر الدهور آمني
  



 }٢٢{

   )٣٩: ٤تث  ( "ليس سواه ... الرب هو اإلله " 
وبعد أن أكمل القديس صالته يف تلـك الـساعة         
أرسل الرب قوته وأقام الشاب من األموات وصـاح         

ليس إله غريك يـا     " بصوت عظيم أمام اجلميع قائالً      
  ".سيدي يسوع املسيح والويل لكل من ال يؤمن بك 

اندهش وتعجب كل اجلمع الذي كان موجـوداً        
إله يف السماء وعلـى     حقاً إنه ليس    " وصرخوا قائلني   

األرض إال يسوع املسيح إله القديس أبانودي، فـإن         
هذه األعجوبة اليت متت وعايناها اليوم من أجل صالة         

  ".هذا الرجل الصاحل أبانودي 
أما جنود الوايل دفعوا القديس أبانودي وأدخلـوه        
السجن السفلي مث رجعوا إىل الوايل وأخربوه جبميع ما         

 فلما مسع الوايل تعجب جـداً       .صنع القديس أبانودي  
ألجل القوات العظيمة اليت كان يصنعها القـديس، مث         

 }٢٣{

أمر أن يبقى يف السجن إىل أن يصدر أمر منه خبروجه           
  . سوف يتفنن يف أن يفعله فيهإىل العذاب املرير الذي

   )١٩: ٦٦إش " ( فيخربون مبجدي بني األمم " 
ب أُخربت اجلموع باآليات والقوات اليت كان الر      

يصنعها عى يدي القديس أبانودي فشاع امسه يف املدن         
كلها بأن القديس أبانودي الذي هو معتقالً من أجـل         

  .اإلميان بالسيد املسيح يصنع عجائب عظيمة
فكان إنسان له ابن مريض منذ ثـالث سـنوات،       
كان قد اعتراه الشيطان وكان يعذبه كثرياً، فلما مسع         

 قـام وأتـى إىل      بالقوات اليت كان يصنعها القـديس     
 حيث كان القديس، يطلب من أجل شـفاء         ،السجن

امض وائتين بابنـك   " ، فعندما رآه القديس قال له       ابنه
لكي يظهر جمد سيدي يسوع املسيح الذي يفوق كل         



 }٢٤{

 جمد وتظهر قوته اليت تفوق سـائر القـوات يف هـذا        
  ".املكان

مضى الرجل وأحضر ابنه أمام القديس فلمـا رأى         
أنا أخرج منه يا قديس     "  صرخ قائالً    الشيطان القديس 

اهللا أبانودي ألجل إين خائف مـن رئـيس املالئكـة      
  ."ميخائيل الذي معك واقفاً جبانبك 

" أما القديس فبسط يديه حنو السماء يصلي قائالً         
يا ريب يسوع املسيح الذي يرعاين ويعولين وال يعوزين         
شيء ألنك أنت معي فيا سيدي يسوع املسيح ابن اهللا          
احلي أزجر هذا الروح النجس، فإن لك اد والقـوة          

  ".اآلن وإىل أبد اآلبدين آمني 
أمت القديس صالته، فصرخ الروح الشرير وخـرج        
يف احلال وشفى الشاب ورجع مع أبيه خبـري يخبـر           

  .ويتحدث بعظائم اهللا على يدي القديس

 }٢٥{

  "القديس أبانودي مع القديس يوليوس األقفهصي " 
يوليوس املعني األقفهصي بالقوات اليت     مسع القديس   

كان يصنعها القديس أبانودي أثناء وجوده يف احلبس،        
فقام ومضى وأتى إليه وطلب منه أن يصلي من أجلـه          
لكي الرب اإلله يشفيه من وجع مؤمل كان يف يديـه           

أعطين قليل مـن    " ورجليه، فقال له القديس أبانودي      
وأحضر قليالً  ، إلارسل القديس يوليوس عبده       "الزيت

" من الزيت، فأخذه القديس أبانودي وصلى عليه قائالً  
باسم سيدنا يسوع املسيح الذي نؤمن به يهبك الشفاء         

مث رشم القديس يوليوس باسم اآلب واالبن والروح        " 
القدس، فربيء لوقته وصح جسده، حينئـذ سـجد         

" القديس يوليوس عند قدمي القديس أبانودي قـائالً         
 القديس أن تطلب مين شيئاً أفعله لـك         أسألك يا أيب  

فأجابه القـديس   " فإن الرب منحين الشفاء بصالتك      
ال أطلب شيئاً سوى أن تصلي مـن        " أبانودي قائالً   



 }٢٦{

أجلي ألكمل جهادي، وتم جبـسدي إذا أكملـت         
قضييت، فتأخذ جسدي إىل برية القلمون وستجد هناك        
مغارة جبوارها خنلة تأيت بثمر جيد، كنت قد غرسـتها     
والرب أراد أن يعزيين ويظهر قوتـه ومـشيئته يل يف           
سكن تلك الربية فصارت شجرة مثمرة فهناك ادفـن         

  ".جسدي 
أنا مستعد أن أفعل هذا     " فقال له القديس يوليوس     

األمر، وأحب أن أخربك برعاية اهللا واهتمامه جبسدك،        
الرب إهلك لكي أهـتم جبـسدك       يل مالك   فقد ظهر   

وأكتب سرية أتعابك وصربك، وأتركها يف بـييت إىل         
اليوم الذي يشاء فيه الرب بإظهارها، لكن أطلب إليك         
أن تذكرين يف املسكن السماوي الذي سوف متـضي         

  ".إليه، فصلي من أجلي ومن أجل أهل بييت 
يباركـك  " ففتح الطوباوي فاه وبارك اهللا قـائالً        

ويعدك من صفوف الـشهداء القديـسني       الرب اإلله   
 }٢٧{

ويهتم بأمرك وجيعلك من املتكئني يف املائدة الـسمائية         
 أورشـليم  ويكتب امسك يف ألواح املدينـة العظيمـة       
  ".السمائية اململكة اليت لسيدنا يسوع املسيح 

ملا قال القديس أبانودي هـذا الكـالم اسـتأذن          
  .القديس يوليوس األقفهصي وخرج من عنده إىل بيته

  )١٧: ٥٤إش " (كل آلة صورت ضدك ال تنجح " 
اغتاظ الوايل جداً واحتار مـن أجـل القـوات          
والعجائب اليت صنعها الرب علـى يـدي القـديس          
أبانودي بالرغم من إنه مسجون، فـأمر ان حيـضروا          

فأتوا به فعندما رأى الوايل     . القديس إىل موضع احلكم   
 اآلن  ارجـع " القديس أبانودي واقفاً أمامه، قال لـه        
 " تنا امللـوك  اوارفع البخور لآلهلة، وأكمل أوامر ساد     

إن كـان  " فأجابه القديس الطوباوي أبانودي قـائالً      



 }٢٨{

سيدك ديقلديانوس، فليس ديقلديانوس سيدي أنا، بل       
  ".سيدي وريب وإهلي يسوع املسيح 

غضب الوايل جداً وأمر أن يطرحوه يف اهلنبـازين         
إىل السماء وقال   عيناه  ويعصروه، عندئذ رفع القديس     

يا ريب يسوع املسيح الذي من أجله تركت العـامل          " 
كله وتبعته منذ صغري وحفظت غربيت معك إىل هذا         

 فال تتخل عين وسط هذه اآلالم، لـيعلم الـوايل      اليوم
املنافق هذا أن قوته ليست شيئاً، وليتمجـد امسـك          

  ".القدوس 
بدأ اجلنود يف تعذيب القديس باهلنبازين ففي تلك        

لساعة ظهرت محامة نورانية نازلة من السماء ووقفت        ا
على رأس القديس، فللوقت انكسر اهلنبازين وصـار        
نصفني وأن الطوباوي أبانودي وقف على األرض بقوة        
عظيمة ومل يصب جسده أم البتة، فلما رأى الوايل هذه       
القوة العظيمة، امتأل غضباً وأمر أن يوضع على سرير         

 }٢٩{

كما فعل به سابقاً، وإذ بسحابة      حديد ويشعلوا النريان    
  .نورانية ظللته وأمخدت قوة النار فلم متسه البتة

 مـز  " ( ألنه تعلق يب أجنيه، أرفعه ألنه عرف امسي       " 
١٤: ٩١(   

مل يستطع الوايل أن يقول شيئاً سوى بـأن يـأمر           
جنوده بالضرب املربح على وجه القديس أبانودي حىت      

ن ميسحوا جـسده    تساقطت أسنانه وكما أمر أيضاً بأ     
 ويصبوا اخلل واجلري علـى جروحـه     بأمشاط حديدية 

وبأن يقلعوا أظافره واحداً فواحداً، ويف كل هذا كان         
القديس أبانودي متحمالً، صابراً على هذه اآلالم بقوة        

  .ربنا يسوع املسيح املعطاة له
  "على األسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس        " 
   )١٣: ٩١ مز( 

 بتشريح جسده حىت يتلطخ بالدماء وأمر       أمر الوايل 
بإلقائه لألسود اجلائعة، ويف كل هذا مل يستطع القديس     



 }٣٠{

أن يفعل شيئاً سوى أن يرشم الصليب علـى ذاتـه،           
فالوحوش مل تقترب إليه بل تآلفت معـه، تعجـب          
اجلميع وجمدوا إله القديس أبانودي وأرسـل الـرب         

  .مالكه الطاهر وشفاه من جراحاته
مبارك وممجد إلـه    "  بصوت واحد    صاح اجلميع 

وازدادت األصوات فأمر الوايل بان     " القديس أبانودي   
حـىت يهـدأ    يأخذوا القديس وميضوا به إىل السجن       

  .الشعب من اهلتاف 
  "زوا بعضكم بعضاً وابنـوا أحـدكم اآلخـر          ع" 
   )١١: ٥تس ١( 

أخذ اجلند القديس ودخلوا به السجن وكان هناك        
  :ه يف السجن وهذه أمساؤهمأناس قديسون أيضاً مع

 من  ييفتاح الشماس من بلهو، ومبوا الشماس الذ      
سفط وأبانسا قسيس أبو جرجه وأبا سـرنا قـسيس          

 }٣١{

. البهنسا وبقطر وبوال من أهل سـبيوانس، وغريهـم        
هؤالء مجيعهم عندما رأوا القديس أبانودي قالوا لـه         

طوباك أنت يا أخانا احلبيب، إذ احتملت       " بفم واحد   
لى هذه العذابات املريرة بقلب قوي، فنحن       وصربت ع 

 نعلمك يا أخانا أنودي، مبا حدث لنا يف هذه          أننريد  
الليلة، رفعنا أعيننا إىل السماء نطلب الرب إهلنا، فامتأل         

ومجع من املالئكـة قـائمني      املكان بالرائحة العطرة    
" يسبحون ويرتلون ومعهم إكليلني نورانيني يقولـون        

 أُعـدا ألنـودي يف املـساكن        هذان اإلكليالن لقد  
النورانية، أنعم ما الرب اإلله لـه، واحـد ألجـل           

هذا ما مسعنـاه مـن   " رهبانيته واآلخر ألجل شهادته    
املالئكة وهم يسبحون وميجدون اهللا، فاآلن يا أخانـا         

 إذا أكملت جهادك قبلنا أذكرنا حنن أيضاً أمام         احلبيب
نا بـسالم   ربنا يسوع املسيح لكي يقوينا لنكمل جهاد      

  ".اهللا آمني 



 }٣٢{

أيها اآلباء، اغفروا   " فأجام القديس أبانودي قائالً     
يل، فإين رجل خـاطيء ومل أسـتحق أن أكـون يف            
مرتلتكم وليس يل قوة إال أن أسري قليالً من خطـوات          

وهكذا كانوا يعزون   ". أنتم أحباء اهللا    أرجلكم، فإنكم   
  .بعضهم بعضاً

ـ حـضر إ  وأثناء حديثهم مع بعضهم بعضاً،       يهم ل
القديس املعني يوليوس األقفهـصي، وسـجد قـدام         

باركين يا أيب القـديس     " القديس أبانودي، وقال له     
بربكة صلواتك، فإن امللك قد حتـدث عـن كمـال        
قضيتك، فال تنساين يا أيب يف صلواتك، وأما من جهيت          

  ".ال أنسى تكفني جسدك وأن أكتب سريتك 
 يا أيب القديس    بارك على " فأجابه القديس أبانودي    

يوليوس وصلي من أجلي ألكمل قضييت بسالم الرب،        
وأقم صالة على جسدي وهوذا ثالثـة مـن اآلبـاء           
املتوحدين سيهتمون جبسدي معك وأمساؤهم ثاؤفيلس      

 }٣٣{

واهراقلمون وديسقوروس، وستدفنون جسدي كمـا      
قلت لك يف املغارة اليت جبوار النخلة وإلـه الـسماء           

 وسيكون هناك إىل اليوم الذي      سيكافئك أجراً مسائياً،  
يطرح فيه تذكاري يف قلوب أهـل بلـدي فيـأتون           
وحيملون جسدي ويدفنوه يف بيعيت وذلك سيكون يف        

   ".برمودةاليوم العاشر من شهر 
: ١٤ مت " ( إهلك تسجد وإياه وحده تعبد    لرب  ل" 
١٠(   

أمت القديس أبانودي حديثه مع القديس يوليـوس        
ك األشـرار قـد أتـوا إىل       األقفهصي، وإذ جنود املل   

السجن وربطوا القديس أبانودي وجعلوا طوقاً يف عنقه        
وأخرجوه وأوقفوه يف وسط احلكم أمام الوايل، فلمـا         

إىل اآلن مل ترجع وترفع البخـور       " رآه الوايل قال له     
آلهلة امللك، أيها العاصي امسع اآلن صويت وأطع وارفع         

لك لكـي   البخور وأنا أكتب إىل سيدي امللك من أج       



 }٣٤{

جيعلك وزيراً يف القصر امللكي ويكون حتت سلطانك        
مائة فارس يف خدمتك، باحلقيقة يا أبانودي إنك شاب         
حسن املنظر ووجهك منري وشاب حمبوب من اجلميع         

  ".وأنا أحبك حمبة عظيمة وأثق يف طاعتك يل 
يعدون دعهم  " أجاب الطوباوي أبانودي وقال له      

فلما مسع الوايل ذلـك   . "مكان اآلهلة فآيت وأسجد هلا      
فأمر . فرح جداً وظن أن القديس سريفع البخور آلهلته       

الكهنة بإعداد املكان واالهتمام بأبلون بان يزينوه قدام        
هـذا هـو    " القديس، فعندما رآه القديس قال للوايل       

عن ذلك رفـع    ". نعم  " فأجابه  " إهلك أيها الوايل ؟     
يـا  : " كذا  القديس عينيه إىل السماء وصلى قائالً ه      

سيدي وريب يسوع املسيح اجلالس عن ميـني اآلب،         
رجاء من ليس له رجاء ومعني من ليس له معني، املقيم           

بلة وأذنيـه   املسكني من التراب والرافع البائس من املز      
مصغيتان إىل تنهدام، فأطلب إليك يـا ريب يـسوع         

 }٣٥{

املسيح أن تسمع صويت وترسل مالكك الطاهر بسيفه        
رق هذه األصنام ومجيع كهنتها معهـا       الناري لكي حي  

أمام هذا اجلمع القائم لكي يعلموا أنه ليس إله غريك له        
نسجد وإياه وحده نعبد يا سيدي يسوع املسيح اإلله         

  ".املبارك لك اد والقوة والسجود إىل األبد آمني 
   )٩: ٥ مز" ( ليس يف أفواههم صدق " 

بة من  ويف تلك الساعة نزل مالك الرب وأمر سحا       
نار وأحرقت األصنام وكهنتها فلمـا عـاين اجلمـع          
الواقف ما حدث خافوا خوفاً عظيماً وصرخوا قائلني        

عظيم هو إله القديس أبانودي ربنا يسوع املسيح هو         " 
وقد أصاب الـوايل بعـض      ". اإلله وليس آخر غريه     

احلروق وتعذب كثرياً أما جنوده فروا هاربني وذهب        
يس يوليوس األقفهـصي مبـا      قوم منهم وأخربوا القد   

  .حدث وحبريق الوايل



 }٣٦{

حضر القديس يوليوس القفهصي لـريى ذلـك،        
أطلب من  " فعندما رأى الوايل القديس يوليوس قال له        

  ".أبانودي لكي أشفى من حروقي القديس 
طلب القديس يوليوس من القديس أبانودي لكـي        

إن ربنا  " يشفي الوايل، فأجاب القديس أبانودي قائالً       
وع املسيح يشرق مشسه على األشـرار واألبـرار         يس

عظـيم هـو    " أما الوايل فقال    " ويهب اخلري للجميع    
إهلك يا أبانودي عبد يسوع املسيح، وإننا نفعل هـذه          
القسوة معكم خوفاً من امللوك فأنا أؤمـن وأسـجد          

فعندما مسع اجلمع ذلك من الوايل آمن بربنـا         " إلهلك  
  .يسوع املسيح

 القديس أبانودي فحينئذ صلى من     مسع ذلك الكالم  
يا ريب يسوع املـسيح امسـع صـوت         " أجله قائالً   

) الوايل  ( تضرعي، واظهر قوتك، واشف هذا الرجل       

 }٣٧{

ليتمجد امسك القدوس ولك كل جمد وإكرام مع أبيك         
  ".الصاحل والروح القدس احمليي املساوي 

منح الرب اإلله الشفاء يف احلال للوايل وبعدما نال         
أنـت  " الشفاء، صرخ يف وجه القديس قـائالً        الوايل  

ساحر يا أنودي فكما سجدت أنا إلهلك تسجد أنت         
آلهليت، وإن مل تسمع وتصغ لكالم أوامري فـإين  أيضاً  

  ".أهلك جسدك هذا كله 
شرير ألنك غريت   أيها ال " قال له القديس أبانودي     

قلبك وأطعت صوت الشيطان هوذا يسكنك شـيطان     
يل على األرض، فاندهش اجلمع مـن  فوقع الوا" اهلواء  

فتقدم إليـه   " إنه يتكلم كمن له سلطان      " ذلك قائالً   
القديس يوليوس وقال له أيها األب الطوباوي إنـك         
تتمثل بسيدك ربنا يسوع املسيح الذي يـشفق علـى         
اجلميع ويشرق مشسه على اجلميع فأسألك أن تطلـب      
من أجله لكي خيرج منه الشيطان وينظر هذا اجلمـع          



 }٣٨{

أنـا ال   " فأجابه القديس أبانودي قائالً     ". وميجد اهللا   
فأمر القـديس أبـانودي     " أخالفك يف مجيع ما تقول      

باسم الثالوث القدوس، سيدي يسوع     " الشيطان قائالً   
" املسيح وأبيه الصاحل والروح القدس، أخـرج منـه          

وللوقت خرج الشيطان منه يف احلال وقام معاىف ولكنه         
  .سي القلبما زال عنيداً وقا

  "ليس لنا ههنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيـدة           " 
   )١٤: ١٣عب ( 

عرفين ملاذا ال تعقل، وترفع البخور لآلهلة الـيت         " 
قال الوايل هـذا الكـالم      " منحتنا كرامات عظيمة ؟     

  .للقديس أبانودي
الكرامات اليت مينحها ملوك    " أجابه القديس قائالً    

باقية، أما حنن فلنـا     األرض هي كرامات أرضية غري      
كرامة أخرى، كرامة يف مملكة أبينا السماوي، حلظة يف      

 }٣٩{

مملكة ربنا يسوع املسيح الدائمة خري من ممالك العـامل    
الزائلة، فال تتعب معي أيها الوايل وأريد أن ترجع إليك     
عقلك وتعبد إهلي يسوع املسيح ورأيت كـم صـنع          

  .الرب عجائباً
 بسياط ا مـسامري،  اغتاظ الوايل وأمر أن يضربوه   

يا ريب يسوع   " فانقلعت عيناه أما القديس صرخ قائالً       
فإذ سحابة نورانية ظللـت علـى رأس     " املسيح أعين   

كفـاك أيهـا   " القديس وشفي يف احلال وصاح قائالً      
الوايل نفاقاً فاآلن لعلك أن تكون قد أدركت قوة ريب          
 يسوع املسيح مبعاينتك العجائب اليت حدثت ويد ريب       

ك يسوع املسيح اليت حطمت كل خطط اضـطهادات       
 فقوة ريب يسوع املـسيح كائنـة        افعل فمهما أردت 

  ".معي
  



 }٤٠{

   )٨: ٤يت ٢" ( وأخرياً قد وضع يل إكليل الرب " 
مـاذا  " الوايل وقال حلاجبـه     اندهش واحتار جداً    

أفعل ذا اإلنسان فإنه ساحر عظيم جسده ال يقبل وال     
أجابه حاجبه قائالً   " أفعل ؟   يتأثر بالعذاب، عرفين ماذا     

امسع مين يا سيدي الوايل وأكتب قضيته، فهوذا أنت         " 
تعلم جيداً أن أهل املدينة مجيعاً أحبوه وباألكثر ألجل         

  "القوات اليت صنعها 
" فأمر الوايل بقطع رقبته وكتب قضيته قائالً هكذا         

) ١(أنودي الذي من أهل موشة الكربى اليت بلحـف          
 خيتار أن يسجد آلهلة امللك لكنه اختار         مل جبل البهنسا 

أن ميوت على اسم السيد املسيح واآلن أنا قد أمـرت           
مث ركب جواده ومضى    " أن يضرب عنقه حبد السيف      

من موضع احلكم، مث اجلنود ربطوا القديس أبـانودي         
                                                

  .بداية اجلبل: حلف اجلبل  )1(
 }٤١{

وجروه إىل موضع االستشهاد، أما القـديس ترجـى         
، فتركـوه  اجلنود وطلب منهم أن يتمهلوا عليه قلـيالً  

  .يفعل ما يريد
" أدار القديس وجهه ناحية الشرق وصلى قـائالً         

أطلب وأتضرع إليك يا سيدي يسوع املسيح امسـع         
صويت وأكمل حلظات جهادي وأقدم ذايت حمبة المسك        
القدوس، وعوض يارب كل من له تعب يف تكفـني          
جسدي اكسيه يا سيدي باحللل النورانية والذي يكتب   

تب امسه يف سفر احلياة، وكل من       سرية استشهادي اك  
يقدم عطايا أو نذور المسك القدوس يف بيعيت أعطـه          

فإنه ينبغي لك اد واإلكـرام والربكـة        . أجراً مسائياً 
والعزة والسجود مع أبيك الصاحل والروح القدس احمليي      

" املساوي لك اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور آمني          
 أعطيهكل ما تسألين    " حينئذ ظهر له املخلص وقال له       

 أيضاً أكثر مما تسأل أو تطلب وافـرح         وأعطيكلك  



 }٤٢{

وسر ألين قد جعلتك ترث ملكويت مع مجيع القديسني         
مث بعد ذلك مل ير أحداً فأدار وجهه إىل اخللف وقال           " 

  ".افعلوا ما أُمرمت به " للجنود 
فأخذ احد اجلنود رأسه املقدسـة الطـاهرة حبـد     

م الثالث من شهر بؤونـه،  السيف، وكان ذلك يف اليو   
من النهار ومحلت املالئكة نفس أبينا      يف الساعة الثالثة    

القديس أبانودي إىل فردوس النعيم ليفرح مع مجيـع         
  .القديسني األطهار

A[ioc    A[ioc   A[ioc 

Apa    ~Anou;    pi  = 

   )١٢: ١٤مت " ( ورفعوا اجلسد ودفنوه " 
أوخاريستوس أمر القديس يوليوس األقفهصي ابنه      

أن حيمل جسد القديس أبانودي ويكفنه جيداً وحيمله        
إىل املوضع الذي قال عنه القديس قبـل استـشهاده،          

 }٤٣{

فأحضر أوخاريستوس ستة عبيد معه وكفنوا جـسد        
القديس ومحلوه على دابة وذهبوا ليـدفنوه يف بريـة          

  .القلمون
  "ومسعت صوتاً رأيت منظراً " 

 القـديس   رجع أوخاريستوس وعبيده بعد دفـن     
" أبانودي، فأخرب أباه القديس يوليوس األقفهصي قائالً       

يا أيب وحنن يف طريقنا إىل برية القلمون لقد رأينا منظراً           
عظيماً، وإذ نور عظيم حل علينا مجيعاً ومسعنا صـوتاً          

يا أوخاريـستوس ابـن     " خارجاً من هذا النور قائالً      
هنـاك  يوليوس عند العالمة اليت هي النخلة املغروسة        

فلما مسعت هذا تعجبت جداً واجتازين     " ادفن جسدي   
خوف أنا وكل الذين كانوا معي، وبعد ذلـك دفنـا           

وإذ جسد القديس ووقفنا نصلي وملا فرغنا من الصالة         
صوت من املوضع حيث جسد القـديس أبـانودي         

  ".امضوا بسالم " موضوعاً يقول لنا 



 }٤٤{

  "خامتة " 
أنـا   " كتب القديس يوليوس األقفهـصي قـائالً      

يوليوس كتبت سرية الشهيد القديس أبانودي، وأشكر       
إهلي الذي أعطاين نعمة وأوقع سباتاً على قلوب الوالة         
املضطهدين ومل يضطهدونين ليمنحين الـرب فرصـة        
ألتكفل بتكفني أجساد الشهداء القديسني األطهـار       
فلتكن بركتهم املقدسة كائنة معي والـسالم لكـل         

ا على اسم سيدنا وإهلنا ربنا      القديسني الذين استشهدو  
يسوع املسيح هذا الذي ينبغي له اد واإلكرام والعز         
والسجود والسلطان مع أبيه الصاحل والروح القـدس        

  .اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور آمني


