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a مفرح القلوب a  

  }٧{

  
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  تقدمي
  

هذا هو الكتاب السابع يصدره رهبان دير السريان العامر عن أبيهم املتنيح            
الراهب القمص فلتاؤس السرياين الذي غادر عاملنا الفـاين وانطلقـت روحـه     

م بعـد أن  ٢٠١٠ مارس ١٧الطاهرة إىل السماء بصحبة املالئكة والقديسني يف  
وم والصالة والوحدة قضى يف الرهبنة أكثر من ستني سنة يف جهاد عنيف يف الص       

والصمت حىت وصل إىل درجات عالية من الروحانية وأعطاه اهللا بعض املواهب            
نظري أمانته يف اجلهاد وصربه واحتماله لضيقات ومتاعب وحماربـات الطريـق            

  .الرهباين الصعب
  

القمـص  . الطريق الضيق أوله حمزنات وآخره مفرحات     : يقول أحد اآلباء  
ده مع املسيح يف فردوس النعيم وهو اآلن يفرح الناس          فرح يف اية جها   فلتاؤس  

 لذلك أردنا أن يكون عنـوان       .باملعجزات الكثرية واملتجددة اليت يعملها معهم     
  .: الكتاب
  

ونقرأ داخل الكتاب معجزات كثرية ويف آخر كل معجزة يقول صاحبها أو            
ذي فرح قلوبنا وبدد أحزاننا وخفـف آالمنـا         نشكر أبانا فلتاؤس ال   : صاحبتها

  .وأزال ضيقاتنا بشفاء أمراضنا وحل مشاكلنا
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨{

  
أتركك مع هذا الكتاب القيم لتقرأ فيه شذرات من السرية العطرة ألبينـا              
فلتاؤس، وبعض املعجزات احلديثة اليت متت على يديه، لكي ينمو فيـك روح             

      اية سري م وأعمـاهلم،      حب القداسة والقديسني فتنظر إىلم وتتمثل بإميـا
كذلك ينمو إميانك بشفاعة القديسني فتتشفع م وتطلب دائماً صلوام عنك           

  .أمام عرش النعمة
  ،،،ونعمة الرب تشملنا مجيعاً آمني

  
  

   
   

٢صوم امليالد  



a مفرح القلوب a  

  }٩{

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠{
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a مفرح القلوب a  

  }١١{
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a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢{
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a مفرح القلوب a  

  }١٣{

  
 

  

  

 
 


 
 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤{
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a مفرح القلوب a  

  }١٥{
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a
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a


 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٦{
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a مفرح القلوب a  

  }١٧{

  
a


 

 
a


 

 
a


 

 
a





 
 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٨{

  



a مفرح القلوب a  

  }١٩{

  

 
 
 
 
  
  
 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٠{

  
 

 بالسعادة والعاطفة،   ممتزج والسرور، وهو شعور     كلمة فرح تعين البهجة   ن  إ
إذ ميتلئ القلب بالدفء، فتظهر عالمات الفرح على الوجه واللسان والسلوك،           

  .بصورة يشعر ا اجلميع
سـرور القَلـبِ حيـاةُ اإلنـسان واَبتهـاج الرجـلِ               " هو قرين احلياة    والفرح  
لـذلك  . فلقد خلق اهللا اإلنسان ليفـرح     .  )٢٢: ٣٠اخ  سري " ( يطيـلَُ أيامـه     

 ومن أجله خلق كل     ،وضعه يف جنة عدن، وأحاطه بكل وسائل الراحة والفرح        
حىت و" الطيور واحليوانات   ... السماء واألرض، األار والثمار واألزهار    " شيء  

ـ  اًأعطاه وعدبعد سقوط اإلنسان مل يتركه اهللا، بل     اً  باخلالص وأوجد لـه ألوان
كثرية من الفرح، فجعل له يوماً يف األسبوع يستريح فيه ويفرح، وأعد له أعياداً              

.. مقدسة يفرح ا، وأعطاه أيضاً أن يفرح بكل تعبه الذي يتعبه حتت الـشمس  
 وبِـراً  اِهللا مـن  حكْمـةً  لَنـا  صـار  الَّـذي " ويف ملء الزمان أرسل ابنه الوحيـد        

 يعد لنا أفراحاً أخرى ال    ويف األبدية سوف   ) ٣٠: ١كو  ١" (  وفـداءً  وقَداسـةً 
"  إِنـسان  بـالِ  علَـى  يخطُـر  ولَـم  أُذُنٌ تـسمع  ولَـم  عـين  تـر  لَـم  مـا " يعرب عنها   

، بل باملوت مباشرة ينقله الرب إىل فردوس النعيم حيث فـرح             )٩: ٢كو  ١( 
  .العشرة مع الرب واملالئكة وأرواح القديسني

إذن فقد خلق اهللا اإلنسان للفرح وليس للحزن والكآبة، وحنن ندرك جيداً            
 اليت جيتاحنا فيها احلزن، نتذوق طعم املوت، ويف األوقات اليت           اللحظاتأنه يف   

نعرف فيها طعم الفرح نقبل على احلياة والعمل وتتغري مالمح األشـياء كلـها              
  .أمامنا فتبدو وكأا أمجل مما هي يف الواقع



a مفرح القلوب a  

  }٢١{

  
  :ويقول مار إسحاق السرياين

  








  
  

  :ن للفرحايعين ذا أنه يوجد طريق
  

، الذي يشعر   نطلق عليه فرح أهل العامل، أو الفرح العاملي       هو ما    :األولالطريق  
به املنهمكون بشئون العامل فقط، فيكتفون مبا جيلبه هلم من فرح           

  .قد يكون فرحاً مزيفاً
  

، وهو الـذي    الفرح املقدس أو الفرح الروحي    نطلق عليه   هو ما    :الطريق الثاين 
  .يعيشه وخيتربه املنشغلون باحلياة مع اهللا الذي ميألهم فرحاً

  
 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٢{

  
 

a   الومهية الوقتية اليت يقدمها العامل والشيطان للنـاس،       أكثر الفرح والسعادة   ما 
وفرح باطل سرعان ما يتبخر ويتالشى ويتحـول إىل         ا سعادة مغشوشة    إ

  .ن يسعون إليهوكثريو وتعاسة، ءشقا
a            واحلفالت فكثريون يظنون أن الفرح والسعادة والبهجة تكمن يف حياة اللهو

  تـسلية وسـائل    و ومـشروبات  أطعمـة  من   تقدمهواألفراح الزمنية، مبا    
هوة اجلـسد،   ش" وكثريون ينشغلون باملاديات والشهوات      ... وفكاهات

ومشاغل احلياة وامللذات الدنيوية، فإذ م      " وشهوة العيون، وتعظم املعيشة     
يصيبهم الفشل واحلزن والكآبة إذ يضلون الطريق، ويبعدون عـن الفـرح            

  .احلقيقي
  

 
d  ومل تعـد    مجيعها، مث عاد فسئم      كافة قد ذاق أفراح العامل   ل :سليمان احلكيم 

 »مجنـونٌ «: قُلْـت  للـضحك : "  فقـال  كان يظـن قـبالً     كما   هلا جة 
. عنهمـا  أُمـِسكْه  لَـم  عينـاي  اشـتهته  ومهمـا   ..»يفْعـلُ؟  مـاذَا «: وللْفَرحِ

 لَـم ــعنقَلْبِــي أَم ــنحٍ كُــلِّ مقَلْبِـي  َألنَّ فَــر بِــي بِكُــلِّ فَــرِحعت... ثُــم فَــتالْت 
 فــي تعبتـه  الَّـذي  التعــبِ وإِلَـى  يـداي  عملَتهــا الَّتـي  أَعمـالي  كُــلِّ إِلَـى  أَنـا 

ـــهلمـــلٌ  الْكُـــلُّ فَـــإِذَا  عاطب ضقَـــبيحِ  والَ الـــرـــةَ وفَعنم  ـــتحسِ  تمالـــش!"   
 ، )١٣: ١٤أم   " ( حـزنٌ  الْفَـرحِ  عاقبـةُ : " وقال أيضاً  ). ١١ – ١: ٢جا  ( 
   ).٢١: ١٥أم (  " الْفَهمِ لناقصِ فَرح الْحماقَةُ" 



a مفرح القلوب a  

  }٢٣{

  
d ـا            :لوطفرح قليالً بـسدوم، األرض املعـشبة، ورأى أ  " ـةنكَج  بالـر 

  .مث انتهت بكارثة ) ١٠: ١٣تك  " ( مصر كَأَرضِ
d الكه :خابأ ٢١مل ١(  فرح حبقل نابوت اليزرعيلي، فرحاً انتهى.(   
d ه إىل الضياع ف:مششون١٦قض . ( رح بدليلة، فرحاً جر.(   
d  إذ ذهب إىل كورة بعيدة حبثاً عن الفرح والسعادة ولكنـه يف       :االبن الضال 

  .النهاية ذاق مرارة الذل والتعاسة
d  ي : "  حينما قـال لنفـسه     :الغين الغيبرِحيـتسـي  اكُلبِي  وـراشـي  وحافْرو 

 ١٦: ١٢لو   " ( منـك  نفْـسك  تطْلَـب  اللَّيلَـةَ  هـذه  غَبِـي  يـا : اُهللا لَـه  فَقَـالَ 
لكنه مل متضِ رمبا ساعات      " افْرحـي " فقد ناجى نفسه وقال هلا      .  )٢١ –

قليلة وفقدت نفسه ينبوع فرحها الزمين، بل وفقدت حياا كلـها ألـا             
  .جعلت من غىن هذا العامل علة لفرحها

 مهما كانت قيمتها لكنه سرعان ما       فاإلنسان يفرح حني ينال زمنيات    
حيزن حني خيسر ولو القليل مما ربح ويفقد فرحه وسالمه وهذا ما يؤكـده              

  : حينما قالريومچالقديس 


 
  

a             ضاف إىلويوجد إنسان يفرح بفعل اخلطية، وهذا الفرح هو خطية أخرى ت
 فـي  مجـدهم  الَّـذين : " طيته، وهؤالء هم الذين قال عنهم الرسول بولس خ

   ).١٩: ٣يف  " ( اَألرضيات في يفْتكرونَ الَّذين خزيِهِمِ،



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٤{

  
a   بسقطة عدوه أو بليته، وهذا الفرح هو فرح آمث ألنـه            ويوجد إنسان يفرح 

كو ١ " ( بِـاِإلثْمِ  تفْـرح  الَ الْمحبـةُ " نوع من الشماتة وهو ضد احملبة ألن        
 الَ: " وهذه خطيئة خاصة بالنفس قال عنها سـليمان احلكـيم    ). ٦: ١٣

حفْرت قُوطبِس كود١٧: ٢٤أم " (  ع.(   
a      ويوجد إنسان أيضاً يفرح ألعماله الذاتية، إذ تتعظم ذاتـه لكثـرة أعمالـه

ينما رجـع التالميـذ     ، فح رح وهذا الفرح رفضه السيد املسيح     ومواهبه فيف 
 " بِاسـمك  لَنـا  تخـضع  الـشياطني  حتـى : " السبعون فرحني يقولون للرب   

 أَنَّ بِـالْحرِي  افْرحـوا  بـلِ  .. بِهـذَا  تفْرحـوا  الَ: " فوخبهم على ذلك بقوله   
 اَءكُمـمأَس  ـتبـي  كُتف  اتاومهذا إن مثل    ). ٢٠ – ١٧: ١٠لو   " ( الـس

  .رح ممزوج بالذات وعظمتها ومواهبها وليس مبلكوت اهللالف
  :ويقول القديس أغسطينوس

  





 
 
 
 
 



a مفرح القلوب a  

  }٢٥{

  
 

: ٢يو  ١ " ( وشـهوته  يمـضي  الْعـالَم "  أن فرح العامل وقيت وغري دائم، ألن         @
١٧.(   
ــه   @ ــا يعطي ــل م ــي، فك ــذ وال يعط ــاً يأخ ــامل دائم ــرح الع   :  ف

   ).٩: ٦ جا  " (الريحِ وقَبض باطلٌ"
  .ن الظروف اخلارجية فرح العامل دائماً متغري وغري ثابت، ألنه يأيت م@
 فرح العامل دائماً يأيت من ذاتية اإلنسان، لذلك يعيش اإلنسان مثقل باألتعاب             @

  .واهلموم
  . فرح العامل مزيف، لذلك يتبعه دائماً احلزن@
  . فرح العامل ال يقدر أن يشبع النفس، ومع ذلك يسلك فيه الكثريون@
ن أن نسميها لـذة أو متعـة أو         أفراح العامل، ليست أفراحاً حقيقية، إمنا ميك       @

مرتبطـة  ما تكـون    ألن اللذة غالباً    . سرور مؤقت، ال يرقى ملستوى الفرح     
  .باحلس، وباجلسد وباملادة، أما السعادة والفرح فريتبطان بالروح

  . إذن فما هو الفرح احلقيقي؟ الفرح احلقيقي هو الفرح الروحي@
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٦{

  
 

 
a   الفرح الروحي هبة يعطيها الروح القدس كثمرة مـن          :عطية الروح القدس 

للمجاهدين السائرين يف طريق اهللا، والعاملني بوصـاياه واملتجـاوبني          مثاره  
   ).٢٢: ٥غل  " ( سالَم فَرح محبةٌ: فَهو الروحِ ثَمر وأَما"  .معه

  :مار إسحاقويقول 
  





  
  

a   ذلك كله وسط إال أنه، بكثري من الضيقات اخلارجية الطريق إىل اهللا مملوء     إن 
تهاونني الذين ال    للكساىل امل  هلكنه ال يهب  و ،يهب الروح القدس فرحاً داخلياً    

  .جياهدون بروح الشكر واإلخالص
  

a انية، لكنها وصـية جناهـد فيهـا           الفرح  والروحي عطية الروح القدس ا  
 "وااحي فْرف بنيٍ كُلَّ الرا    )٤: ٤يف   " ( حجمانية من    هبة، إ مالروح  نِع 

  .ةلكن هناك جانب إنساين يبذل لنوال هذه العطيوالقدس لإلنسان، 



a مفرح القلوب a  

  }٢٧{

  
a    بل بقدر مـا    كمرافق لإلنسان ال يتركه يف الطريق وحده،        والروح القدس

يتجاوب اإلنسان معه تزداد شركته بربنا يسوع املسيح وبقدر مـا تـزداد             
  .شركته برب اد يسوع يزداد فرحه أيضاً

  :ويقول الشيخ الروحاين
  


  

  
إذاً الفرح الروحي يأيت نتيجة لعمل الروح القدس يف اإلنسان ونتيجـة            

فاملفروض أن يكـون    ... الستجابة روح اإلنسان لعمل الروح القدس فيه        
اإلنسان حتت قيادة الروح القدس يف كل عمل يعمله، فيـشترك الـروح             

  .القدس معه يف كل عمل
a  اإلنسان يعيش على الدوام يف      الفرح الروحي هو فرح دائم ألن        :فرح دائم

حضرة الرب والشركة معه، ويستمد فرحه من احلـضور الـدائم للـرب             
 كُـلَّ  فْرحـوا اِ: " والفرح الدائم وصية إجنيلية إذ يقـول الرسـول        . يسوع
، وهو يوهب للنفس خالل احتادها بربنا يسوع         )١٦: ٥تس  ١ " ( .حـنيٍ 

  .املسيح
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٨{

  
  :نع العجائبل القديس غريغوريوس صاولذلك يق

  

 

  
 فرحه بالزمنيات يفقد هذا الفرح مع تغـري الظـروف           يعلقلذلك من   

  .ته يف املسيح يتمتع بالفرح الدائم فيهاواألحداث، أما من يربط فرحه بثب
a  باملظـاهر أو   فرحـاً   ، وليس   داخلي الفرح الروحي هو فرح      :فرح داخلي

جتمـاعي وثقافتنـا   الشكليات فظروفنا اخلارجية، وما متتلكه أيدينا ومركزنا اال 
 أوالً  العلمية ال ميكن أن مينحنا الفرح الروحي، لكن هذا الفرح ينبع من داخلنا            

 جعلْـت : " لذلك يقـول داود الـنيب     . ، نتيجة امتالك الروح القدس لنا     وأخرياً
   ).٧: ٤مز  " ( سرورِهم من أَعظَم قَلْبِي في سروراً
  : سريافيم ساروفسكيالراهبويقول 

  



 
  

a     يف كل ظروف احليـاة     فرح   الفرح الروحي هو     :فرح يف كل ظروف احلياة
يف السعة ويف الضيق يف الراحة ويف الـشقاء، يف الظـروف الـسعيدة ويف          



a مفرح القلوب a  

  }٢٩{

  
الظروف التعسة، يف الغىن العظيم ويف الفقر املدقع، يف الصحة التامـة ويف             

الظروف اليت حييا اإلنـسان     ال يتوقف على    ألن الفرح الروحي    ...  املرض
 الروح القدس يف داخل     فعلفضل  فيها لكنه فرح يف وسطها بالرغم منها، ب       

  .اإلنسان
  

  : الضريرولذلك يقول القديس ديدميوس
  








 

  

a  ـ  الفرح الروحي هو قوة اإلنسان اليت متحو ا        :قوة اإلنسان زن والكآبـة   حل
والتنهد والتذمر والقلق من حياته، ألن الرب يشبعه بالسرور كقـول داود            

 نِعـم  كيمينِـ  فـي . سـرورٍ  شـبع  أَمامـك . الْحيـاة  سـبِيلَ  تعرفُنِـي : " النيب
فهو فرح نابع من الكشف عن ملكـوت         ). ١١: ١٦مز   " ( اَألبـد  إِلَـى 

ويف نفس الوقت يرتع اليأس من اإلنسان، واهباً  . السماوات والتمتع بعربونه  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٠{

  
 ويقـول حنميـا     .إياه رجاء يف احلياة األبدية وإمكانية احلياة يف السماويات        

   ).٨: ١حنميا  " ( قُوتكُم هو بالر فَرح َألنَّ تحزنوا الَ: " النيب
  :لذلك يقول القديس أنطونيوس الكبري

  









 

 
 
a نفرح بالوجود يف املسيح: " وااحي فْرف بنيٍ كُلَّ الر٤: ٤يف  " ( ح.(   

C    غري حمدودة اهللا حييا يف سعادة     . ل األفراح يف حياتنا   وهذا هو مصدر ك ،
وال يعرف احلزن، ألن ليس لديه أسباب األحزان اليت تصيبنا، ولكـن            

 أَحزاننـا  لَكـن "  حبه لنا قرر أن يشاركنا أحزاننا ليحملها عنـا           نتيجة
لكي يعطينـا الفـرح    ) ٤: ٥٣إش   " ( تحملَهـا  وأَوجاعنـا  حملَهـا 

والكنيسة تـذكرنا   . ه وكفارته عنا  ئحلقيقي النابع من خالصه لنا وفدا     ا
  ونبتهج كل يوم يف صالة الساعة السادسة لكي نفرح       يف  ذا اخلالص   



a مفرح القلوب a  

  }٣١{

  
وهذا الفـرح   .  مجيع خطايانا ومسحها بالدم الكرمي     محل فهو الذي به،  

 الـرب  نفْـِسي  تعظِّـم : " جنده يف تسبحة العذراء مرمي حينمـا قالـت        
وهِجتبي توحر ي بِاللَّهلِّصخ٤٧، ٤٦: ١لو  " ( م.(   
C      ويف عشرته وااللتقاء به كمـا       وأيضاً نفرح بالوجود يف حضرة الرب ،

  ).٢٠: ٢٠يـو   " ( الـرب  رأَوا إِذْ التالَميـذُ  فَفَرِح: " قيل عن التالميذ  
 والَ قُلُـوبكُم  فَتفْـرح  أَيـضاً  سـأَراكُم  ولَكنـي : " وحتقق ذا وعده هلم   

زِعني دأَح كُمحفَر كُمن٢٢: ١٦يو  " ( م.(   
C    ،وهو مصدر الفرح وسيد البهجـة  فمسيحنا هو فرحنا األبدي الكامل 

 فَرحـي  يثْبـت  لكَـي  بِهـذَا  كَلَّمـتكُم " احلقيقية، وبدونه يذبل كل فرح      
يكُملَ فكْميو كُمح١١: ١٥ يو(  " فَر.(   

  :ويقول الشيخ الروحاين
  




  
 

 
 عنك، قد تكون قد حبثت عنـه يف مـصادر           اًإن مصدر فرحك ليس بعيد    

 إىل ختف من اإلقبـال  فال... يتحقق إال يف شخص من أحبك   الأنهال  إكثرية،  
شخص الفادي ففيه سوف تتذوق أعمق فرح ميكن لإلنسان أن خيتربه، فـرح             



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٢{

  
ولعلـك تـسأل     ... اًاالنسجام الداخلي، فرح من وجد للحياة معىن وهـدف        

  !ملاذا أفرح يف املسيح؟: وتقول
  :قول لك أيها العزيزأف
  . افرح يف املسيح ألنه هو ضابط الكل وحمب البشر@
  .الذي يهتم بكل أمورك ويهبك كل شيءاملسيح ألنه هو  افرح يف @
 صليبه املقدس خطايـاك وآثامـك       عند قدمي تطرح  ألنك   افرح يف املسيح     @

  .ومهومك، فيحملها عنك املصلوب
ينقذك من أعدائك اخلفيني والظاهرين وحيول الـشر إىل   افرح يف املسيح ألنه   @

  ..خري، والضيقات إىل بركات
ن الفرح به يهبك القوة يف جهادك الروحـي ويعطيـك            افرح يف املسيح أل    @

  .النصرة على أعدائك وينري ظلمتك
 افرح يف املسيح ألنه هو الفرح احلقيقي، وفيه جتد حياتك وقيامتك وشبعك             @

وجمدك، وإذ ال يستطيع أحد وال حدث ما أن يعزلك عنه، ال ميكن أن يرتع               
  .فرحك من داخلك

a هللانفرح بالتوبة والرجوع إىل ا:  
C يوجد فرح أعظم من فرح التوبة،والرجوع إىل اهللا، والروح القـدس            ال 

ويف نفـس   . هو مصدر هذا الفرح، إذ أنه يبكت النفس على خطاياها         
الوقت يكشف هلا عن حمبة اهللا الفائقة، فتمتلئ فرحاً وسروراً، هلـذا ال             

تـسمعىن سـروراً      : "عجب إن كان داود النيب يف توبته يرمن ويقـول         
   ).٥١مز  " ( رحاً، فتبتهج عظامي املتواضعةوف



a مفرح القلوب a  

  }٣٣{

  
C     اجلانب األول هـو النظـر إىل     :  والتوبة ذات جانبني مترابطني متالزمني

فإن ) الفرح ( والثاين فهو إدراك قوة قيامة املصلوب      ) احلزن  ( الصليب  
 اليأس وال ميكنه أن يقوم،      بئراكتفى التائب باحلزن فحسب، يسقط يف       

هلذا جيب أن   . حده يسقط يف االستهتار والتراخي    وإن اكتفى بالفرح و   
  .يصاحب التبكيت رجاء وفرح

  :ويقول القديس يوحنا الدرجي
  


  

  
  .والفـرح يف آن واحـد  إذن التوبة جيـب أن تكـون مملـوءة بـاحلزن      

   ).١٠: ٦كو ٢ " ( فَرِحونَ دائماً نحنو كَحزانى" 
C             ًكثريون نظروا إىل التوبة من جانب دون اجلانب اآلخر، رأوا فيها دموعا

وآالماً وأحزاناً ليس إال، وقد نسوا أن التوبة ما هي إال اختبار الرجوع             
قيامته املفرحة وهذا هو سر     االنتصار ب إىل اهللا، والصلب مع رب اد و      

جتنا يف توبتنافرحنا و.  
a  بالتطلع للسماويات واألبديةنفرح:  

C   ه هو انفصاله عن السماويات واألبدية، ألن       زنسر تعب اإلنسان وح   إن
هذا االنفصال معناه التصاقه ذا العامل احلاضر، وااللتصاق ذا العـامل           

 هدف غري مشبع وغري   ألجلالزائل وجعله هدفاً له جيعل اإلنسان يعيش        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٤{

  
 هذا العامل باطل، وال يعطي لإلنسان أكثـر مـن الـوهم            حقيقي ألن 

لذلك إذا أردنا فرحاً حقيقياً وسعادة حقيقية فال سـبيل          ... واخلداع  
  .سوى الرجوع إىل التطلع للسماويات واحلياة األبدية

 فَـوق،  مـا  اطْلُبـوا : " يوصينا مجيعاً معلمنا بولس الرسـول بقولـه       و
 علَــــى بِمــــا الَ فَــــوق بِمــــا اهتمـــوا  اِهللا يمــــنيِ عــــن جــــالس الْمــــِسيح حيـــثُ 

 فــــي هـــي  نحـــن  ســـريتنا  فَـــإِنَّ " ،  )٢، ١: ٣كولوســــي  " ( اَألرضِ
،اتاومــــــــــي الــــــــــســــــــــا الَّتهنــــــــــضاً مأَي ــــــــــرظتنلِّــــــــــصاً نخم ــــــــــوه بالــــــــــر  وعــــــــــسي 

ِسيح٢٠: ٣يف  " ( الْم(   
 

رض غرباء راحلون، لذلك يوجد يف أعماقك غريـزة تـدعى           ألحنن على ا  
األبدية وحمبة األمور اإلهلية، فمهما متتعت مبسرات اجلسد وغىن هـذا العـامل،             
فإنك دائماً تصرخ يف أعماقك لطلب شيء ال تعرفه، وال تستطيع أن تعرب عنه،              

إىل لذلك عليـك أن تـدخل   .  ألنك ال جتده فقط حتس بالقلق واحلزن والكآبة    
أعماقك وحتس بأن ما ينقصك وما حتتاج إليه هو االستعداد للسماء واألبديـة،            

 إليهما، وتسري يف طريق االستعداد واالشـتياق إىل الـسماويات           وعندما تتطلع 
. احلزن والكآبـة  وواألبدية تشعر بفرح حقيقي ال يوصف، ويزول منك القلق،          

 ال يضيع وأنت غـارق      بقى لك من العمر حىت    ت كمفهيا استعد فأنت ال تعلم      
هيا . وسط تيارات العامل، وعندئذ تندم وال ينفع الندم، وتطلب التوبة وال جتدها           

فإن الرب يسوع املسيح ينتظر توبتك ورجوعـك إليـه، واملالئكـة وأرواح             
القديسني يفرحون حني توجه نظرك وقلبك وهدفك حنو السماء واألبدية، ألم           



a مفرح القلوب a  

  }٣٥{

  
موكبهم وتفرح معهم، ويكون لك نصيباً      يصلون من أجل وصولك لتنضم إىل       

  .معهم يف السماء واألبدية السعيدة
a نفرح بعمل اخلري:  

لقد خلقنا اهللا على صورته وشبهه،      . إن جوهر احلياة الروحية هو فعل اخلري      
واهللا صانع اخلريات، فيجب أن نكون مثله نصنع خرياً، وقد قيل عـن الـسيد               

 صـاحب   إذاً اهللا هو   ). ٣٨: ١٠أع  " (  خيـراً  يـصنع  جـالَ  الَّـذي : " املسيح
اخلري املطلق، وأعمالنا تعترب خرياً بقدر ما تدخل فيها يد اهللا، وبقدر ما نـسلم               
إرادتنا ملشيئة اهللا الصاحلة فيعمل اهللا فينا، ويعمل اهللا بنـا، ويعمـل اهللا معنـا،          

دوات طيعة  ونفرح ونسر باهللا الذي يعمل من خالل ضعفنا، ونكون حنن جمرد أ           
  .يد اهللا الكلي احلكمة والقداسة، وينبوع كل فرح حقيقي يف

ولكن عندما يرفض اإلنسان أن يقود اهللا حياته، وتبدأ إرادته البشرية تعمل            
 عمل اخلري، وبالتايل يبعـد      ، عندئذ يتوقف عن   منفردة، ويعلن استقالله عن اهللا    

  .عن الفرح احلقيقي
 

له، له فرحته على األرض ويف السماء، فأنت تفـرح          إن كل عمل خري تعم    
... حينما تنقذ إنساناً مسكيناً، أو تفرح قلب عائلة فقرية، أو تريح إنساناً من تعبه               

نـصفت شخـصاً    أفأنت تشعر بفرح داخلي ألنك أفرحت قلوباً منكسرة، أو          
مـا  كإذا قدمت مساعدة ليس إلنسان      تشعر ذا الفرح حىت     أيضاً  مظلوماً، بل   

:أحد األدباء قال  

  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٦{

  
 تمنـعِ  الَ" وأيضاً فعل اخلري وصية يلتزم ا كل إنسان له قلب حمب هللا والناس              

ريالْخ نع هلأَه نيكُونُ حي يف طَاقَة كدأَنْ ي لَهفْع٢٧: ٣أم  " ( ت.(   
إذاً كل إنسان عليه أن يفعل اخلري قدر استطاعته ويفرح ذا العمـل، وإال              

 والَ حـسناً  يعمـلَ  أَنْ يعـرِف  فَمـن : " كما قـال الكتـاب    . يكون مداناً فس
   ).١٧: ٤يع  " ( لَه خطيةٌ فَذَلك يعملُ،

a نفرح وسط التجارب:  
فالتجارب تالزمه يف   . تعاب واألوجاع ياة اإلنسان على األرض مليئة باأل     ح

كمـا أن   ... ، وال خيلو إنسان من جتربة تعكر صفو حياته          كافة مراحل حياته 
  " يضمحلُّ ثُم قَليالً يظْهر بخار،" حياته أيضاً على األرض هي فترة قصرية 

عوا لذلك ال يريد اهللا ألوالده أن يلتصقوا بالعامل وال أن يـض            ). ١٤: ٤يع  ( 
 القديس  ويوصينا مجيعاً . يسمح هلم بالضيقات لكي يلتجئوا إليه     هو   ف ،آماهلم فيه 

 فـي  تقَعـونَ  حينمـا  إِخـوتي  يـا  فَـرحٍ  كُـلَّ  احـِسبوه : " يعقوب الرسول بقولـه   
ارِبجت ةوِعّنت٢: ١يع  " ( م.(   

فرح به، لكن إذ  يستحيل عليه أن يتوق إىل األمل وي   بدون روح اهللا  فاإلنسان  
مل مشاركة للمسيح يف آالمه، شـركة يف آالم         صار فينا روح املسيح، صار األ     

 ) ٥: ٥رو  ( فإذا انسكبت حمبة اهللا يف قلوبنا بالروح القدس املعطى لنا           . احلب
، بل   )٣٥: ٨رو  ( ال يعود األمل خميفاً ألنه ال يقدر أن يفصلنا عن حمبة املسيح             

لذلك يقـول   . شهوة يشتاق إليه ويفرح به    سان الروحي   يصري األمل بالنسبة لإلن   
 كَـذَلك  فينـا،  الْمـِسيحِ  آالَم تكْثُـر  كَمـا  َألنـه : " القديس بـولس الرسـول    

   ).٥: ١كو ٢ " ( أَيضاً تعزِيتنا تكْثُر بِالْمِسيحِ



a مفرح القلوب a  

  }٣٧{

  
  :ويقول البابا أثناسيوس الرسويل

  





 
 

 
ال ختف من اآلالم، فقد جاء مسيحك حيمل اآلالم، ال لينتزعها عنك، وإمنا             

داخلية إىل فرح داخلي مساوي     لكي تشترك معه يف آالمه، فتتحول أورشليمك ال       
 أَنـا  مـا  فـي  اَألبـد  إِلَـى  وابتهِجـوا  افْرحـوا : " هذا ما أكده الرب، إذ قال     . فائق

 قـالــي خـذَا  َألنئَنه قــالخ  يمـلشــةً أُورجها  بهبـعشحــاً و١٨: ٦٥إش  " ( فَر(  .
اخلية جة وفرحاً أينمـا   إنه ليس فقط يهبك فرحاً وجة، إمنا جيعل حياتك الد         

  .كنت تشع فرحاً يف حياة احمليطني بك
يخلصك منها، وإمنا ينري بوجهه عليك      لال  آمن باهللا الذي يسمح بالضيقات      

فيحول التجربة إىل لقاء أعمق مع اهللا الذي يعكس اءه على قلبك، فيحوله إىل              
  .حياة فردوسية، وملكوت إهلي مفرح

  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٨{

  
  : الفميقول القديس يوحنا ذهيب

  



 
 
 
a ال جيد اإلنسان جماالً يفيض باألفراح املتجددة واملـستمرة مثـل            :الكنيسة 

ع اإلنسان ووجوده الدائم يف كنيسته احملبوبـة        الكنيسة، حيث مسكن اهللا م    
وهذا هو سر فرح وجة قلـب       . كعريس هلا، بل وعريس لكل نفس فيها      

اإلنسان حيث خيتفي العامل مبادياته عن بصريته، ويتراءى قدامه ملكه وإهلـه      
بل وحبيبه الشخصي رب اد يسوع، وهناك يرمتي يف أحـضانه ويتكـئ      

ه ويروي له أسراره اخلفية، يناجيه ويعاتبـه،        على صدره ويلقي عليه مهوم    
  .يسمع صوته ويدخل أجماده، ويتمتع ويفرح بأسرار حبه الالائي

a  من خالله خيتـرب    " مجاعي كنسي   "  هي عمل ليتورجي     :األسرار الكنسية
كل مؤمن التجديد املستمر ألعماقه، فريى ملكوت اهللا داخلـه، ويـشكل    

لعريس السماوي، وهذه هي شهوة قلب اهللا       إنسانه الداخلي ليصري أيقونة ا    
. من البشر عروساً مقدسة لتحيا يف السماء، تفرح وتتمتع برؤيـاه          أن يقيم   

إا متارس احلياة الزمنية على األرض كتهيئة مستمرة هلذه الرؤية والعـرس            
  :إذاً األسرار الكنسية هي خربة التمتع والفرح باحلب اإلهلي فإا. الفريد



a مفرح القلوب a  

  }٣٩{

  
  ."سر املعمودية " ؤمن ابنا خاصاً هللا تقيم من امل @
  ."سر املريون " ح فروهيكالً لروحه القدوس قائد حياتنا وواهب النصرة وال @
@ سر اإلفخارستيا "  مائدة مساوية لينمو بهو".  
  ."سر التوبة واالعتراف " وتغسله من كل دنس لكي يصري أيقونة للمسيح  @
  ."سر الكهنوت " نويت ويتمتع مبشاركة املسيح عمله الكه @
  ."سر الزجية " وتقيم من بيته وكالة السماء  @
سر مـسحة   " وأخرياً إن تأمل جيد كل األعضاء تتأمل معه وتصلي ألجله            @

  ."املرضى 
a هي الشعور بالصلة مع اهللا والتالمس معه، وما يصحب ذلك مـن             :الصالة 

عـة بـالوجود يف     مشاعر احلب واخلشوع واإلميان واحلرارة الروحية، واملت      
وهذا الشعور جيعل اإلنسان فرحاً مسروراً ذا اجلو الروحـي          . حضرة اهللا 

  .العميق
a هو منع اجلسد من مشتهيات الطعام، ومنع النفس عن كل شـهوة             :الصوم 

 مستوى اجلسد وتأخذ غذاءها    أعلى من وهو فترة ترتفع فيها الروح      . خاطئة
الصوم، فيفرح اإلنسان بضبطه    الروحي املركز الذي يستمر معها حىت بعد        

 ) ٣٢:  ١٦أم  " (  .مدينةً يأْخذُ ممن خير روحه مالك" جلسده ونفسه 
  .ويصري الصوم بالنسبة له جماالً روحياً للتمتع بالفرح الروحي

a العطاء: "  ـيطعالْم  وررـسالْم  ـهبحاإلنـسان   ). ٧: ٩كـو   ٢ " ( اُهللا ي
واإلنسان . أوالً من قلبه بكامل حبه، قبل أن يعطي من ماله         الروحي يعطي   

الروحي هو الذي يفرح حينما يعطي، ألنه يشعر أنه اشـترك يف إسـعاد              



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٠{

  
الناس، أو أخذ بركة املسامهة يف احتياجات الكنيسة، ويصري العطاء بالنسبة           

  .له جماالً للتمتع بالفرح
a امري أو تسابيح أو ترانيم روحية،       التسبيح ليس فقط ترديداً جمرداً ملز      :التسبيح

 هو حياة داخلية متهللة تعكس فرحاً وجة، ليس فقـط يف حلظـات              بل
وهو أيضاً حالة شكر . تعبدية معينة، بل يف كل تصرف وحتت كل الظروف  

وفرح باهللا العامل يف حياتنا حبكمته اإلهلية وحبه األبوي حـىت يف وسـط              
  .اآلالم والضيقات

مهومك ومتاعبك ولترفع عينيك إىل مسيحك الـذي        لتترك أيها العزيز    
هو تسبيحك وفرحك، فيتهلل كيانك كله وسط متاعب احليـاة، وختتـرب            
احلياة السماوية وشركة التسبيح مع الطغمات العلوية، وتتمتـع بـالفرح           

  .الروحي الدائم الذي ال يرتع منك
a  ومـات إىل    حتويـل املعل   تساعد على  القراءات الروحية    :القراءات الروحية

وكلمة اهللا فعالة، تعمل فيك، وتعطـي       . حياة، وشغل الفكر والتأمل يف اهللا     
كما أا تعطيك استنارة يف     . حرارة لروحياتك، وتدفعك بقوة إىل طريق اهللا      

الفكر، وتلد فيك مشاعر روحانية وتقوي عزميتك على السري يف طريق اهللا،            
سالة مفرحة وتعطي فرحاً    وجتلب لك الفرح الروحاين، ألن كلمة اهللا هي ر        

  .وسروراً لكل من يتجاوب معها
a  بكل ما فيها من صلوات وقراءات وتراتيل وأحلـان        :االجتماعات الروحية  .

يضاف إىل ذلك ما فيها من كلمات روحية نافعة، وجو روحي نافع لربط             



a مفرح القلوب a  

  }٤١{

  
كل ذلك يوجدك يف بيئة روحانية جتعلك تتمتـع بـالفرح           . اإلنسان باهللا 

  . داخلك، وينضح هذا الفرح على اآلخرينالروحي وتنميه
a  صديقك الروحي، هو الصديق الذي كلما تراه تذكر         :الصداقات الروحية

اهللا ووصاياه، وتأخذ منه قدوة حياة الفضيلة وجيذبك إىل اهللا فيفرح قلبـك           
  .ويتقوى يف اهللا

a هـي   بل ليست اخلدمة قاصرة على الذين يعملون يف جمال التعليم،           :اخلدمة 
زمة للكل، ونافعة للكل، وهي مبدأ روحي عام يطالب به كل مـؤمن،             ال

 يعمـلُ،  والَ حـسناً  يعمـلَ  أَنْ يعـرِف  فَمـن : " ويكفي قـول الكتـاب    
كةٌ فَذَليطخ ١٧: ٤يع  " ( لَه.(   

وما أعظم الفرح الذي يغمر قلب اإلنسان وهو خيترب جنـاح خدمتـه             
الكة تتوب وتنال احلياة األبدية، وأخرى يائسة       للرب والناس، فريى نفساً ه    

  .يغمرها األمل وثالثة ترتفع فوق الضعف لتحلق يف آفاق مساوية عالية
وعندما تقدم للرب خدمة كاملة تتمم مشيئته الـصاحلة يف حياتـك،            

 " سـرِرت  إِلَهِـي  يـا  مـشيئَتك  أَفْعـلَ  أَنْ" فيفيض الفرح والسرور يف قلبك      
  ). ٨: ٤٠مز ( 

  


 
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٢{

  
إن فرحك الروحي متوقف على عدم إحزانك الروح القدس الساكن فيك،           

تفقـد  " بالشهوة أو الغضب أو السلوك العـاملي  " فعندما تحزن الروح القدس  
، ولكن عندما تقبل عمل الروح القدس فيك جماهـداً          فرحك الروحي وجتك  

يف الصالة بالروح والطاعة لكلمة اهللا، والتمتع باإلمكانيات العظيمة اليت وهبك           
إياها يف األسرار املقدسة، يتسع قلبك ليمتلئ من الروح القدس الساكن فيـك،            

ة وتعيش يف فرح حقيقي وليل سري عميق، يصاحبه تبكيت على اخلطية، وتوب           
  .دائمة مع إميان مبغفرة اخلطايا

  . مع الفرح احلقيقي الداخليالتواضع والوداعةليعطيك الرب روح 
أبينا القديس القمـص فلتـاؤس      وهذا الفرح احلقيقي قد رأيناه يف حياة        

 مـن  وشعرنا به، إذ أنه كان نابعاً من قلبه حيث يوجد الروح القدس،      السرياين
امته اجلميلة ومن مالمح وجهه اململوءة سالماً       نظرات عينيه املفرحة وابتس   خالل  

وكان يشيع حوله   . نينة ومن أسلوب حديثه املفرح واملريح لنفوس سامعيه       أوطم
وكان ينسي الناس أحزام . جواً من الفرح الروحاين ومن السالم ومن الطمأنينة       

لذلك أحبه الناس وجاءوا إليـه  . ويفيض من فرحه عليهم، وجيعلهم فرحني مثله      
من كل مكان محملني باملتاعب واملشاكل الكثرية واألمراض الصعبة، وكـانوا           
جيدون يف فرحه الروحاين حلوالً ملشاكلهم وراحة ملتاعبهم وشفاًء ألمراضـهم           
فكانوا يسترحيون للقائه الذي كان يدخل البهجة والفرح إىل قلـوم وكـانوا             

  ". وجهك املفرح يا أبانا يكفينا النظر إىل: " حيبون اجللوس معه ويقولون له
 يفرح قلـوب الكـثريين    أبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وما زال   

  .بصلواته وشفاعاته املقبولة عند ربنا يسوع املسيح



a مفرح القلوب a  

  }٤٣{

  






 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٤{

  



a مفرح القلوب a  

  }٤٥{

  
  



 



 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٦{

  
 " قَــــد تعـــــمس كـــــالَتص .قَـــــد  ــــتأَير ـــــكوعمـــــذَا. دئَنه يكـــــفأَش "  
   )٥: ٢٠ مل٢( 
 

  
  

. ين، وكانت تتكرر من وقـت آلخـر       كنت أعاين من آالم شديدة يف بط      
وبعد الفحص ، وهو أستاذ جامعي" عمرو / الدكتور " فذهبت إىل أحد األطباء    

 الطحـال،   يفوعمل التحاليل واألشعات الالزمة، اكتشف وجود ورم خبيث         
وقال يل سـوف    . وقرر أن أبدأ عالجاً كيماوياً وأعطاين بعض األدوية األخرى        

وكان األمر  . ستئصال الطحال بالكامل مع الورم    نقوم بإجراء عملية جراحية ال    
أبينا وأسرعت يف طلب شفاعة القديسني وخاصة       .  مفاجأة غري سارة   بالنسبة يل 

 الذي تربطين به عالقة حمبة قويـة، وأشـعر    القديس القمص فلتاؤس السرياين   
بربكاته الكثرية يف حيايت فكانت معرفيت بقدسه منذ زمن طويل حيث كنا حنضر         

ر السريان باستمرار وكنا نتقابل معه ونأخذ بركته ونستفيد من إرشاداته           إىل دي 
  .الروحية

العالج الكيمـاوي،   فطلبت قدسه بلجاجة وبدموع كثرية وبدأت يف أخذ         
وكنت متأمل جداً وكان من املتبع أنه بعد أربع جلسات من الكيمـاوي أقـوم               

  .بإجراء أشعة ملتابعة تأثري العالج على الورم
أبانـا القمـص    لوقت كنت قلقاً جداً ومضطرب وقد عاتبـت         يف ذلك ا  

ويف إحدى الليايل قبـل إجـراء       .  أنه مل يتدخل بعد وكأنه ال يسمعين       فلتاؤس



a مفرح القلوب a  

  }٤٧{

  
 أبينـا القـديس  األشعة كنت جالساً يف حجريت ومعي أحد كتب معجـزات      

وكنت أقرأ فيه وتأثرت ا جداً ومن شدة تأثري تركت الكتاب وابتدأت أطلبه             
أبانا القـديس   وإذ يب أرى أمامي     . يل من عيين بغزارة شديدة جداً     ودموعي تس 

 ويشع من وجهه نور عظيم جداً، ونظـر إىلَّ وهـو            القمص فلتاؤس السرياين  
  .مبتسم ورفع يده املنرية ورشم على جسدي عالمة الصليب مث اختفى من أمامي

وغمرين فرح وسالم وطمأنينة، وشعرت خبجل أمام قدسه مث ذهبت بعـد            
ك الزيارة السماوية الشافية لروحي وجسدي إلجراء األشعة وكانت النتيجة          تل

إن هذا شيء   : مبهرة جداً، إذ عندما رآها الطبيب املعاجل قال يل باحلرف الواحد          
  .إعجازي غريب، لقد اختفى الورم وال يوجد عندك أي شيء

ح ، وأشكر ربنا يسوع املـسي    أملنا اآلن بصحة جيدة جداً وال أشعر بأي         أو
أبينا القـديس القمـص     الذي أنقذين من هذا املرض الصعب وأرسل لضعفي         

إننا نشعر دائماً   . ح قليب ويقوم بعمل هذه املعجزة العظيمة       ليفر فلتاؤس السرياين 
بوجوده معنا حىت بعدما تركنا باجلسد، ولكن حمبته وعطفه علـى أوالده لـن              

  .ينقطعا وسيبقى معنا ويف قلوبنا إىل أن نلقاه
  ة شفاعته تشملنا مجيعاً آمنيبرك

 

  القديس األنبا أرسانيوس
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٨{

  
  " قُلُــوبِكُم  بِكُــلِّ  الــرب  اعبــدوا  بــلِ ، الــرب  عــنِ  تحيــدوا الَ" 

   )٢٠: ١٢ صم١( 
 

  
والدي يعاين من فشل كلوي ملدة عامني، وأقر الطبيب املعاجل البحث            كان

عن كلية بديلة لوالدي، وبالفعل بدأت رحلة البحث وبتوفيق من ربنا ويف مدة             
  .قصرية جداً مت الوصول للكلية املطلوبة ومت إجراء العملية بنجاح

 عن صورة  وقد جاءنا أحد األحباء لزيارة والدي ومعه هدية مثينة جداً عبارة          
فيلم نسر الربية الذي حيكي عـن        + ألبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    

  .حياته ومعجزاته
وأعترف أننا كنا ال نعلم شيء عن هذا القديس العظيم فقمنا مجيعاً مبشاهدة       

 ديتمجد على يديه وقالفيلم وتأثرنا به جداً، وفرحنا به إذ أنه قديس عظيم وربنا    
  .بصورتهأحبه والدي واحتفظ 

وبعد حوايل أسبوعني من إجراء العملية بدأ والدي يشعر بتعـب مـن أي              
جمهود وضيق يف عملية التنفس مع أمل شديد يف اجلهة اليسرى من ناحية القلب،              
فأعلمنا الطبيب املعاجل الذي أمرنا أن نذهب به إىل املستشفى فوراً وهو سوف             

د أدخلوه إىل العنايـة املركـزة       وبالفعل ذهبنا به إىل املستشفى وق     . يكون هناك 
وبعد الكشف والفحوصات الالزمة قد أعلمنا الطبيب أنه يوجد عنده جلطـة            

 يف الشريان التاجي، والبد من عمل قسطرة يف القلب وهذا حيتاج أخـذ              كبرية
الكلية اجلديدة وقد يؤدي    كمية كبرية من الصبغة وكل هذا يتعارض مع سالمة          



a مفرح القلوب a  

  }٤٩{

  
لرحى، إما أن حيدث فشل كلـوي أو انـسداد يف           فكنا بني شقي ا   . إىل فشلها 

  .الشريان التاجي
بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس    وتأثرنا جداً بكالم الطبيب وتشفعنا مجيعاً       

، وطلبناه بدموع كثرية لكي يعمل معجزة مع والدنا ويشفيه كما شفى       السرياين
شفاعة قديسنا وكان عندنا ثقة وإميان أن ربنا سوف يشفيه ب      . الكثريين من أمثاله  

  .العظيم
 ألبينا فلتاؤس وكان يوجد مع والدي وهو يف العناية املركزة صورة صغرية           

: وكان يتشفع به ويف أحد األيام رآه يف حلم مجيل وهو مبتسم ويقول له             

 عند دخـول الطبيـب إلجـراء     وبالفعل متت املعجزة، إذ
 وهو يف حالة ذهول، ويقول لنا شـيء         القسطرة خرج بعد حوايل عشر دقائق     

% ١٠٠عجيب أنه غري حمتاج لعمل أية دعامات والشريان التاجي سليم بنسبة            
  .وال حيتاج ألي شيء وهذه معجزة قوية مل أرى مثلها من قبل

ففرحنا مجيعاً هلذا العمل املعجزي، وشكرنا ربنا يـسوع املـسيح علـى             
 قلوبنـا  فرح الذي لتاؤس السرياينقديسنا العظيم القمص ف لاستجابته السريعة   

  .مجيعاً
نا يأبواآلن والدي ينعم بقلب سليم وكلية سليمة جداً بصلوات وشفاعات           

  .البار القمص فلتاؤس السرياين
  .بركة صلواته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٠{

  
 تــضرعاتي صـوت  إِلَــى وأَنـصت  صــالَتي إِلَـى  رب يــا اصـغَ " 

   )٦: ٨٦ مز(  "
–  

  
  

ونصف، ويف أحد األيام أُصيبت برتلة       سنوات   ٤ابنيت ماڤي تبلغ من العمر      
برد وذهبت ا إىل اثنني من األطباء وقرروا هلا بعض األدوية ولكن مل تأت بأية               

 نزلـة شـعبية حـادة    أصبحت تعاين مـن  فائدة، بل ازداد األمر سوءاً إىل أن        
اخلاصة لألطفال  " تبارك  " فذهبت ا إىل مستشفى     . وأصبحت مناعتها ضعيفة  

فلـم تعـد   . وهناك مت حجزها ملدة أربعة أيام إال أن احلالة بدأت تسوء أيـضاً        
تستطيع أن تأكل فبدأوا يعطوها حماليل إال أن الشرايني بدأت تضعف فلجأوا إىل     

فـأجروا هلـا أشـعة      . كانت احلالة تزداد سوءاً   إعطائها حماليل حتت اجللد، و    
 املستشفى  آخذها من فأظهرت أن الرئة الشمال توقفت، فطلب مين الطبيب أن          

  فأخرجتها من مستـشفى   . وأذهب ا إىل املرتل، ألنه ال يوجد أمل يف شفائها         
وذهبت ا إىل مستشفى احلياة مبصر اجلديـدة، وهنـاك اتـصلوا            " تبارك  " 

وعندما عرف باحلالة مل يكن يرغب يف ايء إلينـا ألن           ألفي،   أمني   بالدكتور
ميئوس منها، إال أنه وافق أخرياً وجاء، وعندما رآها صرح لنا بأن احلالـة      احلالة  

ليست مطمئنة على اإلطالق، وقد أصيبت أيضاً باجلدري املائي وذلك لضعف           
  .مناعتها وقال لنا باحلرف الواحد أا حمتاجة معجزة إهلية



a مفرح القلوب a  

  }٥١{

  
بالقاهرة، وهناك تقابلت مع أحد     " العزباوية  " ذهبت إىل مقر دير السريان      ف

وقلت له أا حمتاجة إىل معجزة      " ماڤي  " اآلباء الرهبان وشرحت له حالة ابنيت       
 مع زجاجـة    ألبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    فطمأنين وأعطاين صورة    

 وأن أضع الصورة حتت     "ماڤي  " زيت صغرية باسم قدسه وأوصاين أن أدهن به         
أبينـا القـديس القمـص    وقفت أمام صورة املخدة وأطلب شفاعته، وبالفعل  

 املوجودة يف العزباوية وتشفعت به وعملت له متجيد وأنا أبكي أمامـه             فلتاؤس
مث اشتريت صورة للعذراء العزباوية من املكتبة وتركت        " ماڤي  " من أجل ابنيت    

 داخلي سالم عجيب، وبعد ذلك ذهبت إىل        هذا املكان املقدس وأنا مطمئن ويف     
يف حالة غيبوبة تامة وال تشعر بأي شيء مما حيدث          " ماڤي  " املستشفى وكانت   

 وطلبته من كـل قلـيب أن يتـدخل          أبينا فلتاؤس فقمت بدهنها بزيت    . حوهلا
ويشفي ابنيت ويعمل معها معجزة كما عمل مع كثريين مثلها ووضعت صـورة             

  . صورة العذراء العزباوية فوق سريرهاقدسه حتت خمدا ووضعت
تـسترد  " ماڤي  " ويا للعجب فقد متت املعجزة إذ يف الصباح الباكر بدأت           

وعندما رآها الدكتور ذهل جداً وطلب عمـل   . وعيها وتشعر بكل شيء حوهلا    
أشعة مقطعية على الرئة وقد أظهرت األشعة أن الرئة الشمال سـليمة وتعمـل         

وقـال لنـا    . يعاً ذا التحسن الكبري والسريع جـداً      مجففرحنا  . بصورة طبيعية 
أن هذا ليس عمل الطب، بل هو معجزة إهليـة          : الطبيب املعاجل باحلرف الواحد   

  .عظيمة جداً ألن حالة ماڤي كانت سيئة جداً
وقد صرح الدكتور ملاڤي باخلروج من املستشفى ثاين يوم ألنه وجد أيـضاً             

  .نه ميكنها أن تكمل عالج اجلدري يف املرتلاجلدري املائي بدأ جيف وقال لنا أ



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٢{

  
وابنيت ماڤي اآلن بصحة جيدة جداً وقد شفيت متاماً من كـل أمراضـها              

  .وتعيش براءة طفولتها يف فرح وسعادة تامة كأي طفلة يف سنها
نا بالـشفاء العاجـل     فرحونشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا الذي         

أبينـا   ماڤي بشفاعة أمنا العـذراء وصـلوات         والسريع جداً الذي منحه البنتنا    
ح قلوبنا بـشفاعته القويـة      فر الذي دائماً ي   القديس القمص فلتاؤس السرياين   

  .واملستجابة والسريعة جداً
  .تشملنا مجيعاً آمنيفلبركة شفاعته 



 

  الشيخ الروحاين
  



a مفرح القلوب a  

  }٥٣{

  
   "روحــــــــــــــي  عنايتــــــــــــــك  وحفظَــــــــــــــت ورحمــــــــــــــةً  حيــــــــــــــاةً  منحتنِــــــــــــــي" 

   )١٢: ١٠ أيوب( 
  

  
  

 وأشـعر  بأبينا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين عالقة حمبة قوية تربطين  
ن فقد بدأت معرفيت بقدسه من زمن بعيـد، قبـل أ          ايت،  بربكاته الكبرية يف حي   

 البد  فكنت أحضر إىل دير السريان باستمرار وكل مرة أزور فيها الدير          . أتزوج
ها دوهذه املعجزة اليت سوف أسـر     .  بركته املقدسة وإرشاداته املباركة    أن آخذ 

  . سنة١٥لكم قد حدثت من حوايل 
 وعندما وصل سـنها     ، مجيلة شكرت ربنا عليها    ابنةبعد زواجي أعطاين اهللا     

فذهبنا ا إىل أحـد األطبـاء       . اين من حساسية شديدة   ثالث سنوات بدأت تع   
املتخصصني يف هذا املرض وبعد عمل الفحوص والتحاليل الالزمة، اكتشف أن           

وكتب هلـا بعـض   . ابنيت تعاين من نوع حساسية نادرة، وهي حساسية القمح       
اخلبز بأنواعه، املكرونة   " األدوية ومنعها من أكل أي شيء يصنع من القمح مثل           

وكان هذا بالنسبة لطفلة يف     " تقاا، والبسكويت وكل ما يصنع من القمح        ومش
  .هذا السن صعب جداً

ويف إحدى زيارايت إىل دير السريان وكان معي زوجيت وابنيت وبعد أخـذ             
 زوجيت يف مضيفة الدير اخلارجية وأخـذت ابـنيت          تركتبركة قديسني الدير    

فتأثر جداً حلاهلا   . عن مرض ابنيت   وحكيت له    أبينا فلتاؤس السرياين  وذهبت إىل   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٤{

  
وألا ممنوعة من أكل أشياء كثرية فأحضر زجاجة زيت صغرية وصلى عليها مث             

: وضع يده الطاهرة على رأسها وصلى هلا مث رمشها بالزيت وقال يل           

  وبعد ذلك كنت أريد احلديث مع قدسه يف
 :  يب ولكنه رفض وقال يل     موضوع آخر خاص  

  .فأخذت بركته وانصرفت بسالم
تناولت ابنيت بعضاً من البسكويت ومل يظهر عليها        وبعد رجوعنا إىل املرتل     

أي أعراض للحساسية مث أكلت خبز فينو ومأكوالت أخرى مصنوعة من القمح        
يت متامـاً بـصلوات     فأا ش فتأكدت  . ومل يظهر أيضاً أي أعراض للحساسية     

ومن هذه اللحظة إىل يومنـا هـذا        . قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    
وابنيت بصحة جيدة جداً وتأكل كل شيء مصنوع من القمح وال تأخـذ أيـة               

  .أدوية خاصة باحلساسية
الشفاء التـام مـن هـذه       بونشكر ربنا يسوع املسيح الذي من على ابنيت         

  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينلوات احلساسية بربكة ص
  . تشملنا مجيعاً آمنياملقدسة تهبرك



 

  األنبا شنوده رئيس املتوحدين
  
  



a مفرح القلوب a  

  }٥٥{

  
  " أُجــــرةٌ  الْــــبطْنِ ةُثَمــــر الــــرب عنــــد مــــن مــــرياثٌ الْبنــــونَ هــــوذَا" 

   )٣: ١٢٧مز ( 
  

  
 والسنواتومرت علينا األيام والشهور     " مارينا مالك   " تزوجت من السيدة    

 الطبية املختلفة، وكانت النتائج أن زوجيت       اإلجراءاتبدون نسل، وقمنا بعمل     
ف جداً، وقد صرحت لنـا الطبيبـة        عندها بعض تكيسات، وأن التبويض ضعي     

املعاجلة أنه استحالة أن يتم محل اآلن وسوف حنتاج وقت يف العالج وفد أجلت              
العالج ملدة شهر وذلك ألا سوف تسافر خارج مصر وبعد رجوعها سـوف             

  .نبدأ العالج
، كما كنت أذهب إىل دير السريان لكـي      جيداً أبانا فلتاؤس كنت أعرف   

 زيارايت لقدسه أعطاين زجاجة زيت صغرية بعدما صلى         ويف إحدى . آخذ بركته 
فاتفقت مع زوجيت أن ندهن من هذا الزيت املقدس خالل هذه الـشهر             . عليها

ومت هذا بالفعل وبعـد حـوايل       . أبينا فلتاؤس قبل بدء العالج ونطلب شفاعة      
:  يبتسم يف وجهي ويقـول يل      بأبينا فلتاؤس أسبوعني حلمت   

    ذا واستيقظت من النوم وأنا مم ًتلئ فرحاً وسالما
، وتلك البشرى املفرحة جداً     القمص فلتاؤس سماوي والزائر الروحاين،    احللم ال 

 طلبت مـن  إال أنين قررت أال أحكي هذا احللم لزوجيت، وقبل أن نبدأ العالج             
 إال  اً سوف يكون سـلبي    ، فقالت يل أنه   زوجيت أن تذهب إلجراء حتاليل احلمل     

وبالفعل ذهبت إلجراء التحليل    . أنين قلت هلا جنري التحليل للمتابعة قبل العالج       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٦{

  
فرويت هلا ما حدث معي    .  ففرحنا جداً  النتيجة إجيابية أي أن هناك محل     وكانت  

مربوك :  قال يل  أبانا القديس القمص فلتاؤس   يف احللم الذي رأيته وقلت هلا أن        
يب بنت، مث بعد فترة أجرت مارينا سونار وأظهر بالفعـل           مارينا حامل وها جت   

ففرحنا كثرياً وكنا باستمرار نطلب من أبينـا القـديس أن           . وجود جنني بنت  
وفعالً كـان   . يكمل احلمل بسالم وأن حيافظ على اجلنني ويولد بدون مشاكل         

يـام  إذ يف أحـد األ    .  مالزماً ملارينا وحمافظاً عليها وعلى اجلـنني       أبونا فلتاؤس 
صدمت سيارة مسرعة جداً مارينا وقذفتها ملسافة بعيدة وأصـيبت بكـدمات            

أبينا القديس القمص   شديدة يف رجليها وكسرت إحدى أسناا وتتجلى عناية         
 أنه بعد هذه احلادثة أجرينا سونار لكي نطمئن على اجلـنني وكانـت              فلتاؤس

 هذا احلـادث املـؤمل      النتيجة مطمئنة جداً واجلنني يف حالة جيدة ومل يؤثر عليه         
  .ومتت الوالدة بسالم

ونشكر ربنا يسوع املسيح الذي يرعانا ويفتقدنا بقديسيه وعلـى أيـديهم          
أبونا القديس القمص فلتـاؤس     يصنع معنا عجائب ومعجزات كما صنع معي        

  . الذي صار سبب فرح وتعزية لكل حزين وحمتاج ومريضالسرياين
  .مني تشملنا مجيعاً آصلواته وشفاعته ةبرك





 

  يوحنا كرونستادت
  



a مفرح القلوب a  

  }٥٧{

  
 " ــــــــــــــنيقِ  مالــــــــــــــض  تــــــــــــــوعد  بنِي  الــــــــــــــرــــــــــــــابفَأَج  ــــــــــــــنـــــــــــــــبِ محالر "  

   )٥: ١١٨مز ( 
  

  
 عندنا مشكلة كبرية جداً، حيث تطاول ابن جرياننا وهو شاب           كان يوجد 

 تلك الواقعة ابـن     اًغري مسيحي على والدي بألفاظ نابية وبذيئة، وكان حاضر        
عمي وهو شاب أيضاً واشتبك االثنان معاً باأليدي، إال أن األمر مل ينته عنـد               

كـبرية  ن ذهب الشاب غري املسيحي وأحضر معه جمموعة        أهذا احلد بل تطور ب    
من األشخاص لكي ما يتعدوا علينا ويضربوننا فما كان منا إال أن ندافع عـن               

هذا االشتباك أن أُصيبت والديت يف ذراعها مما اسـتلزم          وكانت نتيجة   . أنفسنا
األمر تركيب شرحية ومسامري، وفقد شخص من الطرف اآلخر إحدى عينيـه            

  .وصار األمر بالنسبة هلم مبثابة ثأر
ة أشهر كانت هناك ديدات يومياً لنا، وحررت لنا حماضر         وعلى مدار مخس  

 ،يف الشرطة ضدنا وحتولت إىل النيابة، والنيابة حولتها من جنحـة إىل جنايـة             
  .ن من إخويتاومتهم فيها أنا واثن

وأثناء تلك الفترة كانت هناك حماوالت من جانبنا للتصاحل معهم بأية صورة            
  .دوء لنا ولكن قوبلت بالرفضوبأي مقابل حىت يعود السالم واهل

وتقابلت هنـاك  " العزباوية " ويف إحدى األيام ذهبت إىل مقر دير السريان  
أبينـا   فأشار إىل صورة     ،مع أحد اآلباء الرهبان، ورويت له املشكلة اليت منر ا         

. تشفع به وهو حيل لك املـشكلة      : وقال يل القديس القمص فلتاؤس السرياين     



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٨{

  
رته وطلبت شفاعته وقلت له أرجوك تدخل يف هـذه          وبالفعل وقفت أمام صو   

  .املشكلة وحلها ألننا تعبنا جداً
ثاين ، إذ يف    أبونا القديس القوي القمص فلتاؤس السرياين     وبالفعل تدخل   

يوم من طلب شفاعته وتدخله كانت املفاجأة األوىل أن الرجل املصاب وافـق             
  واملفاجأة الثانية أن الرجـل     .على التصاحل والتنازل عن القضية اليت أقامها ضدنا       

وبالفعل حضر إىل مرتلنا وقـدم      .  ما حدث  طلب أن يأيت إلينا ويعتذر عن كل      
االعتذار لوالدي وجلميع األسرة وحرر األوراق الالزمة للصلح وتنـازل عـن            

حدث كل هذا وحنـن يف حالـة ذهـول      . احملضر الذي حرره ضدنا وتصاحلنا    
قديسنا العظيم القمص ا الرجل بشفاعة ودهشة من يد اهللا اليت حركت قلب هذ  

  .فلتاؤس السرياين
وكانت املفاجأة الثالثة والعظيمة جداً، أنه أثناء وجود الرجل عنـدنا بعـد           

أنا كنت مستحيل أحضر إليكم وأتصاحل معكم، ولكن باألمس         : الصلح قال لنا  
جاءين يف املنام رجل قسيس من عندكم وكان وجهه منري جداً وحليته بيـضاء              

: نظر إىلَّ نظرة ثاقبة وكلمين حبزم وقـال يل        و

  وملا استيقظت من النوم كنت يف حالة اضطراب 
شديدة جداً مع خوف وصورة هذا القسيس مل تفارق ذهين، وصوته وكلماته مل        

  .تفارق أذين إىل أن جئت إليكم، ونفذت كل ما قاله يل
 أبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وعرفنا مجيعاً أن هذا القسيس هو       

الذي طلبت شفاعته وتدخله حلل هذه املشكلة، وفرحنا مجيعاً عن مساع هـذا             
  .الكالم



a مفرح القلوب a  

  }٥٩{

  
وشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي محانا وأنقذنا من هذه التجربـة الـصعبة            

فرح قلوبنـا بـسرعة      الذي   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة  
عجيبة جداً، إذ هو معنا بروحه ولن تعقنا املسافات أن حنيا بصلواته وشـفاعاته              

  .عنا
  . تشملنا مجيعاً آمني املقدسةبركة صلواته وشفاعته





 

  ديس أثناسيوس الرسويلالق
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٠{

  
  " صــــــــــــــــراخي إِلَيـــــــــــــــك  ولْيــــــــــــــــدخلْ صـــــــــــــــالَتي  اســــــــــــــــتمع رب يـــــــــــــــا " 

   )٥: ١١٨مز ( 
–  

  
 عندما أهداين أحـد     العظيم القمص فلتاؤس السرياين    قديسناعلى  تعرفت  

وقد تعلقت ذا القـديس    " لقلب النقي   ا" أصدقائي كتاباً عن حياته ومعجزاته      
العظيم وكنت أطلب شفاعته يومياً، ويف كل ظروف حيايت، وجـاءتين أيـضاً             

  .صورة كبرية لقدسه وضعتها يف حجريت اخلاصة
ويف أحد األيام عانيت من آالم شديدة واستمرت هذه اآلالم ملدة تصل إىل             

وبعد الكشف أخربين أنـه     ستة أشهر، وأخرياً ذهبت إىل أحد األطباء اجلراحني         
واتفـق  . يوجد عندي بواسري ويف حالة متأخرة والبد من إجراء عملية جراحية          

ـ      يتمعي على املستشفى اليت سوف يجري فيها العملية وأيضاً على األتعـاب ال
 وكنت ،سوف يتقاضاها وأعطاين فرصة ثالثة أيام قبل العملية لكي أجهز نفسي         

 نا فلتـاؤس  يأب وعدت إىل املرتل وأخذت كتاب       . جداً من هذه العملية    اًمتخوف
أنا متمـسك بـشفاعتك     وتكلمت معه كما لو كان حاضراً أمامي، وقلت له          

وكنت أقف أمام صـورته     . وأن تعمل معي معجزة   . وأطلب من قدسك الشفاء   
وبالفعل اسـتجاب اهللا لـشفاعة      . وأطلب منه بدموع أن يتحنن على ويشفيين      

 براحة عجيبة جداً وقد اختفى األمل فـذهبت إىل          قديسنا العظيم إذ قد شعرت    
 عجيـب، لقـد     ءأنه شـي  : الطبيب يف املوعد احملدد يل وبعد الكشف قال يل        

. اختفت البواسري متاماً، إا معجزة عظيمة جداً وأنت اآلن غري حمتاج إىل العملية     



a مفرح القلوب a  

  }٦١{

  
ىل أي أمل إ  ففرحت جداً لعمل اهللا معي وأنا اآلن بصحة جيدة جداً ومل يعاودين             

وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي شفاين مـن هـذه اآلالم الـصعبة             . وقتنا هذا 
 الذي فرح قلوبنـا مجيعـاً       قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة  

  .بأعماله العظيمة
 

حقاً إن اهللا يعطينا أكثر مما نطلب أو حنتاج ألنه أحبنا حنن عبيده، ويهب لنا               
 ويشفي أمراضنا، ويصفح عن كل خطايانا، خاصة         شيء ويدبر كل أمورنا    كل

أبينـا  إذا طلبنا شفاعة القديسني الذين هلم دالة عنده ويشفعون من أجلنا مثـل       
  .القديس القمص فلتاؤس السرياين

كنت أعاين من آالم شديدة جداً يف العمود الفقري وقد أثرت هـذه اآلالم       
 إىل أطباء   وذهبت.  أستطيع الوقوف فترة طويلة    على قدمي لدرجة أنين كنت ال     

 يف هذا التخصص، وأخذت أدوية كثرية جداً وكانـت عبـارة عـن              كثريين
  .مسكنات لآلالم وقد تعبت جداً وكنت ال أستطيع أن أمارس حيايت يف املرتل

 أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينوبعدما متجد اهللا مع زوجي بشفاعة       
 ونشكره على عمله معنا،     أبينا القديس ريان لكي نأخذ بركة     ذهبنا إىل دير الس   

 وهناك وضعت   أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وبالفعل ذهبنا إىل مزار     
ظهري على مكان جسده املقدس وأخذت أتشفع بقدسه وأطلب منه أن يشفيين            

وصدقوين بعد ثوان قليلة شعرت براحة عجيبة جداً واختفـى          . من هذه اآلالم  
ألمل من ظهري متاماً، ففرحت جداً وجمدت ربنا يسوع املسيح الـذي شـفاين     ا

 الذي نشعر بوجـوده معنـا      قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٢{

  
لـن ينقطعـا    دائماً حىت بعد ما تركنا باجلسد ولكن حمبته وعطفه على أوالده            

  ا اآلن بصحة جيدة جـداً  وأن. حنا دائماً إىل أن نلقاهوسيبقى معنا يف قلوبنا ويفر
وال يوجد عندي أي شيء يؤملين وأقوم جبميع مهـام عملـي داخـل املـرتل                

  .وخارجه
  .بركة شفاعته وصلواته تشملنا مجيعاً آمني



 

  القديس أغسطينوس
  



a مفرح القلوب a  

  }٦٣{

  
  " رحمتـــــــك كَثْـــــــرة حـــــــسب لَـــــــيع وتـــــــرأَّف إِلَهِـــــــي يـــــــا اذْكُرنِــــــي " 

   )٢٢: ١٣ حنميا( 
––  

  
من زغللة يف عيين اليمىن وعدم وضوح الرؤيـة فـذهبت إىل            كنت أعاين   

ماجد يوسف وهو   / مستشفى النيل السويسري بنقادة، وكشفت عند الدكتور        
 وقد قام بعمل فحص لقاع العـني وكـان          يأيت يومني يف األسبوع من القاهرة     

 وبناًء عليه طلب مين التوجـه       التشخيص ارتشاح ونزيف على العصب البصري     
وبالفعل ذهبت إىل أحد األطباء يف هذا التخصص فقام . إىل طبيب مخ وأعصاب  

بالكشف وطلب مين إجراء أشعة رنني مغناطيسي، وأشعة مقطعية وأيضاً أشعة           
وجاء بعد ذلك يف التقرير أنه ال يوجـد أي          . الدمويةعلى الشعريات واألوعية    

خلل يف املخ ولكن هناك ارتفاع بضغط املخ مما سبب هذا االرتـشاح علـى               
  .العصب البصري

وبدأت رحلة العالج املكثفة جداً، ولكن مل حيدث أي حتسن يف حاليت، مما             
 دعامة أن حالتك حمتاجة إجراء عملية بذل، أو عمل  : اضطر الطبيب أن يقول يل    

لتخفيف االرتشاح وحدد مكان العملية يف مستشفى نور احلياة للعيون مبـصر            
  .اجلديدة

ل مـع   وقبل ذهايب إىل القاهرة حسب املوعد شاءت العناية اإلهلية أن أتقاب          
 وأعطـاين   أبينا القمص فلتاؤس الـسرياين    أحد اخلدام بالكنيسة، وكلمين عن      

شفع به ألنه قديس عظـيم وهـو        ت: وصورة لقدسه، وقال يل    كتاباً عن قدسه  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٤{

  
وبالفعل قرأت الكتاب وأُعجبت به جداً، وأخـذت أتـشفع          . سوف يشفيك 

. بقدسه وأطلب منه أن يعمل معي معجزة ويشفيين وكنت أطلبه يف كل وقـت   
وعندما ذهبت إىل مستشفى نور احليـاة  . وشعرت بتحسن سريع جداً يف الرؤية 

اجد يوسف بفحص قاع العني قبل      م/ مبصر اجلديدة حسب املوعد قام الدكتور       
مش معقول هذه معجزة عظيمة، ال يوجـد أي         : العملية وإذ به يصرخ ويقول    

ماذا فعلت؟ فقلت له مل أفعل أي شيء   . ارتشاح أو نزيف على العصب البصري     
بالفعل : فقال يل . بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    سوى أنين تشفعت    

/ وقال يل أيضاً الدكتور     . لى هذا العمل العجيب   أنه قديس عظيم، وجمدنا اهللا ع     
ففرحت جداً . ماجد أنت اآلن غري حمتاج إىل أية عمليات أو حىت أخذ أية أدوية           

وشعرت بسعادة غامرة وشكرت ربنا يسوع املسيح الذي من علـى بالـشفاء             
 الذي  أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    العاجل ومتجد معي بربكة شفاعة      

  . القلوبمفرحباحلقيقة هو 
  .بركة صلواته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني





 

  مار أفرام السرياين
  
  



a مفرح القلوب a  

  }٦٥{

  
 وكُـونِي  الَمٍبِـس  اذْهبِـي . شـفَاك  قَـد  إِميانـك  ابنـةُ  يا: لَها فَقَالَ" 

   )٣٤: ٥ مرقس(  " دائك من صحيحةً
–  

  
شديد يف جسمي، وقلق وعدم راحـة، وضـيق يف          ضعف  كنت أعاين من    

التنفس مع زيادة ارتفاع يف ضغط الدم وصداع شديد جداً وأيـضاً زيـادة يف               
  .ت القلباضرب

الكشف طلب مين إجراء بعـض التحاليـل        فذهبت إىل أحد األطباء وبعد      
وبالفعل قمت بذلك، وذهبت إليـه مـرة أخـرى          . وأشعة على الغدة الدرقية   

فاكتشف أنه يوجد ورم على الغدة الدرقية وهو من النوع النشط وعنقودي وله             
البد مـن إجـراء   : وأعلمين ذا وقال يل. أضرار كثرية وهو من النوع الصلب 

 نقرر نوعية العالج سواء كان عالجاً كيماويـاً أم          عملية جراحية مث بعد ذلك    
  .غريه وذلك حسب نتيجة حتليل األورام

جداً، وذهب زوجي إىل أحد آباء كهنة الكنيـسة         فساءت حاليت النفسية    
فأعطاه أبونـا بعـض     . وأخربه عن مرضي وطلب من قدسه الصالة من أجلي        

تاب الرابع واخلامس    والك أبينا احملبوب القمص فلتاؤس السرياين    الصور لقدس   
 تشفعوا ذا القديس العظيم وسـيتمجد اهللا بـشفاعته         :اخلاص بقدسه وقال له   

  .ويعطي الشفاء لزوجتك
اليت متجد     وقرأت بعض املعجزاتأبينا فلتاؤسوبالفعل تشفعنا مجيعاً بقدس 

وبعد ذلك ذهبت إىل طبيب جراح بالقاهرة إلجراء العملية         . اهللا على يديه فيها   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٦{

  
. جديدة، ومسح ذري على الغدة قبل إجراء العملية       فزيونية  ي أشعة تل  فطلب مين 

اصنع معي رمحة واشفين : فقمت بعمل هذا وأنا أتشفع بقديسنا العظيم وأقول له     
ووضعت صورة قدسه داخل مظروف األشعة واملـسح        . كما شفيت الكثريين  

  .الذري وقلت له اسبقين إىل حجرة الطبيب
ندما رأى الطبيب األشعة واملسح الذري انـذهل        وبالفعل متت املعجزة إذ ع    

لقد حـدث   . أنت غري حمتاجة ألية عمليات، وال أية أدوية ائياً        : جداً وقال يل  
لك معجزة كبرية وأستطيع أن أقول لك ألف مربوك ربنا انقذك من هذا املرض              

  .الصعب، وأنت اآلن سليمة متاماً وال يوجد عندك أي شيء
جلراح وأنا يف قمة السعادة والفرح ومل أنطـق         وخرجت من عند الطبيب ا    

بكلمة واحدة غري أشكرك يارب ألنك أنقذتين من هذا املرض الصعب، أشكرك         
 ألنك تشفعت من أجلي واستجاب     قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    يا  

  . القلوبمفرحباحلقيقة أنك فعالً شفيع املستحيالت و. اهللا لشفاعتك القوية
  .ته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمنيبركة صلوا





 

  القديس يوحنا التبايسي
  
  



a مفرح القلوب a  

  }٦٧{

  
 "ظُمعــــتفْــــِسي لــــي  نــــيِ فنيع بقُــــذْنِي  الــــرنفَي ــــنــــيقٍ  كُــــلِّ مض "  

   )٢٤: ٢٦ صم١( 
–  

  
أشكر إهلي وخملصي يسوع املسيح على حمبته يل اليت أشعر ا منذ نعومـة              

يل لزيارايت املتكررة لدير السريان للتربك من مزارات        أظافري ومن نعمه الكثرية     
  .الدير وأخذ بركة قديسيه ورهبانه

 كتابة هذه املعجزة الـيت      ولكن أشعر بالندم الشديد ألنين تأخرت كثرياً يف       
  :حدثت معي منذ فترة طويلة وهي

يف إحدى زيارايت لدير السريان أصابتين آالماً شديدة جـداً وكنـت قـد         
اعتدت عليها منذ فترة بسبب حصوات الكلى، حيث أنين أتعرض هلـذه اآلالم             

ألسريت املوجودة معي    وكنت يف شدة األمل مما سبب خماوف كثرية       . على فترات 
وتقابلنا مع أحد اآلباء الرهبان الذي نعرفه جيداً وعندما علم حبـاليت            . ديريف ال 

، الذي تصادف وجوده    أبينا فلتاؤس تعال نأخذ بركة    : أخذين من يدي وقال يل    
  .تقابلنا مع قدسه وطلبت منه أن يصلي من أجلي. جبوار مضيفة الدير اخلارجية

طويلـة مث رمشـين     وبالفعل وضع يده الطاهرة على رأسي وصلى يل فترة          
 وشعرت براحة عجيبة : بالزيت وقال يل  

جداً وقلت شدة األمل وفور وصويل للمرتل شعرت بالرغبة يف التبول ودخلـت             
مام وفوجئت برتول حصوة كبرية جداً قد اندفعت مع البول لترتطم باحلمام            احل

  .وقد أخرجتها وذهلت لكرب حجمها



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٨{

  
رت ريب وإهلي وخملصي يسوع املسيح على حتننه على خلروج هـذه            وشك

أبينا القديس القمص   ولكن بربكة صلوات    . احلصوة بدون أية أدوية أو جراحة     
الذي أشعر براحة كبرية جداً كل يوم عندما أقرأ جزءاً مـن            فلتاؤس السرياين   

  .كتبه اليت أصدرها الدير
أبونا القديس القمـص    ذ أن صلى يل     وللعلم مل حيدث يل أي آالم ائياً من       

  .إىل يومنا هذافلتاؤس 
  .بركة صلواته فلتكن معنا مجيعاً آمني



 

  القديس ثيئوفان الناسك
  



a مفرح القلوب a  

  }٦٩{

  
 إِلَــــــــــى أَســـــــــرِع  عنــــــــــي تبعـــــــــد  الَ إِلَهِــــــــــي يـــــــــا . رب يــــــــــا تتركْنِـــــــــي  الَ" 

   )٢٢، ٢١: ٣٨مز  " ( خالَصي يا رب يا معونتي
––  

  
ويف أحد األيام ارتفعت درجـة  .  سنوات٩تبلغ من العمر حوايل  ابنيت مرمي   

حة يف بطنها   كما أصابتها أيضاً آالم مرب    .  درجة مئوية  ٤٠ا ووصلت إىل    حرار
تتقيأ كل شيء تأكله أو تشربه وظهرت لديها بعض البقع يف           لدرجة أا كانت    

فذهبت ا إىل أحد األطباء وبعد الكشف وعمل الفحوصات         . صدرها وبطنها 
الالزمة أعلمين أن مرمي تعاين من محى التيفود والبد أن تتوجـه إىل مستـشفى            

  .احلميات فوراً
 دقيقاً قـاموا     احلميات وبعد فحصها فحصاً    وبالفعل توجهت إىل مستشفى   

وبدأت حالتها تزداد سوءاً . كنت مرافقة هلا يف املستشفى  حبجزها يف املستشفى و   
وأعطوها حماليل كثرية مع بعض األدوية األخرى ولكن كل هذا كـان بـدون       

كل  درجة مئوية، ومل تستطع األ     ٤٠قص عن   تنجدوى إذ أن درجة احلرارة مل       
وكنت أقوم بعمل كمادات هلا لتخفيض      .  تعتمد على احملاليل   أو الشرب وكانت  

نيت كـثرياً   ا وع ،احلرارة بعض الشيء وبقينا على هذا احلال حوايل مخسة أيام         
  .بسببها

ويف أحد األيام جاءت لزيارتنا إحدى الصديقات لكي تطمئن على مـرمي،            
 مع زجاجـة زيـت صـغرية        ألبينا القمص فلتاؤس السرياين   وأعطتنا صورة   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٠{

  
تـشفعي ـذا    : وقالت يل . موضوع داخلها صورة صغرية جداً ألبينا القديس      

  . فشكرا على هذه العطية،بإذن اهللالقديس العظيم وهو سيشفي مرمي 
وبالفعل تشفعت بأبينا بدموع كثرية وطلبت مـن قدسـه أن يتـدخل يف           

 ويف هذا اليوم كنت متعبة جداً فدهنت مرمي من زجاجة         . املوضوع ويشفي مرمي  
 أبانا فلتاؤس اطليب  :  على بطنها وقلت هلا    أبينا القديس الزيت ووضعت صورة    

  .فمسكت الصورة وتشفعت به مث وضعتها على بطنها. علشان يشفيكي
ويف . ومنت يف هذه الليلة نوماً عميقاً جداً ومل اشعر بـأي شـيء حـويل              

مل أشتمها الصباح الباكر استيقظت وإذ يب أشتم رائحة خبور وحنوط مجيلة جداً            
ورأيت مرمي جتلس على السرير وهي فرحة ومتهللة وتقول         . طول حيايت من قبل   

 ظهر يل ووجهه منري جداً وكان فرحان ومبتسم وقال          أبونا فلتاؤس يا ماما   : يل
 وبالفعل اخنفـضت  : يل

 وطلبت مرمي أن تأكل رغم أا مل        ،ونصف  درجة مئوية  ٣٦درجة احلرارة إىل    
  .تذق طعم األكل والشرب من وقت تعبها

وعندما رآها الطبيب املعاجل ذهل جداً للتحسن السريع واملفاجئ وكتب لنا           
  .يف نفس اليوم وهي اآلن بصحة جيدة جداًتصريح اخلروج من املستشفى 

ل وأرسـل هلـا     ونشكر ربنا يسوع املسيح الذي من عليها بالشفاء العاج        
  . ليقوم ذا العمل املعجزي اجلبارقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين

  . مجيعاً آمنيوشفاعاته تشملنابركة صلواته 



a مفرح القلوب a  

  }٧١{

  
 " حفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت قُلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  ينونَ الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسملْتي بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر "  

   )١٠: ١٦ أي١( 
––  

  
 وذهبت لعدة أطباء    ، سنة ١١ منذ حوايل    Cوجود ڤريوس   كنت أعاين من    

وأخذت أدوية كثرية جداً وكان كل هذا بـدون جـدوى ومل يكـن هنـاك      
وقد مت . استجابة واضحة للعالج بل ساءت حاليت جداً وكنت قد أُصبت برتيف       

إجراء مثان عمليات جراحية لربط الدوايل يف إحدى مستشفيات التأمني الصحي           
 نومت خروجي من العمل ع     سوءاً إذ أُصبت باستسقاء يف البطن         حاليت وازدادت

طريق جلنة طبية وكتبوا يف التقرير أنه يوجد عندي عجز كلي وال يقدر علـى               
 وكانت حاليت الصحية يف تدهور شديد وكان الطب عاجزاً عن           ،العمل إطالقاً 

أفقـد  ولكـنين مل    .  فتملكين حزناً وضيقاً وساءت حاليت النفسية جداً       .شفائي
األمل يف رمحة ربنا وحمبته لنا إذ أنه حني يعجز الطب تظهر يد اهللا املعجزية إذا                

  .كانت إرادته ومشيئته تسمح بذلك
بدأت أزور األديرة وكل أماكن القديسني وأطلب شـفاعتهم وصـلوام           

  .اللعنيليتحنن اهللا على ويشفيين من هذا الڤريوس 
ذراء مرمي السريان ألخذ بركة الدير      وذات يوم قمت بزيارة دير السيدة الع      

.  شفيع املستحيالت  القديس العظيم القمص فلتاؤس السرياين    وأطلب شفاعة   
فذهبت إىل مزاره اجلديد ووقفت أمام جسده املقدس وطلبت بدموع غزيرة من            
قدسه أن يعمل معي معجزة ويتشفع من أجلي ألن شفاعته مقبولة عنـد ربنـا               



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٢{

  
أة خرج من جسده رائحة خبور مع حنوط عطرة         وفج. يسوع املسيح ومستجابة  

  .جداً مل أشتمها من قبل وشعرت بارتياح عجيب فاستبشرت خرياً
اليت كُتبت عـن    كتب  الوبعد ذلك ذهبت إىل مكتبة الدير واشتريت مجيع         

حياته ومعجزاته وأيضاً اشتريت صورة كبرية له كما اشتريت فيلم نسر الربيـة             
  .اتهالذي يروي قصة حياته ومعجز

قمت مبشاهدة الفيلم يف مرتيل وتأثرت جداً به وأعجبت به ومـن شـدة              
وشعرت براحة عجيبة كمـا  . تأثري كنت أبكي أثناء املشاهدة وأطلب شفاعته  

  .كنت أشعر بوجوده معي
ويف هذه الليلة استغرقت يف نوم عميق واستيقظت يف الصباح الباكر وأنا يف             

  .حسن ملحوظ مل أشعر به من قبلقمة النشاط اجلسدي والذهين وشعرت بت
أبينا القديس القمص فلتـاؤس     وظللت طوال يومني كاملني أطلب شفاعة       

 قبل أن أذهب لعمل التحاليل املطلوبة مين للمتابعة الدوريـة وكنـت            السرياين
  .أشعر بتحسن ملحوظ يف حاليت الصحية

ة وبعد عمل التحاليل وعرضها على الطبيب املختص كانت املفاجأة الـسار       
 وأن نتيجة التحليل سالبة     Cإذ كانت نتيجة التحاليل تبشر بعدم وجود ڤريوس         

هذا مـستحيل   : فذهل الطبيب جداً وقال يل    . أي ال يوجد عندي هذا الڤريوس     
وبالفعل ذهبت  .  آخر خاص بالڤريوسات يف معمل آخر      وطلب مين عمل حتليل   

 قمـة الدهـشة     إىل معمل آخر وكانت النتيجة أيضاً بالسالب فقال يل وهو يف          
  .هذه معجزة وليست من الطب بشيء: والذهول



a مفرح القلوب a  

  }٧٣{

  
 اآلن بـصحة جيـدة      وأناففرحت جداً ذا العمل املعجزي الذي مت معي         

  .جداً
وأشكر ريب وإهلي وخملصي يسوع املسيح على سرعة اسـتجابته لـشفاعة            

 الذي فرح قلوبنا مجيعاً ولن أنـساه        قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    
  .يايت وسيبقى أمام عيين يشفع فينا دائماًطول ح

  .بركة شفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني


 

  القديس أمونيوس األسقف
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٤{

  
 " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقْبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  مي  الَ إِلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرِجارِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أُخخ"   

   )٣٧: ٦يو ( 
–  

  
أنه حقاً ال يستحيل على ربنا يسوع املسيح أي شيء، وأشكره على    أعترف  

عطاياه وإحساناته العظيمة فهو دائماً يعطينا بسخاء أكثر بكثري ممـا نـسأل أو              
أبينا القديس  نطلب خاصة إذا طلبنا شفاعة القديسني الذين هلم دالة عنده مثل            

 مفـرح قة شـفيع املـستحيالت و     ، الذي هو باحلقي   القمص فلتاؤس السرياين  
  .القلوب

بعدما تزوجت، كنا نشتاق أنا وزوجي إىل اليوم الذي سنفرح فيه مبجـيء            
  .طفل يرزقنا به اهللا

ولكن لألسف مرت سنوات على زواجنا ومل حيدث أي محل فبدأنا نلجـأ             
إىل الطب ونعرض أنفسنا على العديد من األطباء املتخصصني وبعد الفحوصات           

واألشعات الالزمة أعلمنا األطباء أنه مستحيل أن حيدث محل والسبب     لوالتحالي
وهنا شعرنا " رحم طفويل  "  إذ الرحم عندي     ،كان عندي أنا وليس عند زوجي     

  .أننا سنحرم من النسل طوال عمرنا فتملكنا احلزن والضيق الشديدان جداً
األمـاكن  ولكننا مل نفقد األمل يف رمحة ربنا يسوع املسيح فبدأنا نـزور             

املقدسة لنطلب شفاعة القديسني وصلوام عنا لكي يتحنن اهللا علينا ويرزقنـا            
  .نسالً



a مفرح القلوب a  

  }٧٥{

  
وذات يوم قمنا بزيارة دير السريان، وهناك تقابلنا مع أحد اآلباء الرهبـان             

ألبينا القديس القمص فلتاؤس    وعرضنا عليه مشكلتنا فأحضر لنا بعض الصور        
اذهبـوا  : عن سريته ومعجزاته وقال لنا    مع بعض الكتب اليت تتحدث      السرياين  
فشكرناه على حمبته وبالفعـل ذهبنـا إىل        .  واطلبوا منه  أبينا القديس إىل مدفن   

 ووقفنا أمام صورته املوجودة جبوار باب       أبينا فلتاؤس طافوس الدير حيث مدفن     
املدفن وطلبنا منه بدموع كثرية أن يتحنن علينا ويشفع يف ضعفنا لكي يعطينـا              

  . يسوع نسالً صاحلاًرب اد
 باألمل والرجـاء ويف     ممتلئنيوبعدما قضينا يومنا يف الدير عدنا بسالم وحنن         
  .املرتل قرأنا معجزاته الكثرية جداً وكنا نطلبه كل يوم

وبعد فترة قصرية حدثت املعجزة، فقد شعرت أنين حامل وللتأكيد ذهبت            
ن قبل وكـان يعلـم      إىل أحد األطباء املتخصصني الذي كنت قد ذهبت إليه م         

يا : وعندما رآين وعرف سبب جميئي له قال يل باحلرف الواحد         . حاليت بالضبط 
  .بنيت مستحيل أن حيدث لك محل

ت على طلـيب وبالفعـل قـام    يفطلبت منه أن يعمل يل حتليل محل، وأصر       
الطبيب بإجراء التحليل، وكانت املفاجأة السارة وهي تأكيد حـدوث احلمـل     

  .هذه معجزة كربى، اشكري اهللا عليها:  وقال يلفاندهش الطبيب جداً
ففرحنا جداً وشكرنا اهللا وقديسه العظيم على هذا العمل املعجزي، وقد أمت            
اهللا احلمل بسالم بشفاعة قديسنا العظيم وأعطاين اهللا هدية من الـسماء طفـالً       

  .مجيالً أمسيته كريلس وهو اآلن بصحة جيدة جداً



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٦{

  
ثمينة اليت أعطاها لنا ل عمق قلوبنا هلذه العطية اونشكر ربنا يسوع املسيح من    

 الـذي هـو   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين  اهللا بصلوات وشفاعات    
باحلقيقة شفيع املستحيالت ومح القلوبفر.  

  .بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني


 

  القديس البابا كريلس السادس
  



a مفرح القلوب a  

  }٧٧{

  
  " صــــــــــراخي  وســــــــــمع  إِلَــــــــــي فَمــــــــــالَ  الــــــــــرب انتظَــــــــــرت  انتظَــــــــــاراً" 

   )٣٧: ٦يو ( 
–  

  
م قسم حماسبة بتقدير جيد، وحبثـت       ١٩٩٣خترجت من كلية التجارة سنة      

فـشعرت أن   . مل أجد أي فرصة عمل مناسـبة      كثرياً عن عمل يناسبين ولكن      
الدراسة اجلامعية وحدها ال تكفي يف احلياة العملية فبدأت بأخـذ كورسـات             

بقيت بـدون   إذ أنين   . لغات أجنبية وكمبيوتر ولكن كل هذا كان بال جدوى        
  . سنة٢٠عمل ملدة حوايل 

ويف أحد األيام وأثناء حبثي عن عمل عن طريق اإلنترنت وجدت صـورة             
" شفيع املستحيالت   "  ومكتوب حتتها    نا القديس القمص فلتاؤس السرياين    ألبي

فقلت لنفسي لو   . فلفت انتباهي جداً وخاصة أنه األمر بالنسبة يل كان مستحيالً         
هو فعالً شفيع املستحيالت يوفقين يف عمل مناسب وابتدأت أحبث عـن هـذا          

اته فأحببتـه  القديس وقرأت عن معجزات كثرية عملها اهللا بـصلواته وشـفاع      
وفرحت به وطلبته بدموع كثرية وأنا كلي إميان وثقة يف شفاعته، وأنه سـوف              
يتدخل ويسهل يل هذا املوضوع ونذرت نذراً يف حالة حصويل علـى عمـل              

  .بشفاعته وهو أنين سوف اشتري كتبه وأقوم بتوزيعها لكي يتعرف عليه اجلميع
مل تكن يف جمايل، بل وبعد عدة أيام وجدت إعالن عن وظائف خالية ولكن         

أبينا يف جمال مندوبني الدعاية واإلعالن والبيع فقمت بتقدمي أوراقي وطلبت من            
أن يقف معي ويظهر قوة شفاعته، إال أم أخذوا أوراقي وقالوا يل أم             فلتاؤس  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٨{

  
وبعد ثالثة أيـام اتـصلوا يب       . سوف يقرروا إذا ما احتاجوا حملاسبني اآلن أم ال        

. استالمي وظيفة حماسبة ألن احملاسبة السابقة تركـت العمـل         ليبلغوين مبوعد   
فذهبت يف املوعد احملدد وأنا يف ذهول وأثناء إجراء املقابلة قرر صاحب العمـل              
استالمي العمل من ثاين يوم للمقابلة مما زاد من دهشيت جداً وكان اسـتالمي               

 مل يكن   العمل بدون أي شروط كما كان مقر عملي جبوار مسكين، األمر الذي           
  .خيطر على بايل إطالقاً

ففرحت جداً هلذه االستجابة السريعة، وشكرت ربنا يسوع املـسيح مـن           
عمق قليب الذي يعطينا أكثر مما نطلب أو حنتاج، بشفاعة قديسنا العظيم شـفيع         

  .ح القلوبفر الذي هو باحلقيقة مالقمص فلتاؤس السريايناملستحيالت 
  . آمني مجيعاًفلتشملنابركة شفاعته 



 

  البابا شنوده الثالث
  



a مفرح القلوب a  

  }٧٩{

  
 "ددــــشت  عجــــشتالَ! و ــــبهرالَ تو  ــــبعترَألنَّ ت بالــــر  ــــكإِلَه 
كعا مثُميح بذْه٩: ١ يش(  " ت(   

  
  

، أمام أبينا القديس القمص فلتاؤس السريايني قوية ومقبولة صلوات   هكم  
لقد أخذت بركة مقابلته وصلواته عين وعن أسريت، وال ميكن          . رب اد يسوع  

أن أنسى فضله على وعلى أسريت طول ايام حيايت، فقد اختربت حبق صـلواته              
  .صحياً وأسرياًاملعجزية وحمبته وحنانه الذي مشل مجيع جوانب حيايت روحياً و

 درجة  ٤٠جداً وارتفعت درجة حرارته إىل      " ج  " يف أحد األيام تعب ابين      
 فأعطيته بعض املسكنات اخلافضة للحرارة مع مـضاد حيـوي ولكـن            ،مئوية

فذهبت به إىل أحد األطباء الذي قام بالكشف        . استمرت درجة احلرارة مرتفعة   
وبالفعل . عمل حتليل لصورة الدم   عليه فلم جيد سبباً الرتفاع احلرارة فطلب مين         

: قمت بعمل التحليل الالزم وعندما عرضته على الطبيب املعاجل، إذ به يقول يل            
فتأثرنا جداً هلذا اخلرب وساءت حالتنا النفـسية        . ابنك مصاب بسرطان يف الدم    

  .جداً
فرفعت قليب بالصالة أما اهللا بدموع كثرية لكي يرفع عن ابين هذا املـرض              

 أخذت ابين وذهبت إىل دير السريان وهناك تقابلنا مع أحـد اآلبـاء        مث. الفتاك
أبينـا  الرهبان وعندما علم مبا أصاب ابين أخذين أنا وابين وذهب بنا إىل قالية              

وعندما رآنا رحب بنا مجيعاً فطلبت مـن        . القديس القمص فلتاؤس السرياين   
زيت صـغرية  فأحضر زجاجة  . قدسه أن يصلي البين ألن عنده سرطان يف الدم        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٠{

  
وصلى عليها مث وضع يده الطاهرة على رأس ابين وصلى له وبعد ذلـك دهنـه        

: بالزيت وأعطاه باقي الزجاجة وقال له     

 . ممتلئـون من عند قدسه بسالم، وحنن وانصرفنا 
  . يف صلواته املستجابةوثقةفرح وسعادة 

جـراء  إلوبالفعل قام ابين بدهن نفسه حوايل ثالثة أيام وبعد ذلك ذهبنا به             
وكانت املفاجأة الـسارة    . التحاليل حسب إرشاد الطبيب املعاجل ملتابعة املرض      

: جداً إذ أخذت التحاليل وذهبت ا إىل الطبيب وإذ به يندهش جداً ويقول يل             
أن ابنك ال يوجد عنده سرطان      هذا مستحيل أن التحاليل املوجودة أمامي تعلن        

وكانت هذه النتيجة مفرحة لنا مجيعاً وللطبيب الـذي         . الدم بل هو معاىف متاماً    
  .أنه شيء ال يصدق هذه معجزة قوية جداً: قال أيضاً

وابين اآلن بصحة جيدة جداً ويف فرح وسعادة تامة وسوف نعيش طـول             
هذا املرض الصعب بربكـة     حياتنا نشكر ربنا يسوع املسيح الذي أنقذ ابين من          

ح فـر  الذي هو باحلقيقـة م     قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    صلوات  
  .القلوب

وأطلب من قدسه أن يساحمين على تقصريي معه، فلم أقم بتـسجيل مـا              
فعندما قمت بزيـارة ديـر الـسريان        . حدث البين إال بعد مرور سنني طويلة      

 بأنه يطلب مين ضـرورة تـسجيل        ودخلت مزار قدسه اجلديد سادين الشعور     
  .كيف متجد اهللا مع ابين بصلواته املقبولة

  .بركة صلواته وشفاعته فلتكن معنا مجيعاً آمني



a مفرح القلوب a  

  }٨١{

  
 "ــــدنع  ةي كَثْــــرــــوممــــي  هــــي فلاخد،  ــــكاتزِيعلَــــذِّذُ تفْــــِسي  تن "  

   )١٩: ٩٤ مز( 
––  

  
كان يعاين من ضعف السمع يف األذن اليسرى فذهبنا بـه إىل            ابين يوسف   

مسري إدوارد استشاري أذن وأنف وحنجرة فقام بالكشف عليه وعمل    / الدكتور  
 كما أنه أجرى له مقياس للسمع الذي أظهر انـسداد األذن      ،بعض الفحوصات 

ورية جـداً   أنه حمتاج إىل عملية ضر    : فكتب له بعض األدوية وقال لنا     . اليسرى
وختوفنا من إجراء العملية فواظب على تناول األدويـة ملـدة           . ويف أسرع وقت  

واقتربت امتحانات  .  وكان يتأمل جداً من أذنه اليسرى      ،شهر تقريباً بدون فائدة   
احتمل وبعد االمتحانات  له    فقلت ، اليت سوف جيتازها يوسف    االبتدائيةالشهادة  

ويف آخر يوم من االمتحانات اشتدت      . سوف نذهب إىل الطبيب ونعمل العملية     
  .اآلالم جداً لدرجة أنه كان يبكي من شدة األمل

 إذ  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين     ويف ذلك الوقت تعرفنا على      
قد جاءتنا سلسلة الكتب اليت حتكي عن حياته ومعجزاته وقمت بفـتح أحـد              

اد يسوع بشفاعة   الكتب وقرأت فيه بعض املعجزات وإذ مبعجزة صنعها رب          
 ألحد األطفال الذي كان يعاين من مشاكل كثرية يف أذنيه مثـل             أبينا فلتاؤس 

 يوسف كما شـفيت  يينيوسف ففرحت ا جداً وطلبت شفاعته وقلت له اشف        
نا السعادة والفرح والطمأنينـة  تمرغ وقد ،هذا الطفل وجعلت يوسف يتشفع به     



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٢{

  
 العظيم سوف يتدخل يف هذا املوضوع       وقد متلك علينا الثقة واإلميان أن قديسنا      

  .ويعمل مع يوسف معجزة مثلما عمل مع اآلخرين
بقديسنا العظيم القص فلتـاؤس     وصدقوين يف نفس اليوم الذي تشفعنا فيه        

  .شعر يوسف بتحسن ملحوظ جداً واختفى األمل ائياًالسرياين 
مقياس وبعد ذلك ذهبنا إىل الطبيب املعاجل فأعاد الكشف مرة أخرى وعمل            

تائج الفحوصات ومقياس الـسمع     للسمع مع بعض الفحوصات وقد ذُهل من ن       
بأبينا القـديس    سوى أننا تشفعنا     شيئاًماذا فعلتم؟ فقلت له مل نفعل       : وقال لنا 

حقاً أنه قديس عظيم، ويوسف اآلن غـري     : فقال لنا . القمص فلتاؤس السرياين  
 اليسرى شفيت متاماً، مثـل      حمتاج إىل أية عمليات أو أخذ أي أدوية ألن األذن         

ففرحنا جداً هلذا العمل املعجزي وشكرنا ربنا يسوع املسيح على          . األذن اليمىن 
 الذي فرح   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    استجابته السريعة لشفاعة    

  .قلوبنا مجيعاً
  . مجيعاً آمنيتشملنابركة شفاعته 



 

  القديس أنبا مقار الكبري
  



a مفرح القلوب a  

  }٨٣{

  
 الَّـــــذي  وتـــــضرعك  صـــــالَتك  ســـــمعت  قَـــــد : الـــــرب  لَـــــه  وقَـــــالَ " 

تعرضت ي بِهام٣: ٩ مل١(  " أَم(   
––  

  
 أنين ال أسـتطيع مواصـلة       من ضيق يف التنفس وصل األمر يب      كنت أعاين   
 وعند صعودي السلم حيدث نفس األمر وأعاين من أزمـة يف            ،الكالم مع أحد  

  .عملية التنفس ومع بذل أي جمهود أشعر وكأن روحي تنسحب مين
ياسر نعيم وبعد الكشف والتحاليـل واألشـعات        / فذهبت إىل الدكتور    

 بعـض  هول والثاين بالالزمة ورسم القلب اتضح للطبيب أن الشريان التاجي األ    
االنسداد وأعلمين ذا وأعطاين عالجاً ملدة ستة أشهر ولكن هذا العالج كـان             

فذهبت له قبل أن أي فترة العالج فأجرى        . بدون فائدة واحلالة ازدادت سوءاً    
فاتضح له أن الشريان التاجي األول به انسداد كامـل  يل رسم قلب مرة أخرى     

  .ية جراحية فوراًالبد من إجراء عمل: وقال يل
ولكن كانت الظروف املالية لزوجي ال تسمح بأن أُجري عملية مثل هـذه         

فطلبت من رب اد يـسوع أن يـشفيين         . ألن التكلفة كبرية جداً بالنسبة لنا     
 وقد قرأت بعـض مـن       بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    وتشفعت  

يف حياتك على   رحوم  أنت كنت   : املعجزات املوجودة يف كتب قدسه وقلت له      
. األرض فأطلب من قدسك أن ترمحين من هذه العملية وترفع عين هـذه اآلالم             

  .وكنت أبكي أمام صورته اليت احتفظ ا يف مرتلنا



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٤{

  
وصدقوين أنه بعد وقت قليل شعرت بتحسن كبري جداً إذ كنـت أتـنفس    

ـ        ام بطريقة طبيعية وقد زالت اآلالم من جسدي فذهبت إىل الطبيب املعـاجل فق
دي معجزة بكل   : بعمل بعض الفحوصات الالزمة ورسم قلب وإذ به يقول يل         

املقاييس ده انيت قلبك قلب طفل والشرايني كلها طبيعية جـداً ومفكـيش أي              
  .حاجة وال حتتاجي ألي شيء من أدوية أو عملية

ففرحت جداً وشكرت ربنا يسوع املسيح الذي حتنن على بالشفاء العاجل           
وووضعت .ح القلوب فر م ينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    أببربكة شفاعة   

صورته معي يف حقيبيت لكي يكون معي وال يتركين وها هـو ال خيـذلين وال                
يتخلى عين وصار امسه يف حيايت منقذاً يل من كل التجارب وشفيعاً يل يف كـل            

  .ما أحتاجه أو أطلبه فإنه يرافقين وحيميين من كل شر
  .عاته تسندنا يف كل ظروف حياتنا آمنيبركة صلواته وشفا



 

  القديس إكليمندس السكندري
  



a مفرح القلوب a  

  }٨٥{

  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٦{

  
 " لْـــتعج  بي  الـــرـــامـــي  أَمـــنيٍ  كُـــلِّ  فح . ـــهَألن  ـــنينِـــي  عمفَـــالَ  ي 

عزعز٨: ١٦مز  " ( أَت(   
––  

  
كانت ابنيت مرمي تبلغ من العمر حوايل مخس سنوات سقطت علـى            ندما  ع

 اليـسرى ومل تـستطع أن       ا وصرخت من شدة األمل اليت أصابت يده       األرض
حتركها فذهبت ا إىل الطبيب الذي طلب عمل أشعة على يدها اليسرى وقـد      

وع، وقام الطبيب بعمل    أظهرت هذه األشعة وجود شرخ بالعظمة الداخلية للك       
وذهبنا وأخيت جبرية لتثبيت الذراع وبعد يوم واحد من هذه احلادثة أخذت ابنيت         

وعنـدما  .  وكانت ابنيت تتأمل جداً من يدها اليـسرى        إىل أديرة وادي النطرون   
ذهبنا إىل دير السريان تقابلنا هناك مع اثنني من اآلباء الرهبان وكنا ال نعرفهما              

منهما تقدم أحدمها منا وهو شيخ وقور ووجهـه يـشع نـوراً،    وعندما اقتربنا  
فقال . إن هذه الطفلة يدها اليمىن تؤملها     : قالت له أخيت  وعندما اقترب من ابنيت     

 وقام مبسك يد ابنيت اليسرى الـيت  : له
.  وانصرف: كانت تؤملها وصلى عليها مث قال لنا

ربين أن األمل قد اختفى وتريد أن حترك يدها وبالفعل فككنا اجلبرية            وإذ بابنيت خت  
كل هذا حدث وحنن ال نعرف      . وحركت يدها بسهولة جداً واألمل اختفى متاماً      

فجريت حنو الراهب الذي كان معه وسألته . من هو هذا الراهب القديس الوقور  
، فذهبت حنوه مرة أخرى وحاولت أن اؤس السرياين أبونا فلت هذا  : عنه فقال يل  



a مفرح القلوب a  

  }٨٧{

  
آخذ منه بركة وإذ به يضع يده يف جيبه وخيرج زجاجة زيت صغرية فأخذا من        

  .يده كربكة عظيمة واحتفظت ا يف مرتلنا
ومن هذه اللحظة إىل يومنا هذا وابنيت مرمي ال تـشعر بـأي أمل يف يـدها                 

  .ومتارس حياا بشكل طبيعي
وع املسيح على حمبته وعنايته العظيمة بنا إذ قد عرفنا علـى    ونشكر ربنا يس  

  .ح قليبفر شفيعي وحبييب ومأبونا القمص فلتاؤس السرياينقديس عظيم هو 
 

يف أحد األيام وجدت ابنيت مرمي تصرخ من األمل ومتسك جنبـها األميـن،              
حممـد  / دكتور   سنة فأحضرنا هلا ال    ١٣وكانت يف ذلك الوقت تبلغ من العمر        

ويف اليوم  . أسامة وقام بالكشف عليها وأعطاها عالجاً مؤقتاً حلني عمل سونار         
معه وعندما رآه وقرأ التقرير املرافق      . التايل عملنا السونار وذهبنا به إىل الطبيب      

أا تعاين من التهاب حاد بالزائدة الدودية والبد من إجـراء جراحـة             : قال لنا 
  .ري جراحةوجيب عرضها على استشا

چورچ أسعد الذي قرر عمـل جراحـة   /  على الدكتور    هاوبالفعل عرضنا 
وقال لنا اذهبـوا إىل     . فورية، وحدد لنا املستشفى اليت سوف يعمل ا العملية        

فعدنا إىل املـرتل ألخـذ      . هناك وأنا بعد حوايل ساعتني أو ثالثة سأكون هناك        
العمليـة وتـشفعنا كـثرياً      بعض األشياء اخلاصة بابنيت قبل أن نذهب إلجراء         

 وقلنا له ال تتركنا يف هذه العمليـة         بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    
وقام والدها بدهنها بالزيت الذي أخذتـه     . ع ابنيت مرمي  ونطلب منك أن تقف م    

 سـنوات وطلبنـا صـلواته       ٨من أبينا القديس عندما كنا يف الدير من حوايل          



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٨{

  
 شفيتها قبل ذلك فنرجوك أن تشفيها هـذه املـرة   وشفاعاته وقلنا له أيضاً أنت    

  .أيضاً
 سالماً وكلنا إميان وثقة أن اهللا سوف        مملوئنيوخرجنا مجيعاً من املرتل وحنن      

  . القديس القمص فلتاؤسبشفاعة أبينايتدخل يف هذا املوضوع 
وصدقوين منذ خروجنا من املرتل وابنيت مرمي مل تشعر بأي أمل وكانت تسري             

  .ة عادية على الرغم من أا كانت ال تقدر على املشيمعنا بطريق
چ أسعد إلجـراء العمليـة      چور/ وذهبنا إىل املكان الذي حدده الدكتور       

هي دي مرمي اليت سوف أعمل هلا العملية؟        : وتقابلنا معه هناك وعندما رآها قال     
  لنا هي دي اللي أنا شفتها من شوية؟ قلنا له نعـم يـا              فقال. نعم هي : قلنا له 
: مث قال ملـرمي   . فاندهش وقال لنا مستحيل ده شكلها اآلن طبيعية جداً        . دكتور

 هل تشعري   فسأهلااضريب رجلك اليمىن بقوة على األرض ففعلت كما قال هلا           
 فقال لنا سوف نكشف عليها قبـل العمليـة          ،بأمل فقالت له ال أشعر بأي أمل      

وبالفعل قام بالكشف وعمل مجيع الفحوصات والتحاليل واألشعات الالزمـة          
إن ابنتكم ال يوجد عندها أي أثـار أو أعـراض           : وبعد ذلك قال لنا الدكتور    

وهذه معجزة بكل املقاييس ألنه عكس      . للزائدة الدودية وهي اآلن سليمة متاماً     
  .ت قليل واشكروا ربنا الذي متجد معكمما رأيته منذ وق

وشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي متجد بالفعل معنا        ففرحنا جداً هلذا الكالم     
  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينوشفى ابنيت مرمي بصلوات وشفاعات 

  .بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني



a مفرح القلوب a  

  }٨٩{

  
 يقْـــــرع  ومـــــن  يجِـــــد يطْلُـــــب  ومـــــن يأْخـــــذُ  يـــــسأَلُ مـــــن  كُـــــلَّ َألنَّ" 
حفْتي ٨: ٧مت  " ( لَه(   
–  

  
 فال أعطيه  ألبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    لكم حمبيت   مهما أوصف   

سه فقد تعرفت على قد   . حقه يف ما فعله معنا، وهو ما زال يفعل باستمرار معنا          
  . بهاملةمن خالل كتبه اململوءة من نعمة اهللا الع

فايزة لبيب مـن أمل     / م اشتكت والديت السيدة     ٢٠١٣ / ١٢ / ١٧يف يوم   
شديد يف بطنها فقمت بإعطائها بعض املسكنات، ولكن دون فائدة مع العلـم             

  .م١٩٩٥بأن والديت مريضة بالقلب ومت تغيري هلا الصمام امليترايل سنة 
شريف سامي فقام بعمل الفحوصـات الالزمـة   / ىل الدكتور   فذهبت ا إ  

القولون ملتهب وحمتاج عمل أشعة على البطن واحلوض وقمنا بعمـل        : وقال لنا 
 وجود ورم كبري على الرحم، وضاغط على املثانة ممـا أدى     األشعة اليت أظهرت  

فحولنا الدكتور شريف إىل طبيب أمراض نساء فقام بعمـل          . إىل احتباس البول  
وبالفعل . د ذلك حولنا إىل مستشفى هليوبوليس لعمل جراحة عاجلة        عونار وب س

وكانـت  . قامت املستشفى بعمل التحاليل والفحوصات الالزمة قبل العمليـة        
املفاجأة استحالة إجراء أي جراحة نتيجة الرتفاع السيولة يف الدم مع وجـود             

  .مشاكل يف القلب
 املمرضة باستدعاء طبيب مـن      وقد اشتدت اآلالم جداً على والديت فقامت      

 وعلـى الفـور     ،الرعاية وبعد الكشف وجد عندها نزيف داخلي شديد جداً        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٠{

  
اتصلوا بالدكتور املعاجل واستدعوا طبيب القلب وقرروا دخول والديت إىل غرفة           

  ونـسبة الوفـاة    % ٢العملية  العمليات إلجراء اجلراحة وقالوا أن نسبة جناح        
  .فاً جداًوكان طبيب التخدير متخو % ٩٨

أبينا القديس  وكانت األسرة كلها تبكي وتطلب من اهللا أن يتدخل بشفاعة           
وكنا مجيعاً نطلب بدموع ونقول له أنـت عملـت          القمص فلتاؤس السرياين    

وكان عنـدنا  . الدتنا كما عملت مع غريها ومعجزات كثرية فاعمل معجزة مع      
س القمـص فلتـاؤس     أبينا القدي  وثقة بأن اهللا سوف يستجيب لشفاعة        اًإميان

  . وطلبنا أيضاً شفاعة البابا كريلس السادسالسرياين
وكانت أخيت الصغرية منخرطة يف البكاء وفجأة وقفت عن البكاء وقالـت            

مـا  : فاندهشت هلذا الكالم وقلت هلـا     . ماما ها خترج وها تكون كويسة     : يل
بابـا   وال أبانـا فلتـاؤس   لقد رأيت   : ذ ا تقول يل   الذي جعلك تقولني هذا؟ إ    

كريلس السادس جبوار ماما وهي ذاهبة إىل غرفة العمليات واحد عـن الـيمني          
  .واآلخر عن اليسار

شيء : وبعد وقت ليس بقليل خرج الطبيب من غرفة العمليات وهو يقول          
فقال العملية متت بسالم    . خري يا دكتور  : فقلت له . إا معجزة كبرية  ! عجيب

وبعد قليـل خرجـت     .  مطمئنة للغاية  ووالدتك اآلن بصحة جيدة جداً واحلالة     
أبانـا  لقد رأيت   : والديت من غرفة العمليات وبعد أن فاقت من البنج قالت لنا          

 والبابا كريلس السادس واقفـني حـويل يف         القديس القمص فلتاؤس السرياين   
غرفة العمليات واحد عن مييين والثاين عن يساري، وهو نفس الكالم الذي قالته             

  .أخيت الصغرية



a مفرح القلوب a  

  }٩١{

  
جت والديت من املستشفى بسالم وهي معافية متاماً وهي اآلن بـصحة            وخر

  .جيدة جداً
وحنن مجيعاً يف فرح وسعادة تامة وسوف نعيش طوال حياتنا نشكر ربنـا             

ـ             ات لويسوع املسيح الذي أنقذ والديت من هذه املتاعب الصحية بربكـة وص
لقمـص  وقديـسنا العظـيم ا  وشفاعات قديسنا العظيم البابا كريلس السادس   

  .ح القلوبفرالذي هو باحلقيقة مفلتاؤس السرياين 
  .معنا مجيعاً آمنيفلتكن بركتهم املقدسة 





 

  القديس البابا كريلس السادس
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٢{

  
 " حفَـــــــــر  فْـــــــــسن كــــــــــدبنِـــــــــي َأل عن  ـــــــــكــــــــــا إِلَيي بر  فَـــــــــعفْــــــــــِسي أَرن"   

   )٤: ٨٦ زم( 
– –القاھرة   

  
 أذهب فيها إىل مرتلنا يف      ةكنت أعمل يف شرم الشيخ وكان يل أجازة شهري        

 ويف فترة األجازة كنت أصرف ما حصلت عليه من أموال يف العمـل              ،القاهرة
 نفسياً لذلك الوضع كما أنين كنت أرغب يف أن أتـرك هـذا   ومل أكن مرتاحاً  

  .العمل وأعمل يف جمال املقاوالت
أبينا ويف إحدى هذه األجازات ذهبت إىل دير السريان وهناك تقابلت مع             

، وطلبت من قدسه أن يصلي من أجلي، وحكيت له          القمص فلتاؤس السرياين  
:  جمال املقاوالت، فقال يل    قلت له أنين أريد أن أعمل يف      عن عملي ومتاعيب مث     

أنا عايز أشتغل يف املقاوالت:  فقلت له مرة ثانية .
: فقال يل 

             اية  ونظر إىلَّ وابتسم مث وضع يده املقدسة على رأسي وصلى يل ويف النه
: " قال يل 

 وانصرفت من عند قدسه وأنا . فقلت له خالص يا أبونا
  .كلي سالم واطمئنان ولدي رجاء يف عمل ربنا معي بصلواته املقدسة

هر بدون عمل وبترتيب إهلي      أش ٦بعد تلك الزيارة جلست يف املرتل تقريباً        
يف أحد األيام أخربتين زوجيت أن هناك حمل ذهب صيين اُفتتح يف املنطقة الـيت                
نسكن فيها وطلبت مين أن أذهب ملشاهدته وحماولة العمل يف جمـال الـذهب              



a مفرح القلوب a  

  }٩٣{

  
وبالفعل وجدت يد اهللا تعمل وبقوة حيـث        . فقلت هلا لتكن إرادة اهللا    . الصيين

مبشاركة أحد زمالئي وكان كـل مـا أملـك          حصلت على حمل إجيار جديد      
 أشـهر   ٣ جنيه وافتتحنا احملل وبعدها حبـوايل        ٧٠٠٠ جنيه وصديقي    ٣٠٠٠

أبينـا  سافرنا إىل الصني لكي نستورد الذهب الصيين، ومتجد اهللا معنا بصلوات            
 يف حارة اليهود    حمال حيث لدينا اآلن ثالثة      القديس القمص فلتاؤس السرياين   

واآلن نبحث عن مكتب يف أحـد  .  الذهب الصيين يف مصر    واسم كبري يف جمال   
  .األحياء الراقية للعمل يف جمال املقاوالت

أبونا القديس القمص وكل ما حيدث معي يف حيايت هو ما سبق وأخربين به      
، لقد كان يعلم املستقبل وبالتحديد، وكأنه يرسم يل خطـة           فلتاؤس السرياين 

أبانا القديس القمـص فلتـاؤس      نسى أبداً   حيايت بكلماته الطاهرة النقية فلن أ     
 ولن أنسى صلواته اليت باركتين يف أعمايل وأسفاري وحيايت، وستبقى           السرياين

  .صلواته وشفاعاته عنا سبب بركة عظيمة لنا مجيعاً
 

 يف  أبينا القديس القمص فلتـاؤس الـسرياين      من الطبيعي أن تكون صور      
فأخربهم عن عمل اهللا العجيب  ،تساؤل الكثريينمجيع احملالت وهي دائماً سبب      

ويف أحد املرات أتى إىلَّ رجالً وزوجته كانا متزوجني منذ   . على يد أبينا القديس   
 ألبينا فلتـاؤس   اً اهللا نسالً، فأعطيتهما صورة وكتاب     اعشر سنوات ومل يرزقهم   

وحكيت هلما عما حدث معي بصلواته وقلت هلما أنه يستجيب لسؤالنا ويصلي            
  .دائماً من أجلنا



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٤{

  
أبينـا   اهللا ولداً بـصلوات وشـفاعات        اوبالفعل حتققت املعجزة ورزقهم   

وهذا الرجل يأيت دائماً لزياريت ويشكرين ويقول يل أنا أشكرك ألنك           . فلتاؤس
  .عرفتين على قديس عظيم

 متزوج من فترة طويلة جـداً   ي،وهناك شخص آخر غري مسيحي عميل لد      
  .اب طبية هو وزوجته حتول دون حدوث محلومل يرزق نسالً ولديه أسب

تثق إذا حدثتك عن شخص لدينا  : ففي إحدى املرات تكلمت معه وقلت له      
فرد على أنا أعرف أن عندكم رجـال أوليـاء اهللا           . قديس يصنع معك معجزة   

 كثرياً وعن معجزاته القوية     أبينا القديس القمص فلتاؤس   فكلمته عن   . الصاحلني
قت أن هذا القديس يصنع معك معجزة سوف يعطيـك          لو صد : جداً وقلت له  

أنا مصدق وأطلب منه أن يـصنع معـي   : وإذ ذا الرجل يبكي ويقول يل     . اهللا
  .معجزة ويعطيين اهللا نسالً صاحلاً

وبالفعل متت املعجزة مع هذا الرجل غري املسيحي وهو اآلن أب البنة تبلغ             
 دائماً ألنه عميل ويـشكرين      من العمر حوايل سنة تقريباً، وهذا الرجل يأيت إىلَّ        

أبينا القـديس   أنا فاكر ومش ناسي كالمك الذي تكلمت به عن          : ويقول يل 
  .القمص فلتاؤس السرياين

قديسنا العظيم القمص   اد هللا دائماً الذي يهب اجلميع من كنوزه على يد           
  . السرياينلتاؤسف

، أبينا فلتـاؤس    سيدة وسألتين بالطبع عن    رات أتت إىلَّ  وأيضاً يف إحدى امل   
وبعدما تكلمت معها عـن     . وكان زوجها ال يعمل رغم أنه خريج كلية العلوم        



a مفرح القلوب a  

  }٩٥{

  
ومتجـد اهللا مـع     . حياته ومعجزاته أعطتها كتاباً عن قدسه وتشفعت به كثرياً        

  .زوجها والتحق بعمل ويف جمال دراسته
أبينا القـديس  نشكر اهللا على عطاياه الذي أعطاها لنا بصلوات وشفاعات        

  . ونسأل اهللا أن حيفظنا مجيعاً بصلواته الطاهرة النقيةفلتاؤس السرياينالقمص 
  .معنا مجيعاً آمنيفلتكن بركته املقدسة 



 

  يوحنا الدرجيالقديس 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٦{

  
 "حفْـــــــــــــــــري يقدالـــــــــــــــــص  بـــــــــــــــــي بِـــــــــــــــــالرمتحيو  بِـــــــــــــــــه هِجـــــــــــــــــتبيكُـــــــــــــــــلُّ  و 

   )١٠: ٦٤ مز" (  الْقُلُوبِ الْمستقيمي
–  

  
 سنة، وكان ٢٥أُصبت حبالة من الصداع الشديد جداً، واستمر معي حوايل         

وذهبت ألطباء كثريين وأمجع الكل علـى أن املوضـوع          . يتملك رأسي كلها  
لى املخ والعمود الفقري وأخذت أدوية كثرية ولكن     وأجريت أشعات ع  . غامض

  .ت هذه املدة على املسكنات القويةيكل هذا بدون فائدة واستمر
وهناك . م ذهبت إىل دير السيدة العذراء السريان٢٠١٢ويف أحد األيام سنة  

تقابلت مع أحد اآلباء الرهبان وطلبت منه أن يصلي من أجلي وحكيـت لـه               
 وقـال   يناألبينا القمص فلتاؤس السري   ورة صغرية   فأعطاين ص موضوع مرضي   

دي صورة أبينا فلتاؤس اتشفعي به وهو يشفيكي ونصحين بزيارة مدفن أبينا        : يل
وبالفعل وقفت أمام صورة أبينا القديس املوضوعة جبوار باب املـدفن           . القديس

ووضعت رأسي على باب املدفن وطلبت من قدسه بدموع أن يتشفع من أجلي             
  .د يسوع لكي أُشفى من هذا الصداع املزمن والصعب جداًلدى رب ا

وحدث بينما كنت أضع رأسي على باب املدفن أنين شعرت بيد وضـعت             
على رأسي مث انسحبت هذه اليد وسحبت معها األمل الشديد هذا كله يف أقـل            
من ثانية وشعرت بعدها براحة عجيبة جداً واختفى األمل الناتج مـن الـصداع              

س مبن حويل ألن وقت الصداع مل أكن أشعر مبن حويل من شـدة              وبدأت أح 
  .األمل



a مفرح القلوب a  

  }٩٧{

  
وفرحت جداً هلذا العمل املعجزي العجيب والسريع ومن هذه اللحظـة إىل         

  .يومنا هذا مل يعاودين هذا الصداع الصعب وأمتتع بصحة جيدة جداً
وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي شفاين من هذا الصداع املزمن الذي عانيت      

قديسنا العظيم القمص فلتـاؤس      سنة بربكة صلوات وشفاعات      ٢٥طوال  منه  
 وأنا اليوم أذكر امسـه يف       ، الذي حقق يل كل شيء وأنا مل أكن أعرفه         السرياين

كل مكان ووسط أي جلسة أتكلم عنه وعن قوة شفاعته حىت ملن ال يعرفه من               
  .ليتمجد اسم الرب يف األرض كلها بشفاعة هذا القديس العظيم. قبل

  . مجيعاً آمنيتشملنا ة شفاعتهبرك




 

  إيسوذوروس قس اإلسقيطالقديس 
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٨{

  
 "قَـــد ـــتملع  ـــكأَن يعطتـــسءٍ  كُـــلَّ تـــيالَ شو رـــسعي ـــكلَيع  ـــرأَم  "

   )٢: ٤٢ أيوب( 
– – 

  
 سنة،  ٨٠مجاالت مريضة سكر وهي تبلغ من العمر حوايل         / محايت السيدة   

وبعد عرضها على   وحدثت هلا مشكلة يف اإلصبع الكبري للرجل بسبب السكر،          
 الذي قام بالكشف وعمل الفحوصات الالزمة قـرر         حممود صبحي / الدكتور  

تر اإلصبع الكبري للرجل، مث بعد ذلك ضرورة عمل عمليـة تـسليك             ة ب رورض
وبالفعل حتدد يوم العملية وأجريت هلا عملية البتر ولكن مل تتم           . شرايني الرجل 

عملية تسليك الشرايني ألن الدكتور وجد أن شرايني رجلها مـسدودة متامـاً             
بة فكان اخلرب   ال أا حمتاجة عملية بتر للرجل فوق الرك       قومستحيل تسليكها، و  

رشاد بشارة يف مستشفى السالم وعرضنا      / إىل الدكتور   ، فذهبنا   حمزناً لنا مجيعا  
عليه احلالة فقال لنا ممكن إجراء حماولة لعملية التسليك وبالفعل دخلت محـايت             
غرفة العمليات وقام الدكتور بإجراء حماولة لعملية تسليك الـشرايني ولكـن            

وأخربنا أن العملية فشلت والشرايني مسدودة      لألسف خرج من غرفة العمليات      
  .متاماً

          أُصيبت حبالة   اوقد ساءت حالتها جداً فقد فوجئنا وهي جالسة يف املرتل أ 
صرخ فيها، وتكرر هذا األمر أكثر من    نإغماء مع شلل وقيت وال تنتبه إال بعد ما          

  .مرة



a مفرح القلوب a  

  }٩٩{

  
ريانني فذهبنا إىل الطبيب الذي طلب إجراء أشعة وكانت النتيجة أن الـش           

كامل واآلخر انسداد بنـسبة     الرئيسيني يف الرقبة ما انسداد أحدمها به انسداد         
٩٥.%   

ويف إحدى زيارايت إىل دير السريان تقابلت مع أحـد اآلبـاء الرهبـان،              
وحكيت له عن مأساة محايت وطلبت منه الصالة من أجلها، فأشـار علـى أن               

 وأتشفع به وقد أعطاين السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس    أذهب إىل مدفن    
صـورة أبينـا    بعض الصور لقدسه وبعض كتب معجزاته وأيضاً وسادة عليها          

  .فلتاؤس
وبالفعل ذهبت إىل مدفن أبينا القديس وطلبت منه بلجاجـة أن يتـشفع             

  . وينقذها من مجيع مشاكلها الصحيةحلمايت ويعمل معها معجزة
أبينـا القـديس القمـص       وعند عوديت إىل املرتل حكيت مع محايت عن       

، واملعجزات اليت تتم على يديه، وأعطيتها الوسادة اليت يوجد صـورته            فلتاؤس
  .مجد اهللا معك ويشفيكي بشفاعته املستجابةت، وقلت هلا اطلبيه لكي يعليها

وفعالً كانت محايت تطلب أبانا القديس بدموع كثرية ومل تفارقها الوسادة،           
  .سها تستند عليهاففي نومها تنام عليها ويف جلو

وحتسنت حالة محايت جداً، واجلميع الحظ هذا التحسن فذهبنا إىل الطبيب           
املعاجل وعندما رآها تعجب جداً وقام بعمل الفحوصات واألشـعات الالزمـة            
وذهل جداً إذ رأى كل شيء طبيعي، ومجيع الشرايني مفتوحة وال يوجد عندها             

ل املقاييس وهي اآلن بصحة جيـدة       أا فعالً معجزة بك   : وقال لنا . أي مشكلة 
جداً، ومل يتم بتر رجلها فوق الركبة ومل حيدث هلا أي حاالت إغمـاء كمـا                



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٠{

  
سبق، بل إا تتحرك ومتشي على رجليها بطريقة عادية جداً وال تشعر بأي آالم              

  .كما كان يف السابق
قديسنا العظيم  ونشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا على تقبله شفاعة           

حنا وأج قلوبنا مجيعاً وجعلنا واثقني أننا نعرب  الذي فر  لقمص فلتاؤس السرياين  ا
  .رحلة احلياة ليس بأنفسنا بل مبؤازرة القديسني الذين سبقونا إىل الفردوس

  .بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني


 

  جالسيوس القديس
  



a مفرح القلوب a  

  }١٠١{

  
 "هِجتأَب حأَفْرو كتمحبِر كَألن تظَري  إِلَى نـذَلَّتم  فْـترعو 

   )٧: ٣١ مز( "  نفِْسي الشدائد في
– –  

  
 نشكر اهللا على نعمه اليت ال حتصى، ونشكره أيضاً ألنه أوجد لنا يف هـذه              

، ذلك البطـل العظـيم      أبانا القديس القمص فلتاؤس السرياين    األيام الصعبة   
والشفيع القوي الذي يح قلوب اجلميع ويعمل على إراحة الكلفر.  

 حيث أنين طالبة يف كلية الصيدلة       –كنت أعاين من آالم مربحة يف ظهري        
 وذهبت إىل املستشفى وبعد الكشف وعمـل الفحوصـات          –جبامعة أسيوط   

زمة أخربين الطبيب بأا رطوبة يف الظهر وأعطاين أدوية كثرية أغلبها عبارة            الال
زايد فذهبت إىل مستشفى أخرى وبعد      يت كاناألمل  عن مسكنات وقتية، ولكن     

الكشف وعمل الفحوصات الالزمة وإطالع الطبيب على األدوية اليت آخـذها           
عاين منها هـي    أليت  ن التشخيص األول خطأ وأن هذه اآلالم ا       أأخربين الطبيب ب  

بسبب اجللوس اخلطأ يف أيام الثانوية العامة وأعطاين أدوية أخـرى وشـعرت             
فذهبت إىل  . مل وكان أصعب من األول    بتحسن لفترة قصرية جداً مث عاودين األ      
علمين بأن عضالت   أفحوصات الالزمة   الطبيب استشاري وبعد الكشف وعمل      

 ١٢يلزمين العالج الطبيعي وعمـل      الظهر قد ضعفت وال يفيد معها أية أدوية و        
 وكنت أتعب قبل وبعد العالج      ،جلسة كهربائية فعملت حوايل ثالث جلسات     

  .الطبيعي



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٢{

  
ويف أثناء ذلك ذهبت مع رحلة إىل أديرة وادي النطرون وأثناء زيارتنـا إىل           

القديس العظيم  دير السريان ذهبت إىل مدفن اآلباء الرهبان حيث يرقد جسد           
، ووقفت أمام صورته املوضوعة على القرب وتشفعت        رياينالقمص فلتاؤس الس  

به كثرياً، وطلبت من قدسه أن يرمحين من هذه اآلالم الصعبة، ويتشفع يفَّ أمام               
  .رب اد يسوع

وصدقوين قبل أن أخرج من مدفن أبينا القديس شعرت براحة عجيبة جداً             
  .وزالت مجيع اآلالم اليت عانيت منها متاماً

من الرحلة ذهبت إىل املستشفى الستكمال باقي اجللسات        وعندما رجعت   
  .والعالج الطبيعي وإذ برجل األمن مينعين من دخول املستشفى بدون أي سبب

وشعرت أن يد اهللا هي اليت متنعين من استكمال العالج ألنـه اسـتجاب              
 وأن املعجزة متت وقد اختفى      قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    لشفاعة  

وشفيت . اماً، ومل أشعر به عند جلوسي أو عند وقويف كما كنت من قبل      األمل مت 
متاماً ومل آخذ أية جلسات أخرى أو عالج طبيعي أو أي مسكنات أو أدويـة               

  .وأنا اآلن بصحة جيدة جداً
قديـسنا  وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي من على بالشفاء العاجل بشفاعة           

  .ح قلوبنا مجيعاًذي فر الالعظيم القمص فلتاؤس السرياين
 

كان والدي يعاين من مرض السكر ولكن جاءت فترة معينة شعرت بـأن             
فذهبت بـه  .  كثرياً كما الحظت أن وجهه يتغري إىل السواد قلّوزن جسمه قد    



a مفرح القلوب a  

  }١٠٣{

  
إىل أحد األطباء املتخصصني الذي قام بالكشف عليه وطلب مين عمل بعـض             

  .كر أثر على الكليتني أو أي شيء آخرالتحاليل ألنه شك أن يكون الس
أرجوك اشفي  :  وقلت له  بأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وتشفعت  

والدي كما شفيتين من قبل، وذهبت مع والدي لكي أعمل له التحاليل املطلوبة             
  .وأنا عندي ثقة وإميان بأن أبانا القديس سوف يتدخل يف هذا املوضوع

 % ١٠٠سارة بأن التحاليل كانت سليمة بنسبة       وبالفعل كانت املفاجأة ال   
ما عدا السكر كانت نسبته مرتفعة جداً فتشفعت بقديسنا العظيم وقلـت لـه              

 اخنفضت نسبة السكر واستجاب يل يف وقت قصري جداً          واخفضكمل عملك   
نسبة السكر ومل أالحظ أي تغريات عليه مرة أخرى وهو اآلن بـصحة جيـدة     

  .جداً والسكر مضبوط متاماً
ونشكر ربنا يسوع املسيح على هذه األعمال املعجزية اليت متت بـشفاعة            

 الذي أقف عاجزة طول حيايت أمام قوة        أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    
شفاعته اليت تشفي أمراضنا وتفرح قلوبنا وأسأله أن يذكرنا أمام عرش النعمـة             

  .لكي يعيننا اهللا كما أعانه
  .آمنيبركة شفاعته فلتكن معنا 





 

  القديس األنبا زينون
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٤{

  
 الَّــــــذي وتـــــضرعك  صـــــالَتك  ســـــمعت  قَــــــد: الـــــرب  لَـــــه  وقَـــــالَ " 

تعرضت ي بِهام٣: ٩ مل١( "  أَم(   
– –  

  
 فـذهبت إىل    اليـسرى كنت أعاين من تضخم شديد مع أمل يف قـدمي           

ناصر السنوسي وهو استشاري جراحة عظام، وبعد الكشف وعمـل          / الدكتور
 اليـسرى  قـدمك أنت عندك جلطة يف     : بعض الفحوصات فوجئت يقول يل    
/ فذهبت إىل الدكتور    . أشعة على األوردة  ولزيادة التأكيد طلب مين أن أعمل       

 وبعد عمل األشعة املطلوبـة      ،أمحد عباس رئيس قسم األشعة مبستشفى السالم      
ظهرت اجللطة وبسببها يوجد انسداد كامل يف بعض الشرايني ونصحين الطبيب           

حممود سـالم   / وبالفعل ذهبت إىل الدكتور     أن أذهب إىل طبيب أوعية دموية       
ية مبستشفى السالم، وبعد عمل الفحوصـات والتحاليـل       استشاري أوعية دمو  

 وإن مل يـأت      طـويالً  اًأن العالج سوف يستمر وقت    : واألشعة الالزمة قال يل   
  . عملية دقيقة جداًجنريتيجة سوف نب

فطلبت من ربنا يسوع املسيح أن يرفع عين هذه اآلالم ويـشفيين دون أي              
أبينا وهناك ذهبت إىل مدفن  بالذهاب إىل دير السريان     وأسرعتتدخل جراحي   

 شفيع املستحيالت ووقفت أمام باب املدفن       القديس القمص فلتاؤس السرياين   
 وشفيعي وأنـت قلـت ال يوجـد    حبيـيبأنت  : وتشفعت به كثرياً وقلت له    
 أن تطلب من ربنا أن يتحنن على ويشفيين وبكيت          مستحيل عند ربنا فأرجوك   

 أحد اآلباء الرهبان وأعطـاين صـورة         وتقابلت هناك مع   .أمامه بدموع كثرية  



a مفرح القلوب a  

  }١٠٥{

  
 فوضعتها على مكان األمل وطلبت منه أن        ألبينا القديس القمص فلتاؤس   صغرية  

  .يتدخل يف هذا املوضوع
 فذهبت  ،وبالفعل كانت االستجابة سريعة جداً حيث شعرت براحة عجيبة        

فقمـت بعمـل هـذه    . إىل الطبيب املعاجل فطلب مين عمل أشعة على األوردة   
 وهنا ظهرت املعجزة إذ عندما رآها الطبيب فرح جداً واندهش وقـال             األشعة

إنه ال يوجد أثـر للجلطـة علـى         ... ستحيل يف الطب إا معجزة      مهذا  : يل
اإلطالق والشرايني طبيعية متاماً وال يوجد عندك أي شيء وبالتايل أنـت غـري           

  .حمتاج ألي عالجات أو تدخالت جراحية
املعجزي اجلبار وشكرنا ربنا يسوع املسيح الـذي        ففرحنا مجيعاً هلذا العمل     

قديسنا العظيم والقوي جداً القمص فلتاؤس  أنعم على بالشفاء العاجل بشفاعة      
  . القلوبحمفرالذي هو باحلقيقة شفيع املستحيالت و ،السرياين

ليحفظنا اهللا ويعيننا بصلواته وشفاعاته عنا دوماً، فنحن حنمله يف قلوبنا ونثق            
ح قلوبنـا بربكـات   فـر اعاته عنا وهو ماثل أمام العرش اإلهلي ألجلنا لي      يف شف 

  .السماء دوماً
  . آمنيفلتشملنا مجيعاًبركة شفاعته 



 

  تيموثاوسالقديس األنبا 
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٦{

  
  " قُدســـــــه ذكْــــــر  واحمــــــدوا  بِــــــالرب  الــــــصديقُونَ  أَيهــــــا  افْرحــــــوا " 

   )١٢: ٩٧ مز( 
– 

  
وكنا نشتاق إىل اليوم الذي سنفرح فيه مبجيء        . ن. م/ تزوجت من السيدة    

طفل يرزقنا اهللا به ليمأل علينا حياتنا ويدخل البهجة والفرح إىل قلوبنا، ولكـن              
وخالل هذه السنوات عرضنا    . ث ذلك  سنوات ومل حيد   ٩لألسف مرت حوال    

أنفسنا على العديد من األطباء وعملنا أشعات وحتاليل كثرية وأخذنا عالجـات       
كثرية وخمتلفة ومل يأت كل هذا بنتائج مرجـوة فتملكنـا احلـزن والـضيق               

  .الشديدان
ففي ذات يوم تعرفنـا علـى   . ولكننا مل نفقد األمل يف مراحم اهللا وعجائبه   

 من خالل كتب املعجزات اخلاصـة       القمص فلتاؤس السرياين  القديس العظيم   
اُطلب من ربنا يسوع املسيح لكي يعطينا طفالً        : بقدسه، وطلبنا شفاعته وقلنا له    

  .ن وربنا متجد على يديك الطاهرتنيونفرح به مثلما طلب وتشفع الكثري
وبالفعل كانت االستجابة سريعة جداً إذ شعرت زوجيت أا حامل فذهبت           

إىل طبيبة اخصائية فقامت بالكشف وعملت هلا حتليل محل وكانت املفاجأة           ا  
السارة هي تأكيد حدوث احلمل ففرحنا جداً وتابعنا مع هذه الطبيبة طوال فترة             
احلمل ومت بسالم ورزقنا اهللا بتوأم مجيل أمسينامها بارثينا وبرسڤيا وشكرنا ربنـا             

   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس    فاعة  حة اليت أخذناها بش   على كثرة عطاياه املفر
  .ح القلوبفر الذي هو باحلقيقة م،السرياين



a مفرح القلوب a  

  }١٠٧{

  
 

شهر من الوالدة تعبت جداً برسڤيا ومل تشعر بأي شيء          أوبعد حوايل ثالثة    
فـذهبنا إىل  . ترى بعينيها أي شيء وال تتفاعل معنا مثل أختـها    تعد  حوهلا ومل   

رة وبعد الكشف وعمل األشعات والتحاليـل       أحد األطباء املتخصصني يف القاه    
املشكلة ليست يف العينني بل أنه يف املخ وحمتاجـة إىل تـدخل             : الالزمة قال لنا  

  .جراحي فحزنا مجيعاً بسبب هذا الكالم
ويف طريق عودتنا ذهبنا إىل إحدى املكتبات واشترينا فيلم نسر الربية الذي            

 وعندما وصلنا   تاؤس السرياين قديسنا العظيم القمص فل   حيكي حياة ومعجزات    
إىل املرتل جلسنا نشاهد الفيلم وتأثرنا جداً به وبكينا أثناء مشاهدتنا له وطلبنـا              
بدموع كثرية من أبينا القديس أن يتدخل ويشفي برسڤيا وكنا حوايل منتـصف   

 علـى  لقدس أبينا فلتـاؤس الليل وكانت برسڤيا نائمة فوضعت صورة صغرية      
  . للنومعينيها ورأسها وذهبنا

وبالفعل متت املعجزة إذ يف الصباح الباكر الحظنا أن برسڤيا تتحرك بطريقة            
 وصارت  .طبيعية جداً وتنظر حوهلا وتشعر بنا وتضحك وتلعب مثل أختها متاماً          

طبيعية وتنتبه إىل أي شيء حوهلا ففرحنا جداً وشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي             
 ،ينا القديس القمص فلتـاؤس الـسرياين      أبمن عليها بالشفاء العاجل بشفاعة      

  . قلوبنا وصار لنا شفيعاً قوياً لنافرحالذي 
  .بركة شفاعته فلتكن معنا آمني

 

  القديس مكسيموس املعترف



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٨{

  
  " عينِــــــــــــي رأَتـــــــــــك  واآلنَ عنــــــــــــك ســـــــــــمعت  قَــــــــــــد اُألذُن بِـــــــــــسمعِ " 

   )٥: ٤٢ أيوب( 
– 

  
كانت تعاين من آالم شديدة جداً يف البطن حىت أا كانـت        " ج  " زوجيت  

 وقمنا بعمل بعض الفحوصـات      بالسوائلال تستطيع أن تأكل، بل تكتفي فقط        
والتحاليل واألشعات اليت أثبتت أنه يوجد عندها أورام سـرطانية يف األمعـاء             

راء عملية جراحية إلزالة هذه األورام وبعد ذلك سـوف تأخـذ            والبد من إج  
  .عالجاً كيماوياً وكنا متأثرين جداً ومتخوفني من هذه العملية

وأثناء ذلك جاءت لزيارتنا إحدى األقارب ومعها هدية مثينة جداً عبارة عن            
 وزجاجة زيت   ألبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    صورة كبرية مع كتاب     

ول مرة نسمع عن ضوع فيها صورة صغرية جداً ألبينا القديس وكنا أل      صغرية مو 
فشكرا على هذه اهلدية العظيمة وألن زوجـيت سـيدة          . هذا القديس العظيم  

أبينا القديس القمـص    بسيطة وطيبة جداً أخذت هذه اهلدية ومتسكت بشفاعة         
. دويـة  ورفضت ائياً أن يجرى هلا أية عمليات جراحة او تأخذ أي أ            فلتاؤس

وقامت بقراءة الكتاب ودهنت نفسها من زجاجة الزيت ووضعت صورة قدسه           
أنـا  : يف حجرا اخلاصة وكانت تطلبه من عمق قلبها يف كل وقت وتقول لـه  

مؤمنة وواثقة أنك سوف تشفيين وتعمل معي معجزة، كما عملت مع اآلخرين            
  .وكانت تبكي امام صورة قدسه



a مفرح القلوب a  

  }١٠٩{

  
 قد حتسنت حالتها جـداً فـذهبنا ـا إىل    وبالفعل حتقق هلا سؤل قلبها إذ    

الطبيب املعاجل الذي أعاد فحصها من جديد وأجرى هلا سونار على البطن وهنا             
          ائياً، األمر الذي فر حنا مجيعاً  كانت املفاجأة السارة للطبيب فقد اختفى الورم

قديسنا العظـيم   وأزال عنا اهلم والكرب، بعمل اهللا العجيب الذي مت بشفاعة           
فنشكر اهللا من عمق قلوبنا الذي استجاب لـشفاعة      . لقمص فلتاؤس السرياين  ا

قديسنا العظيم مأبينا فلتاؤسح قلوبنا فر.  
  .بركة شفاعته فلتكن معنا آمني

 

  برصنوفيوسالقديس 
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٠{

  
 "ـــــــا  قَـــــــدنطَلَب  بـــــــا  الـــــــرنإِلَه .ـــــــاهنـــــــا فَأَ طَلَبناحر  ـــــــنكُـــــــلِّ  م  ـــــــةجِه "  

   )٧: ١٤ أي٢( 
–– 

  
 من خالل فيلم نـسر      أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    تعرفنا على   

الربية الذي جيسد لنا حياته ومعجزاته، وتعلقنا ذا القديس العظيم وأحبناه من            
وتعلق به ابين   . كنا نطلب شفاعته على الدوام يف كل ظروف حياتنا        كل قلوبنا و  

وفجأة أُصيب كرمي مبرض جلـدي      .  سنة ١١كرمي الذي يبلغ من العمر حوايل       
غريب إذ ظهر يف جسمه بقع محراء كانت تكون صديد مث قـشرة مث تـسقط                
القشرة ويظهر اللحم مكشوفاً بدون جلد ويف أقل من ثالثة ايام كانـت هـذه      

وذهبنا به إىل أطباء جلدية كـثريين  . ثور تتزايد لتمأل اليد كلها وبني األصابع      الب
بعضهم يقول تغطى اجلروح مبراهم وعليها شاشـة        . واختلفوا يف طريقة العالج   

وأمام . من أعلى والبعض اآلخر يقول اتركوا اجلرح مكشوفاً حىت جيف وينتهي          
 حيدث شفاء ألي مـن      حريتنا وحزننا على كرمي كنا نعمل كل شيء ولكن ال         

  .البثور أو حىت تقل
قديـسنا  ويف إحدى الليايل كنا نشاهد فيلم نسر الربية وطلبنا مجيعاً شفاعة       

من أجل كرمي ابين وقلت له أنـت شـفيت          العظيم القمص فلتاؤس السرياين     
وقمت بدهن اجلروح   مرضى كثريين أرجوك اشفي ابين من هذا املرض الصعب          

ويف الـصباح   . املراهم وأغلقت عليها بشاش قبل أن ينام      املوجودة يف يد كرمي ب    
 ظهـر يل  أبونا فلتاؤسيا ماما   : الباكر فوجئت بكرمي فرحان ومتهلل ويقول يل      



a مفرح القلوب a  

  }١١١{

  
: ورشم الصليب على يدي وقال يل   

   هلذا ففرحت جداً.  مث اختفىاً ومبتسم  جداً وفرحاً  اًوكان وجهه منري 
الكالم وقمت بفك الشاش وإذ يب ال أرى أي أثر للجروح ووجدت جلد كرمي              

وصرخت فرحاً شاكرة ربنا    . وكأنه مولود اليوم ناعم وسليم وليس به أي شيء        
 قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    يسوع املسيح على عمله معنا بشفاعة       

شفيع املستحيالت ومح القلوبفر.  
 لقدسه ألننا نشتري كل صـوره وكتبـه         اًن مزاراً متواضع  وصار مرتلنا اآل  

 جداً لكرمي الذي يطلبه يف      اً قريب اًونذيع فيلم نسر الربية طوال اليوم وصار صديق       
  .كل ظروف حياته ويستجيب قدسه له وكأنه جيلس جبواره ويتكلم معه

 يف  أبينا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين     وحنن بالدير اليوم لرتور جسد      
ره اجلديد ونتبارك منه رغم أنه زارنا يف املرتل وموجود معنا مـن خـالل               مزا

  .صداقته وحمبته وعطفه وحنانه وشفائه لكرمي
  . آمنيتشملنا مجيعاًته اشفاعصلواته وبركة 



 

  يوحنا ذهيب الفمالقديس 
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٢{

  
 بِخالَصـــــك  قَلْبِـــــي يبـــــتهِج . توكَّلْـــــت رحمتـــــك  فَعلَـــــى اأَنـــــ  أَمـــــا" 
   )٦، ٥: ١٣ مز(  " إِلَي أَحسن َألنه للرب أُغَني

– 
  

 . عام وقد رزقين اهللا بثالثة أطفال وأشكر اهللا على ذلـك           ١٢تزوجت منذ   
سلك كأهل  يا وهو مستهتر جداً يف حياته مع اهللا و        ولكن زوجي منذ أن تزوجن    

 يذهب معي أنـا واألوالد إىل الكنيـسة علـى           ال ،العامل الذي ال يعرفون اهللا    
اإلطالق وال يصلي وال يعترف وال يتناول وإن ذهب إىل الكنيسة يـذهب يف              

. وتكلمت معه كثرياً يف هذا املوضوع ولكنـه ال يبـايل          . األفراح أو اجلنازات  
الزم تعتـرف   : إلينا أحد اآلباء الكهنة لزيارتنا وتكلم معه أيضاً وقال له         وجاء  

وأوالدي مشامـسة بالكنيـسة     . زوجي ولكنه مل يوف بوعده    ووعده  . وتتناول
يا بابا نفسنا تيجي معانا الكنيسة وتتناول، ولكنه كـان ال           : وكانوا يقولون له  

  .يهتم ذا الكالم إطالقاً
رتنا زوج أخيت، ومعه فيلم نسر الربية الذي يروي         ويف أحد األيام جاء لزيا    

، وشـاهدناه مجيعـاً     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    حياة ومعجزات   
وتشفعت به وقلت   . وتأثرنا به جداً لدرجة أن زوجي كان يبكي أثناء مشاهدته         

وبعد مشاهدة الفيلم عرض زوج أخـيت       . له غير حياة زوجي وعرفه طريق ربنا      
لكي يتباركـا مـن     إىل دير السيدة العذراء السريان      معاً  ي أن يذهبا    جعلى زو 

وبالفعل ذهبا إىل هناك    .  فوافق زوجي  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    
إذ بزوجي يقـول    . ورجع زوجي من هذه الرحلة وقد تغري متاماً ومتت املعجزة         



a مفرح القلوب a  

  }١١٣{

  
هبة شديدة جداً    شعرت بر  أبينا القديس فلتاؤس السرياين   عند دخويل مزار    : يل

وكأن أبونا القديس واقف أمامي فسجدت أمام جسده الطاهر وتذكرت مجيع           
قدسه املعونة وأن يتـشفع   اخلطايا اليت فعلتها وندمت عليها وبكيت وطلبت من      

يل أمام اهللا لكي يغفر يل مجيع خطاياي وشعرت بسالم وفرح داخلي مل أشـعر          
  .ي أتناول من جسد الرب ودمهأنا حمتاج أعترف لك: به من قبل مث قال يل

 الكنيسة واعترف وثاين يوم ذهب إىل الكنيسة وتنـاول          وبالفعل ذهب إىل  
من جسد الرب ودمه وبدأنا ألول مرة منذ ان تزوجت ننتظم يف الصالة وقراءة              
الكتاب املقدس واألوالد فرحوا جداً أن والدهم ذهب إىل الكنيـسة وتنـاول             

صالة والصوم وقـراءة الكتـاب املقـدس     وزوجي اآلن مواظب على ال    . معهم
  .وحضور القداسات واالعتراف والتناول

ونشكر ربنا يسوع املسيح الذي غير حياة زوجي بربكة صلوات وشفاعات           
، الذي لن ننساه أبداً فعنـدما دخلـت   أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين  

وأعطانا السالم واحملبة   سريته إىل بيتنا دخل الفرح يف حياتنا وغيرها إىل األفضل           
  .والفرح الروحاين

  .بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني






 

  يليوس الكبريباسالقديس 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٤{

  
 " عمــــــــــــــــــــــتسي اـــــــــــــــــــــــالَتـــــــــــــــــــــــا صي بــــــــــــــــــــــغَ  راصي إِلَـــــــــــــــــــــــى واخـــــــــــــــــــــــرص "  

   )١٢: ٣٩مز ( 
–– 

  
كان ابين يعاين من حساسية يف الصدر بدرجة شديدة جداً حىت وصل األمر             

يل أخـصائي   ميش/ وذهبنا إىل الدكتور    . أا كانت تسبب له أزمة يف التنفس      
تب لـه عالجـاً     كصدر وحساسية وبعد الكشف وعمل الفحوصات الالزمة        

مكثفاً مع ضرورة استخدام خباخة وقت األزمات حىت يستطيع أن يعاود التنفس            
  .بصورة طبيعية

  .، بل وقتياً ومل تتحسن حالته فعاالًاًولكن لألسف العالج مل يكن له تأثري
أبينـا   إىل اهللا ومتسكت بـشفاعة       وألن األمر أصبح شديد اخلطورة جلأت     

 ووقفت أمام صورة قدسه املوجودة عنـدنا        القديس القمص فلتاؤس السرياين   
يف املرتل وبكيت بدموع كثرية وطلبت منه أن يتشفع يف ابين ويرمحه ويـرمحين              

  .معه ويشفيه من هذا املرض الصعب
ـ             دث وألن أبانا القديس سريع االستجابة فقد بدأت تقل األزمات اليت حت

البين بصورة ملحوظة وأصبح يتنفس بصورة شبه طبيعية أفضل كثرياً جداً مـن             
 فشعرنا أن يد اهللا هي اليت صنعت        ،ذي قبل، واستخدامه للبخاخة أصبح منعدماً     

 الذي يطلب   أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    كل هذا بصلوات وشفاعة     
  .عمل اهللا على يديهبمن أجلنا ومن أجل املرضى مجيعاً لكي يفرح اجلميع 

  .وابين اآلن بصحة جيدة جداً وحنن مجيعاً يف قمة السعادة والفرح



a مفرح القلوب a  

  }١١٥{

  
ونشكر ربنا يسوع املسيح الذي أنعم على ابين بالشفاء الكامـل بربكـة             

  .أبينا البار القديس القمص فلتاؤس السرياينصلوات وشفاعات 
  .بركته املقدسة فلتكن معنا آمني





 

  القديس أغسطينوس
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٦{

  
 يـــــا  واهتفُـــــوا الـــــصديقُونَ أَيهـــــا يـــــا  وابتهِجـــــوا بِـــــالرب افْرحـــــوا" 
يعمي جيمقتس١١: ٣٢مز (  " الْقُلُوبِ الْم(   

–– 
  

 منذ فترة طويلة،    أبانا فلتاؤس أنا من حميب دير السريان جداً، وكنت أعرف         
ومعتاد زيارته ويف بعض األحيان حينما كان يسافر إىل اإلسكندرية أو يعـود             

  .منها إىل الدير كنت أصطحبه يف سياريت
 تـشعر   يتمتع بشفافية عجيبة، فعندما كنت تقف أمامهأبونا فلتاؤس وكان  

أنك مكشوف من الداخل وكانت جمرد هيئته البهية تشجع النفس على التوبـة             
  .وعلى العشرة مع اهللا

 عائداً من اإلسـكندرية يف سـياريت،        أبونا فلتاؤس يف إحدى املرات كان     
  : قـال يل   أبونا فلتاؤس ، وعندما رآين    وكنت أرتدي أثناء القيادة نظارة مشس     

فعاد وقـال  . ال يا أبونا دي نظارة مشس: ت له فقل
فسمعت تعليق  : يل

 ومل أهتم باألمر، ومل أذهب إىل طبيب عيون للكشف وبعد هـذا             أبينا فلتاؤس 
 الكالم حبوايل شهر كان ميعاد جتديد رخصة القيادة اخلاصة يب، فذهبت لكـي            

 بسهولة جـداً   وتسلمت شهادة األمراض الباطنة   . أحصل على الشهادات الطبية   
أما طبيبة العيون فقد اصرت على إجراء كشف نظر يل، وفعالً أجريت الكشف             

أنت حمتاج نظارة وحاملا مسعت هـذه العبـارة         : وكانت النتيجة أا قالت يل    
:  الذي قال يل  ينأبينا القديس القمص فلتاؤس السريا    تذكرت على الفور كالم     



a مفرح القلوب a  

  }١١٧{

  
 ومنذ ذلك التاريخ وأنا أرتدي نظارة

  .حىت يومنا هذا
 

م ولكن مل يرد اهللا أن يرزقنا نسالً وكنت كل          ١٩٩٧لقد تزوجت منذ عام     
 أسأله أن يـصلي مـن   أبينا البار القمص فلتاؤس السرياين   أتقابل فيها مع     ةمر

  : وكان رد قدسه. ا لكي يعطينا اهللا نسالً صاحلاًأجلن
ويف إحدى زيارتنا لدير السريان تقابلنا مع أبينا القـديس ودون أن نـسأله إذ          

 طبعاً كان رد فعلنا االندهاش : بقدسه يقول لزوجيت 
  . يفاجئنا ذا اخلرب السارا فلتاؤسوأبونوالتعجب خاصة زوجيت ال تعلم أي شيء 

وبعد عودتنا أجرت زوجيت التحاليل الالزمة ملعرفة وجود محل من عدمـه،        
وبالفعل فقد أثبتت التحاليل وجود محل ففرحنا جداً ومت احلمل بسالم ورزقنـا             

  .اهللا بطفل مجيل أمسيناه كريلس
 أيامنا  وشكرنا ربنا يسوع املسيح على عطاياه وعلى وجود رجل قديس يف          

 فقد كان وما زال مصدر فرح     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    هذه مثل   
وتعزية لكل من عرفه، وكانت لديه موهبة التنبؤ فهو باحلقيقـة كـان رجـالً          

  .مكشوف العينني
  . فلتكن معنا آمنيصلواته وشفاعاته ةبرك



 

  مار إسحاق السرياين



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٨{

  
  " واَألرضِ الـــــــــسماوات  صـــــــــانِعِ الـــــــــرب عنـــــــــد مـــــــــن معـــــــــونتي" 

   )٢: ١٢١مز ( 
–– 

  
ـ      " ستيفن  " لقد رزقين اهللا     ى وقد أدخل الفرح إىل قليب وشكرت ربنـا عل

عطاياه العظيمة، ولكن عندما كان ينمو ويكرب الحظت عليه أنه ال يقدر علـى       
فبدأنا نذهب به إىل األطباء وتعبنا كثرياً مع األطباء وهو ال يتقدم وغـري     . املشي

ومجيـع  " سـتيفن   " قادر على املشي وكان الطب عاجزاً متاماً عن شفاء ابين           
 بالعكس كان األطبـاء ينـصحونين       األدوية اليت أخذها مل تأت بأية نتيجة بل       

وقد وصلنا إىل حالة يأس     . ويقولون يل أن كثرة األدوية سوف تؤثر على الطفل        
  .كاملة من العالج

وحكيت ويف إحدى زيارتنا إىل دير السريان تقابلنا مع أحد اآلباء الرهبان            
له عن قصة مرض ستيفن وقلت له أنه ما زال ال يقدر على املشي وقد أمجـع                  

اء على أن عنده لني عظام شديد وهو السبب الرئيسي الذي جعلـه غـري       األطب
  .قادر على املشي

 أبينا القديس القمص فلتـاؤس    فأخذنا هذا الراهب وذهب بنا إىل مدفن        
تشفعي واطليب منه أن يشفي ابنك، وبالفعل وقفت أمام باب املـدفن            : وقال يل 

محين ويـرحم ابـين     وتشفعت به كثرياً وبكيت أمامه وطلبت من قدسه أن ير         
ويشفع فينا أمام رب اد يسوع لكي يشفى ويستطيع املشي على رجليه كمثل             

  .بقية األطفال الذي يف مثل عمره



a مفرح القلوب a  

  }١١٩{

  
ألبينـا   لنا هذا الراهب زجاجة زيت صغرية مع بعـض الـصور             أحضرو

هذا الزيت من عند أبينا القـديس      :  وقال يل  القديس القمص فلتاؤس السرياين   
إذن اهللا سوف   وبقبل نياحته، خذيه وادهن ابنك به كل يوم         وأخذته من قدسه    

  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينميشي بربكة 
ففرحنا جداً ذه الربكة العظيمة، وبالفعل قمت بدهن ستيفن كل يـوم ،             

إذ فوجئت بأن ابين ستيفن ميشي علـى   . وصدقوين يف اليوم الثالث متت املعجزة     
 وهو اآلن بـصحة  ، وكنا سعداء جداً هلذا العمل املعجزيرجليه وقد شفي متاماً 

ـ  اً شفيع أبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وصار  جيدة جداً     لنـا   اً خاص
ونشكر ربنا يسوع املسيح من كل قلوبنا الذي منح الشفاء العاجل البننا            . مجيعاً

 قديسنا العظيم القمص فلتـاؤس الـسرياين      ستيفن بربكة صلوات وشفاعات     
  .ذي فرح قلوبنا مجيعاًال

  .بركة صلواته فلتكن معنا آمني


 

  القديس يوحنا ذهيب الفم
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٠{

  
 وأَنـــــــا اَألحمـــــــالِ والثَّقيلـــــــي الْمتعـــــــبِني جميـــــــع يـــــــا إِلَـــــــي تعـــــــالَوا" 

كُم٢٨: ١١ مت(  " أُرِحي (  
–– 

  
وزادت األمور سوءاً حىت أنين مل أستطع الكـالم       أُصبت بصعوبة يف الكالم     

وذهبت إىل أكثر مـن طبيـب   . وحتول الصوت إىل حشرجة وحبة صوتية مؤملة      
وبعد عمل الفحوصات الالزمة واألشعات أكد األطباء ان األمـر يـتلخص يف          

 واملوضـوع   ،رم على احلبل الصويت وهو الذي يسبب هذه املـشاكل         وجود و 
حيتاج إىل عملية جراحية إلزالة هذا الورم، الذي قد يكون ورماً خبيثاً إذ كـان       

  .ممتداً على أكثر من حبل صويت وهذا سيظهر يف العملية ذاا
وكنت متخوفاً جداً من إجراء هذه العملية ألنين مصاب مبرض السكر منذ            

م ولكنين بدأت بالفعل يف عمل التحاليل املطلوبـة مـين إلجـراء             ١٩٩٨عام  
  .اجلراحة

وأثناء ذلك جاء أحد األصدقاء لزياريت ومعه هدية مثينة جداً عبارة عن فيلم             
 ينلقديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسريا     نسر الربية وبعض الكتب والصور      

هذه اهلدية مـن   : وقال يل . مع زجاجة زيت صغرية موضوع فيها صورة لقدسه       
دير السريان ألنين كنت يف زيارة هناك فشكرته كثرياً على حمبته وشاهدنا مجيعاً             

وتعلق قليب بـه  . فيلم نسر الربية الذي حيكي قصة حياة ومعجزات أبينا القديس        
كثرياً أنا وأسريت وطلبنا شفاعته القوية ودهنت نفسي من زجاجة الزيت وكنت            



a مفرح القلوب a  

  }١٢١{

  
معجزة واشفيين لكي ال أعمل هذه العملية الصعبة،        أرجوك اعمل معي    : أقول له 

  .أبينا فلتاؤسوكان عندنا مجيعاً إميان وثقة أن اهللا سوف يتمجد معي بشفاعة 
وبعد مضي ثالثة أيام شعرت بتعب شديد جداً واختناق وشـعور بعـدم             

 فاتصلت زوجيت بالدكتور املعاجل لإلسـراع       ،املقدرة على التنفس أو بلع ريقي     
ـ أر: فقال هلا الدكتور  . لعدم مقدريت حتمل األمل يف ذلك الوقت      بالعملية   د أن  ي

أراه حاالً يف العيادة، فذهبنا مسرعني وقبل أن أنزل من البيت وضعت صـورة              
وعندما دخلنا العيادة   .  على رقبيت وطلبت شفاعته    أبينا القديس القمص فلتاؤس   

 وأصبحت أتـنفس     وبدأت أتكلم بصويت الطبيعي    اً غريب شيئاًشعرت أنين بلعت    
! أنت إزاي بـتككلم كـده؟     : فذهلت زوجيت وقالت يل   . بطريقة طبيعية جداً  

إين بلعت شيئاً غريباً اآلن ودخلنا حجـرة الكـشف ومت الكـشف     : فقلت هلا 
فاجأة السارة أن الدكتور ذهل جداً وقال ال يوجد أي شيء           املاملنظار وكانت   ب

  . إا معجزة قوية جداًمن األورام على األحبال الصوتية ماذا فعلتم؟
ففرحنا جداً وشكرنا ربنا يسوع املسيح على استجابته الـسريعة لـشفاعة           

.  الذي فرح قلوبنا مجيعاً    القمص فلتاؤس السرياين  قديسنا العظيم والقوي جداً     
حقاً لن أنساه طوال حيايت ألنه باحلقيقة شفيع املستحيالت وأنـا اآلن بـصحة        

 توجد أي معوقـات يف احلنجـرة أو األحبـال           جيدة جداً وأتكلم حسناً وال    
  .الصوتية

  .بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٢{

  
   "بِخالَصــــــــــــــــــــــــــه وتبـــــــــــــــــــــــــتهِج  بِـــــــــــــــــــــــــالرب  فَتفْـــــــــــــــــــــــــرح  نفْـــــــــــــــــــــــــِسي  أَمـــــــــــــــــــــــــا " 

   )٩: ٣٥ مز( 
– 

  
هو يف حالة نفسية    الطالب يف كلية الطب، و    " ك  " يف أحد األيام جاء ابين      

لقد ذهبت للتربع بالدم حلالة كانـت       : سيئة جداً، فسألته عن السبب فقال يل      
أن : حمتاجة إىل نقل دم وبعد ذلك اتصل يب الطبيب الذي أخذ الدم مين وقال يل       

 وعليك Cالدم الذي أُخذ منك مرفوض ألن التحاليل أثبتت أنه مصاب بڤريوس       
ا اخلرب متلكين احلزن والكآبة الشديدة وقلت له        وبعد مساعي هذ  . االهتمام باألمر 

  .اذهب بنفسك إىل هذا الطبيب وتأكد من التحاليل بأا بامسك
  .Cوبالفعل ذهب وتأكد من خالل األوراق أن حتليل دمه يوجد به ڤريوس 

واهتممنا جداً ذا املوضوع وذهب ابين ألحد األطباء املتخصصني يف ذلك           
وابتـدأ معـه     Cل الالزمة أكد على جود ڤريوس       وبعد الكشف وعمل التحالي   

  .العالج
 مع بعض   أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وكان يوجد عندنا كتب     

عجبني ذا القديس العظيم وباملعجزات الكثرية اليت صنعها        الصور لقدسه وكنا م   
فتشفعنا به كثرياً وبدموع وقلت له أنت عملت معجزات         . اهللا بصالته املقدسة  

رية وشفيت مرضى كثريين فأطلب من قدسك أن تعمل مع ابـين معجـزة              كث
  .وتشفيه من هذا الڤريوس الصعب



a مفرح القلوب a  

  }١٢٣{

  
 إذ  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    وبالفعل استجاب اهللا لشفاعة     

لعمل حتاليل ملتابعة الڤريوس وقام بعرضها على الطبيب        " ك  " عندما ذهب ابين    
 Cشيء غريب نتيجة حتاليل ڤريوس      : يقول له املعاجل إذ بالطبيب يندهش جداً و     

ففرحنا مجيعاً وشكرنا ربنـا يـسوع    . بالسالب وال يوجد عندك أي ڤريوسات     
أبينا القديس العظـيم القمـص      املسيح على رمحته وحمبته واستجابته لشفاعة       

  .الذي فرح قلوبنا مجيعاًفلتاؤس السرياين 
  . آمنيفلتكن معنابركة شفاعاته 

 

  القديس البابا كريلس السادس
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٤{

  
  " قَلْبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلَ فَيعطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرب تلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّذْ" 

   )٤: ٣٧مز ( 
– 

  
العطرة أشكر رب اد يسوع ألنه مسح لضعفي أن أتعرف على هذه السرية       

، وأن أخترب شفاعته الـيت تـصنع   القمص فلتاؤس السرياينألبينا القديس  اليت  
  .املستحيل

يف أحد األيام كان عندي دور برد عادي فأمهلت فيه وتطور األمر وتعبت             
 وإن تغصبت وأكلت شـيء ال يظـل         ،جداً وكنت ال أستطيع أكل أي شيء      
 وأخذت أدوية كثرية ولكن كانت بدون   ،الطعام يف بطين أكثر من ساعة وأتقيأه      

 وكنت أخشى الذهاب إىل أي طبيب خلويف        ،ئدة حىت أنين شككت يف األمر     فا
 كثرية وأنا يف هذا التعب وأخرياً قررت أنين لـن          اًوجلست أيام . من التشخيص 

أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس       ألي طبيب وسوف أطلب شفاعة      أذهب  
ان أنت يا أبانا كنت تعب    : ، وبالفعل أمسكت صورته وخاطبته وقلت له      السرياين

والبابا كريلس عمل معك معجزة وشفاك فصلي يل أنا كمان واعمـل معـي              
وهكذا كلمته بدموع كثرية وأخذت صورة صغرية لقدسـه         . معجزة واشفيين 

  .ووضعتها على بطين قبل أن أنام
 ويف  .وصدقوين لقد شعرت براحة كبرية جداً ومنت هذه الليلة بدون تعب          

ن أن أشعر بأي من األعراض السابقة       اليوم التايل خرجت من املرتل وأكلت دو      
  .ومل أشعر بأي أمل مرة أخرى كما كان يف السابق ففرحت جداً



a مفرح القلوب a  

  }١٢٥{

  
أبينا القـديس   وشكرت ربنا يسوع املسيح على استجابته السريعة لشفاعة         

  . الذي نشعر بوجوده معنا دائماً يشفي أمراضنا ويفرح قلوبناالقمص فلتاؤس
 

ربها مثل أخيت، كانت تزوجت من زمـن بعيـد ومل           يل قريبة باجلسد اعت   
حيدث هلا محل وذهبت إىل أطباء كثريين وبعد عمل فحوصات وأشعات وحتاليل        

  .أعلموها أنه يوجد عندها بعض املشاكل اليت بسببها ال تستطيع أن حتمل
وكنت حزينة جداً من أجلها وأردت مساعدا فأحـضرت هلـا كتـاب             

 وطلبـت منـها أن   س القمص فلتاؤس السرياين   ألبينا القدي معجزات وصورة   
  .تتشفع به

وبالفعل وضعت الصورة يف حجرا اخلاصة ووقفت أمامها وتشفعت بـه           
وطلبت منه بدموع أن يصنع معها معجزة ويطلب من ربنا أن يسهل هلا هـذا               

أنت قلت  : وقرأت كتاب املعجزات وكانت تقول له     . املوضوع ويعطيها نسالً  
  .بنا أرجوك تشفع يل عند ربنا ألين مستحيل أن أمحلمفيش مستحيل عند ر
 اً يف حلم وهو واقف    أبانا القديس القمص فلتاؤس السرياين    بعد ذلك رأت    

: يف مكان مجيل جداً فذهبت إليه وطلبت صلواته فقال هلا      

ظت وملا اسـتيق .  ووضع يده الطاهرة عليها وباركها
أبينا القديس القمص فلتاؤس    من النوم فوجئت بان هذا اليوم هو تذكار نياحة          

  . فتبشرنا خرياً ذا احللمالسرياين
والرب أكمله على خـري     " شهر مارس   " وبالفعل مت احلمل يف نفس الشهر       

 الذي كانت صورته مرافقة هلا      أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٦{

  
م، وأعطاها اهللا طفلة مجيلة أدخلت الفرح والسالم إىل قلوبنا          حىت الوالدة بسال  

  .مجيعاً
قديـسنا العظـيم    وشكرنا اهللا على عطاياه الكثرية اليت أخذناها بشفاعة         

ح فـر  الذي هو باحلقيقة شـفيع املـستحيالت وم        ،القمص فلتاؤس السرياين  
  .القلوب

  .بركة شفاعته فلتشملنا مجيعاً آمني


 

  القديس دوروثيئوس
  



a مفرح القلوب a  

  }١٢٧{

  
 فَـــــسمع صـــــرخت، إِلَهِـــــي وإِلَــــى  الـــــرب دعـــــوت ضـــــيقي فــــي " 

نم هكَليي هتوي صاخرصلَ وخد هي٧: ٢٢ صم٢(  " أُذُن(   
– 

  
م وكنت حزينة جداً لفراق     ٢٠١٤هاجرت إىل كندا يف منتصف أبريل سنة        

أهلي وأصدقائي ولبعدي عن األديرة وأجساد القديسني يف مصر، لذلك أخذت           
أبينا القـديس القمـص     معي العديد من كتب آبائي القديسني ومنهم كتب         

  .فلتاؤس السرياين
رم يف رقبيت فانزعجت جداً     م شعرت بوجود و   ٢٠١٤ / ٧ / ٢٠ويف يوم   

  .وخفت لوجود تاريخ ملرض السرطان يف عائلتنا
ويف هذه الليلة مل أستطع النوم ويف اليوم التايل ذهبت إىل أحد األطباء ألخذ              

إا الغدد الليمفاوية متضخمة وذلك عـادة  : رأيه يف هذا الورم، وملا رآه قال يل  
ونظراً لعدم وجود أي من     . سمما حيدث نتيجة وجود التهاب أو ڤريوس يف اجل        

البد من متابعة مع طبيب متخصص وعمل أشعة        : هذه األسباب قال يل الطبيب    
وبالفعل تابعت مع طبيب أخصائي     . ملعرفة ما إن كان الورم محيدي أو سرطاين       

وقام بعمل الفحوصات الالزمة وعمل أشعة وأثبتت أنه يوجد ورم على الغـدة             
أنه ورم سرطاين بنسبة كـبرية      : بة وقال يل الطبيب   الليمفاوية املوجودة يف الرق   

وحدد يل  . جداً وليس محيدي والبد من أخذ عينة وحتليلها لكي نتأكد من هذا           
  .موعداً لذلك



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٨{

  
أبينـا  وال أخفي عليكم مدى القلق الذي عشت فيه وبدأت اقرأ كتـاب             

 وانبهرت جداً من عظمة املعجـزات الـيت         القديس القمص فلتاؤس السرياين   
والحظت أن يف   . ها اهللا على يد أبينا احلبيب وسرعة استجابة اهللا لصلواته         يصنع

أغلب املعجزات كان أبونا القديس يصلي على الزيت ويدهن بـه املـريض،             
أبكي ألنين يف غربة وال يوجد معي زيت من أبينا القـديس مث             وعندها أخذت   

نب كتاب  ها وهي أنين أحضرت زيتاً ووضعته جبا      ذخطرت يل فكرة قمت بتنفي    
عمـل  ت وقلت له يا أبانا صلي على الزيت مثل ما كنت            أبينا فلتاؤس معجزات  

مع الناس وأنا ها أخذه وأدهن به رقبيت ثالثة أيام، وكلي إميان وثقة أنك سوف               
  .تشفيين

وبالفعل بدأت أدهن رقبيت بالزيت وأقرأ كتاب املعجزات وكانـت ثقـيت            
  .كل معجزة أقرأها مع أبينا القديس القمص فلتاؤستزداد يف 

قديـسنا  وصدقوين بعد ثالثة أيام بدأت أشعر بأن الرب استجاب لشفاعة           
  .العظيم القمص فلتاؤس

وعندما ذهبت إىل الطبيب يف املوعد الذي حدده يل الحظ هو أن الورم قد              
فقام بعمل بعض الفحوصات مع أشعة على الغدة وأظهرت األشعة أن           . تالشى

فاندهش هلـذا الوضـع   . بيعي واختفى الورم متاماًالغدة رجعت إىل حجمها الط  
  .سوف نقوم باملتابعة وعمل أشعة كل ثالثة أشهر ملدة ال تقل عن سنة: وقال يل

ففرحت كثرياً هلذه األخبار السارة وشكرت ربنا يـسوع املـسيح علـى             
 الذي فـرح    أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    استجابته السريعة لشفاعة    

  .ذا العمل املعجزي اجلبارقليب جداً 



a مفرح القلوب a  

  }١٢٩{

  
 

بطريقة ذهبت أكثر من مرة إىل الطبيب املعاجل للمتابعة وكانت األمور تسري            
م ذهبت إىل الطبيـب     ٢٠١٥طبيعية جداً وال يوجد أي شيء، ويف شهر مايو          

أن : لعمل املتابعة كمثل املرات السابقة ولكين فوجئت به يتصل يب ويقـول يل            
 وجود اورام صغرية حول الغدد الليمفاوية املوجـودة بالرقبـة           األشعة أظهرت 

فقلت له أنين رتبـت     . والبد من أخذ عينة من هذه األورام لكي نقوم بتحليلها         
نفسي على زيارة أسريت مبصر فممكن نؤجل املوضوع حلني رجـوعي فوافـق            

  .الطبيب وقال يل بعد رجوعك مباشرةً
رة العظيمة والربكة كلها ويف يـوم  وفعالً ذهبت إىل بلدي مصر حيث األدي      

م ذهبت على دير السيدة العذراء السريان وهناك ذهبـت إىل           ٢٠١٥ / ٦ / ١
 وشعرت برهبة عجيبـة يف هـذا        ألبينا القديس القمص فلتاؤس   املزار اجلديد   

 وطلبت منه بدموع أن يتشفع      أبينا القديس املكان املقدس وسجدت أمام جسد      
  .يين من هذا املرض الصعبألجلي أمام عرش النعمة ويشف

وصدقوين قبل خروجي من هذا املزار العظيم شعرت براحة عجيبة جداً وقد          
قليب بالفرح والسالم والطمأنينة وطلبت من املسئول عن هذا املكان بركة           امتأل  

من أبينا القديس فأعطاين صورة لقدسه مع زجاجة زيـت صـغرية موضـوع              
قمت بدهن نفسي من هذا الزيت الربكة       و. داخلها صورة صغرية ألبينا القديس    

  .مع طلب شفاعة قديسنا العظيم
وبعد رجوعي إىل كندا قمت باالتصال بالطبيب املعاجل وأخذت منه موعداً           

وبالفعل ذهبت إليه وقبل أن يقوم بأخذ عينة من الورم قام بعمـل  . للذهاب إليه 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٠{

  
:  وقال يل  أشعة مع بعض الفحوصات وعندما رأى نتائجها ذُهل جداً واندهش         

واألشعة اليت أمامي تشري إىل عدم وجـود أي أورام أو أي شـيء          الفحوصات  
أما الفحوصات واألشعة السابقة اليت كنا عملناها قبل ذهابك على مصر           . آخر

ماذا فعلـيت يف    . تؤكد وجود أورام منتشرة حول الغدد الليمفاوية اليت يف الرقبة         
  !!مصر؟

أبينا القـديس القمـص     بت إىل مزار    فقلت له مل أفعل شيء غري أنين ذه       
 وأخذت بركته وطلبت شفاعته وهو الذي فعل معـي هـذه         فلتاؤس السرياين 

وحكيت للطبيب عن أبينا القديس ومعجزاته القوية والـسريعة جـداً          . املعجزة
وكان يف حالة ذهول وعجب من الكالم الذي يسمعه ألول مرة يف حياته وكان      

  .عظيم ذا القديس الاً وسعيدفرحاً
اشكري ربنا أنت اآلن غري حمتاجـة ألي عمليـات او           : يف اآلخر قال يل   و

وبالفعل أنا اآلن بصحة جيدة جداً وال يوجد عندي أي          . نأخذ منك أي عينات   
أورام وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي من على بالشفاء العاجل بربكة صـلوات    

 فـرح  الذي    السرياين القمص فلتاؤس  قديسنا العظيم والقوي جداً   وشفاعات  
  .قلوبنا مجيعاً

  .بركة صلواته وشفاعاته فلتشملنا مجيعاً آمني


 

  القديس أغسطينوس
  



a مفرح القلوب a  

  }١٣١{

  
  " صـــــــــــــراخهِم لَــــــــــــى إِ وأُذُنــــــــــــاه  الـــــــــــــصديقني نحــــــــــــو  الــــــــــــرب  عينــــــــــــا " 

   )١٥: ٣٤ مز( 
–– 

  
ثنتني مع نزول دموع باسـتمرار       من امحرار شديد يف عيين اال      كنت أعاين 
  .وصداع شديد

فذهبت إىل طبيب أخصائي رمد، وبعد الكـشف وعمـل الفحوصـات            
 القناة الدمعية وذلك يف العني اليمىن       ، أعلمين أنه يوجد عندي انسداد يف      الالزمة

ونصحين بضرورة إجراء عملية لتسليك القناة الدمعية أو عمل قنـاة           . واليسرى
دمعية جديدة وأعلمين أن نتيجة العملية غري مضمونة وأعطاين بعض األدوية اليت            

  .سوف أستمر عليها
 وقد ذهبت إىل طبيب استشاري آخر للتأكد من صحة التشخيص، وبعد ما           

نفس الكالم الذي قاله الطبيب : قام بالكشف وعمل الفحوصات الالزمة قال يل      
  .األول

فحزنت حزناً شديداً ومن كثرة الضيق والقلق صرخت إىل اهللا لكي ينقذين            
ـ     . ويرشدين إىل طريق العالج السليم     وع حـضرت   وملا عرفت أخيت ذا املوض

، وكنت أول مرة    سرياينالقديس القمص فلتاؤس ال   ألبينا  لزياريت ومعها كتاب    
وأعجبت به جداً وأحببته مـن       أمسع عن هذا القديس، فأخذت الكتاب وقرأته      

أطلب من املسيح أن يـشفيين      : وقلت له . بدموع كثرية كل قليب وتشفعت به     
كثريين غريي، وكان عندي إميان وثقة أن اهللا سوف يـستجيب  مع كما فعلت   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٢{

  
عجزة ووضعت الكتـاب جبـواري      هلذا القديس العظيم وبشفاعته سوف تتم امل      

 مث استيقظت يف صباح اليوم التايل، للتوجه        ومنت يف هذه الليلة نوماً عميقاً جداً      
 يف عيين، وتالشى االمحرار وااللتهابات وقـد        اً غريب اًإىل عملي وإذ يب أجد نور     

 أو أمل كما كان يف السابق ففرحت        وقف نزول الدموع، ومل أشعر بأي صداع      
ل املعجزي اجلبار والسريع جداً وذهبت إىل العمل والحظ مجيـع         هلذا العم  جداً

وبعد انتهاء العمـل  . زمالئي بالعمل هذا التغري السريع وأن عيين أصبحتا سليمة        
ذهبت إىل الطبيب املعاجل وعندما رآين ذُهل جداً وقام بالكشف وعمل مجيـع             

يناك سـليمة  شيء غريب جداً ع : الفحوصات اليت عملها سابقاً وإذ به يقول يل       
عجازي وأنت اآلن غـري حمتاجـة   إية طبيعية جداً وهذا عمل   جداً والقناة الدمع  

  . وال أدويةتليامألي ع
فامتألت فرحاً وشكرت ربنا يسوع املسيح الذي أنعم على بالشفاء العاجل           

ح فـر  شفيع املستحيالت وم   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة  
ايت مديونة هلذا القديس العظيم وسيبقى امسه سبب شـفاء          القلوب وستبقى حي  

  .ألمراضنا ونصرة وسعادة وفرح لنفوسنا وأرواحنا
  .بركة صلواته وشفاعاته فلتشملنا مجيعاً آمني





 

  البابا شنوده الثالث
  



a مفرح القلوب a  

  }١٣٣{

  
. بعـــــــضاً  بعـــــــضكُم  تحبـــــــوا  أَنْ: أُعطـــــــيكُم  أَنـــــــا  جديـــــــدةً  وصـــــــيةً " 

   )٢٤: ١٣يو  (  "أَنا أَحببتكُم كَما
–– 

  
ومنذ فتـرة فوجئـت     " الدومبسكو  " أعمل يف معهد الساليزيان اإليطايل      

 يف املعهد وطلب مين      ابتداًء من العام القادم لن يكون يل عمالً        باملدير خيربين بأنه  
فكان اخلرب بالنسبة يل كالصاعقة     . أن أسعى للبحث عن عمل يف أي مكان آخر        

  .وأحسست أن الدنيا تدور من حويل وقد ضاقت يب
وبعد أن متالكت نفسي تذكرت أنين أعرف أحد األصدقاء الذي يعـرف            

 فلجأت إليه وطلبت منه أن نذهب فلتاؤس السرياينأبانا القديس القمص جيداً 
  .أبينا القديسألخذ بركة إىل دير السريان 

 وطلبت منه   أبينا فلتاؤس وبالفعل ذهبنا إىل الدير وهناك وقفت أمام مدفن         
شفاعته وبكيت أمامه بكاًء مراً ألن مستقبلي ومستقبل أسريت مهدد بالضياع يف            

ـ ممتلئاًارة الدير وأنا مث عدت من زي. حالة فقدان وظيفيت   اً سالم واطمئنان وواثق
وكانت النتيجة فورية حيث وجدت     . أن اهللا لن يتركين بشفاعة قديسنا العظيم      

أن أحد األحباء الذين معي يف املعهد تدخل من أجلي من تلقاء نفسه وتكلم مع               
 مع تركـي    ١٠،  ٩املدير الذي وافق أن أحصل على املرتب كامالً عن شهري           

 ويف ١٢، ١١وبالفعل مل أحصل على مرتب شـهري  . ائياً بنهاية السنة العمل  
أبينا القديس القمص  قررت أن أحتدث مع املدير فوضعت صورة   ١٢اية شهر   

 يف جييب وطلبت من قدسه أن يكون معي أثناء احلديث مـع             فلتاؤس السرياين 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٤{

  
 وتغري تغـرياً    املدير وأن حيل هذه املشكلة وذهبت إىل املدير وحتدثت معه كثرياً          

كبرياً وتعاطف معي وقرر استمراري يف العمل ولكن يف جمال آخر غري التدريس             
وانتهت املقابلة وخرجت أجمد اهللا     . يتراجع عن قراره السابق   ألنه لن يستطيع أن     

 الذي غير من فكر املدير جتاهي       أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    على يد   
  .وأعطاين نعمة يف عينيه

عد ذلك كان تعامل املدير معي طبيعياً جداً حىت أنه يف عيد امليالد اتصل يب          ب
لكي ما يهنئين بالعيد إال أنين فوجئت أنه تغري من جهيت مرة أخرى وذلك ألن               

  .هناك أشخاص تسعى للوقيعة
أبينا القـديس القمـص     فقمت بزيارة إىل دير السريان وذهبت إىل مدفن         

طلبت شفاعته يف هذا املوضوع وانصرفت من        وتكلمت معه كعاديت و    فلتاؤس
  .الدير وأنا مملوء سالماً وفرحاً وطمأنينة

وبالفعل فقد تدخل أبونا القديس إذ عند ذهايب إىل املعهد فوجئت بأن املدير     
مت نقله من املعهد ومل يتوقف األمر عند هذا، بل قد مت تعيني مدير آخر هو من                  

يدافع عين وقد أعلمين املدير اجلديد بـأنين        كان يتوسط يل أمام املدير السابق و      
  .سوف أقوم بالتدريس مرة أخرى

ـ   فكنت أبكي فرحاً من حمبة اهللا وعمله العجيب على يد            م يقديـسنا العظ
ح القلـوب وشـفيع     فـر  الذي هـو باحلقيقـة م      القمص فلتاؤس السرياين  

  .املستحيالت
 
 



a مفرح القلوب a  

  }١٣٥{

  
  

 "مونيت اسكروروسيس  " M –Sويف هذه الفترة أُصبت مبرض خطري امسه 
وهو مرض يصيب األعصاب عن طريق املخ والنخاع الشوكي وآالمه صـعبة            
جداً وقال يل الطبيب أن النتيجة الطبيعية هلذا املرض هي الشلل الكلي وكتب يل        
العالج وهو عبارة عن حقنة كل أسبوع يتم أخذها مدى احلياة كوقايـة مـن               

 جنيه  ١٢٠٠ ليس له عالج وهذه احلقنة مثنها        األعراض اجلانبية هلذا املرض ألن    
 وطلبت شفاعته ودهنت    أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    فأسرعت إىل   

رأسي وظهري ومنطقة فقرات الرقبة بزيت كان يـستخدمه أبونـا القـديس             
 قبـل أن    بأبينا القديس وأحضره يل أحد األحباء الذي كان له عالقة قوية جداً           

  .يتنيح
 املعحزة إذ شعرت براحة عجيبة وبدأت اآلالم ختتفي ائيـاً           وبالفعل متت 

فذهبت إىل الطبيب املعاجل وبعد الكشف عمل الفحوصات الالزمة ذُهل مـن            
  .ده عمل معجزي ال يقدر الطب عليه: نتائج هذه الفحوصات وقال يل

وأنا اآلن أعمل مدرس يف املعهد وبصحة جيدة جداً وأشكر ربنا يـسوع             
أبينا القديس القمـص فلتـاؤس      جد معي بصلوات وشفاعات     املسيح الذي مت  

  . قليبفرحالذي مأل حيايت بأعماله القوية العظيمة والسرياين 
  . آمنيفلتكن معنابركة صلواته وشفاعاته 



 

  القديس البابا كريلس السادس



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٦{

  
ــ"     " أَخرِجنِــــــــــــــــــــــي  شــــــــــــــــــــــدائدي مــــــــــــــــــــــن. قَلْبِــــــــــــــــــــــي  ضــــــــــــــــــــــيقَات رجاُفْــــــــــــــــــــ

   )١٧: ٢٥ مز( 
–– 

  
من دوار شديد جداً، وال أقدر على الوقوف وكنت يف حالـة            كنت أعاين   

إعياء شديدة لدرجة أنه كان حيدث يل حاالت إغماء، وهذا كله مـنعين مـن               
وذهبت ألطباء كثريين وقمت بعمل الفحوصات الالزمة       .  الطبيعية ممارسة حيايت 

مع عمل رنني مغناطيسي على مراكز االتزان باملخ واألذن، وشخصت حـاليت            
على أا التهاب ڤريوسي يف عصب االتزان، وكان عالجه هـو جمـرد دئـة          

 .األعراض فقط، وأعطاين الطبيب املعاجل بعض األدوية مع عمل متارين معينـة           
وكنت بعد هذه التمارين أستريح لفترة قصرية مث كان يعاودين الـدوار مـرة              
أخرى، ومل أشعر بأي حتسن أو راحة، فكنت متعبة جداً من هـذا املوضـوع               

  .ووصلت إىل حالة يأس شديدة
ألبينا القديس القمص   ويف أثناء تعيب أهداين أحد األحباء كتاب معجزات         

دسه، فشكرته على هذه العطيـة الثمينـة     مع صورة كبرية لق    فلتاؤس السرياين 
وقمت بوضع الصورة يف حجريت اخلاصة وقرأت الكتـاب بـشغف وحـب             

وقفت أمام صورة قدسه وصليت بدموع حـارة        مث بعد ذلك    . وفرحت به جداً  
 أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    إىل اهللا طالبة بركة صلوات وشفاعات       
 من هذا الـدوار الـصعب الـذي ال    عين لكي يعمل اهللا معي معجزة ويشفيين  

  .أستطيع بسببه أن أحترك



a مفرح القلوب a  

  }١٣٧{

  
، قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    وبالفعل متجد اهللا معي بشفاعة      

وأنا . وحتسنت حاليت جداً وزال الدوار مين على الفور بعد هذه الصالة العميقة           
  .اآلن بصحة جيدة جداً وأمارس حيايت بصورة طبيعية للغاية

أبينا القديس القمـص     يسوع املسيح الذي استجاب لشفاعة       وأشكر ربنا 
تنا جا الذي ما زال يعيش معنا بروحه ويشفع فينا يف كل احتيا           فلتاؤس السرياين 

  .عته املقدسة عنااوسيبقى يف قلوبنا وأمام عيوننا مجيعاً داعماً حلياتنا بشف
  .بركة شفاعته فلتشملنا مجيعاً آمني





 

  القديس البابا أثناسيوس الرسويل
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٨{

  
 "ـــــتفالْت نِـــــي إِلَـــــيمحارو .ـــــطأَع كـــــدبع ـــــكتلِّـــــصِ قُوخو ـــــناب 
كت١٦: ٨٦مز  (  "أَم(   

–– 
  

 سنوات كانت تشتكي من أمل شديد يف        ٥چوليانا رامي عندها حوايل     ابنيت  
ا إىل أحـد    فذهبنا  . جليها ومفاصلها لدرجة أنه كانت تبكي من شدة األمل        ر

هذه أثبتت   و ،األطباء االستشاريني، فقام بالكشف عليها وطلب عمل حتاليل هلا        
فقال لنا أن   .  نسبتها عالية جداً يف الدم     وكانتالتحاليل وجود محى روماتزمية     

معدالت املرض عندها ستحتاج على األقل من ستة أشهر إىل عام كامـل مـن    
 ملليجرام يومياً ملدة شـهرين      ١٠٠٠وكتب لنا مضاداً حيوياً     . العالج املستمر 

وهذا كان صعب جداً على طفلة أن تبلع كبسولة ذا احلجـم كـل          . متتاليني
  .يوم

چوليانا من اخلليج ، حيث يعمـل   ع األول للعالج، حضر خال      ويف األسبو 
هناك، ويقضي شهراً أجازة كل عام وزار أديـرة وادي النطـرون واشـترى              

يس القمـص فلتـاؤس     أبينا القـد   فيلم نسر الربية حياة ومعجزات       اسطوانة
دعانا إىل مرتله حيث يقطن يف نفس العمارة اليت نسكن ا لنشاهد            ، و السرياين

فلما شاهدنا الفيلم أعجبنا به جداً وتعرفنا على قديس عظـيم مل            .  سوياً الفيلم
نعرفه من قبل وطلبنا شفاعته القوية أن يشفي ابنيت من مرضها وتعلقنا به مجيعاً              

: وليانا اليت كانت تسألين أسئلة كثرية عنه إذ كانت تقول يل          چوباألخص ابنيت   
.. ه؟ أنا عايزة أشوفه يـا مامـا       ملاذا ال يظهر ونكلمه؟ هل سيسمعنا إذا كلمنا       



a مفرح القلوب a  

  }١٣٩{

  
فقلت هلا قبل ما تنـامي      . وأسئلة كثرية من هذا القبيل    ! وممكن يشفيين يا ماما؟   

چوليانـا  وفعلت  . اطليب منه كل هذا وهو حيب األطفال وسوف يستجيب لك         
چوليانا من  ويف الصباح الباكر خرجت     . كما قلت هلا وكنا مجيعاً نتشفع بقدسه      

 ظهر يل وقال   أبونا فلتاؤس يا ماما   : اً وفرحانة وقالت يل   غرفتها وهي متهللة جد   
وابتسم يل وهو مجيل جداً يا  :يل

ماما ودقنه بيضاء ووجهه منري وأنا فرحت به خالص وحاولت أكلمـه أكثـر              
  .ولكنه طبطب على ومشى

قديسنا العظيم القمص فلتـاؤس     ففرحنا مجيعاً هلذا االهتمام العجيب من       
چوليانا وكان كلنا إميان وثقة أنه شفى ابنتنا يف هـذا            وظهوره البنتنا    السرياين
  .الظهور

وبالفعل ذهبنا وأجرينا حتليالً وكانت النتيجة سلبية، ومل يعد يظهر أي نسبة            
من معدالت الروماتيزم وكنا فرحني جداً لما حدث وذهبنا إىل الطبيب املعـاجل           

مستحيل أن حيدث تغيري مثل هذا      : لتحاليل اجلديدة الذي عندما رآها قال لنا      با
وبالفعل ذهبـت إىل    .  يف معمل آخر   يف أيام قليلة، وطلب مين أن أعمل حتليالً       

وذُهل الطبيب جداً   . معمل آخر وعملت التحليل وكانت النتيجة أيضاً بالسالب       
ة إهلية بكل املقـاييس أن      هذا عمل إهلي وليس عمل الطب إا معجز       : وقال لنا 

وهي اآلن ال حتتاج إىل أي أدوية واشكروا        . چولياناخيتفي هذا املرض من جسم      
  .ربنا على ذلك

والـسعادة وكنـا حنـضن      فذهبنا من عند الطبيب ومجيعنا يف قمة الفرح         
 أبانا القديس القمص فلتاؤس السرياين    ت  أ ونأخذ منها الربكة ألا ر     ،چوليانا



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٠{

  
 من هذه احلمى الروماتيزمية القاسـية    سدها املريض لتشفى متاماً   بالعيان وملس ج  

اليت كانت ستأيت بأعراض خطرية أو تشوهات كبرية علـى حـسب كـالم              
  .الطبيب

قديسنا ونشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا الذي استجاب لشفاعة           
د ، الذي مل نكن نعرفه من قبل، ولكن اآلن بع         العظيم القمص فلتاؤس السرياين   

چوليانا والتحدث معها وجهاً لوجـه مل يعـد امسـه        زيارته ملرتلنا ولغرفة ابنتنا     
وصورته تغادر مرتلنا بل صرنا نكلم كل الناس بعمله املعجزي القوي والسريع             

وسوف تكون هذه املعجزة عالمة جمد ونصرة أمام اهللا والناس من جهـة             . جداً
  . معناأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينعمل 

  . فلتشملنا مجيعاً آمني املقدسةبركة شفاعته




 

  األب يوحنا كرونستادت
  



a مفرح القلوب a  

  }١٤١{

  
 "نيي فَرِحاِء فجالر ابِرِيني صقِ فيِ١٦: ٨٦مز  (  "الض(   

– 
  

أنا طالبة بكلية احلقوق جامعة القاهرة بالفرقة الثانية، كنت أمر بظـروف            
صعبة يف الدراسة حىت أنين رسبت يف الفرقة الثانية عامني متتـالني ويف العـام               
الثالث كانت مصر كلها متر بظروف حرجة، منها انفجارات مبحيط اجلامعـة            

االمتحانات يف السنة   وبالتايل مل أمتكن من الذهاب إىل       . قوقوباألخص كلية احل  
وكانت هذه السنة هي الفرصة األخرية إلعادة الفرقة الثانية للمرة الثالثة،           . الثالثة

وحبثت كثرياً عن أي معهد أو كلية   . مما عرضين للفصل النهائي من كلية احلقوق      
  .لكي ألتحق ا ولكن مل أوفق

أبينـا  م نسر الربية حياة ومعجـزات       لر يل خطييب في   ويف أحد األيام أحض   
 وشاهدناه مجيعاً أنا واألسرة وتعلق قليب بـه         القديس القمص فلتاؤس السرياين   

فتشفعت به وقلت   ،به جداً حينما قال ال يوجد مستحيل عند ربنا        كثرياً وتأثرت   
 ،له أنا مستحيل دراسيت يف كلية احلقوق وأنت قلت ال يوجد مستحيل عند ربنا            

  .فأطلب من قدسك املساعدة لكي أكمل دراسيت
ويف اليوم التايل ذهبت إىل الكلية لكي أسحب أوراقي ألم أبلغوين بعـدم             

، أبينا فلتـاؤس  جواز استمراري يف كلية احلقوق، وأثناء ذهايب طلبت شفاعة          
  .والذي ال خيذل أحداً التجأ إليه يف ضيقة أو مشكلة

هبت ألحد املوظفني الذي طلب مـين       ووصلت إىل مكتب شئون الطلبة وذ     
وفعالً كتبت الطلـب    . أن أكتب طلب إذن لسحب امللف ليقدم لعميد الكلية        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٢{

  
أنت حتيب تكملي دراستك يف الكلية؟ فقلـت  : وأعطيته للموظف إال أنه قال يل     

اذهيب إىل البيت وهايت شهادة مرضية وبابا وماما ميـضوا          : فقال يل . له ياريت 
ففرحت جداً مبا قاله وبالفعل ذهبت إىل البيت وأحضرت         . عليها وتعايل قدميها  

الشهادة وقدمتها إىل هذا املوظف وبعد ذلك طلب مين أن أعود بعد أسـبوع              
  .ملعرفة الرد ألن الطلب ممكن أن يقبل أو يرفض

وشعرت بسالم داخلي مع طمأنينة وشكرت اهللا على استجابته الـسريعة           
به طوال هذا األسبوع وأقول لـه كمـل          وكنت أتشفع    أبينا فلتاؤس لشفاعة  

ولكين مل أشـاركهم    . مجيلك، إال أن أسريت كانت متشككة يف هذا املوضوع        
تلك املشاعر بل كنت أشعر بأن أبانا القديس معي ويسندين ويشفع يفَّ أمام اهللا              

  .ين سالماً وفرحاًألمما كان هذا الشعور مي
 الطلـب إال أن املوظـف       احملدد لالستعالم عن نتيجة   مث ذهبت يف املوعد     

املسئول مل يكن موجوداً فانتظرت فترة من الوقت ولكنه مل حيضر فتـضايقت             
جداً ولكن قامت إحدى املوظفات باستخراج الدفتر اخلاص بتلـك الطلبـات            
ووجدت امسي بني الذين قُبل طلبهم وقالت يل مربوك لقد قُبل طلبك وطلبـت              

  .داد املصاريف واستكمال الدراسةمين أن أحضر يف بداية العام الدراسي لس
ت ربنا يسوع املسيح من عمق قليب الـذي مسـح يل            روفرحت جداً وشك  

 نسر الربية   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    باستكمال دراسيت بشفاعة    
ومح القلوب وفاتح األبواب املغلقةفر.  

  .بركة شفاعته فلتكن معنا مجيعاً آمني



a مفرح القلوب a  

  }١٤٣{

  
 "عمتاس توصي  لـائعـا  دـي  يكلإِلَهِـي  مـي  وَألن  ـكـلِّي  إِلَيأُص  "

   )٢: ٥مز ( 
– 

  
 من خالل زياريت دير     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    تعرفت على   

السريان حيث تقابلت هناك مع أب راهب صديق لنا، وحكى يل عن حياتـه              
. ت صغرية قد أخذها من أبينا القديس قبل نياحته        ومعجزاته وأعطاين زجاجة زي   

وأعطاين أيضاً بعض الكتب اليت تتكلم عن حياته ومعجزاته وبعـض الـصور             
  .لقدسه وذهبت إىل مدفن أبينا القديس وأخذت بركته

ويف أحد األيام ظهر حتت اإلبط يف ذراعي األمين جتمع صديدي وتضاعف            
فذهبت إىل أحد   . ة الذراع ككل  حجمه خالل يومني حمدثاً شبه شلل يف حرك       

يبدو أنه خراج صديدي ملتهب بشدة والبد من        : األطباء وبعد الكشف قال يل    
 أيام وبعدها سوف أقوم بفتحه وتنظيفه وعمل        ١٠أخذ مضاد حيوي قوي ملدة      

  .الالزم له
وأمام اآلالم املربحة بدأت استخدام املضاد احليوي مـع بعـض املـراهم             

أبينا وم التايل تذكرت أنه يوجد معي زجاجة زيت من          واملسكنات ولكن يف الي   
عض الكتب والصور اليت ختصه فأخرجتهم ب و القديس القمص فلتاؤس السرياين   

ووضعت صورة صغرية لقدسه على ذراعي وتوقفت عن اسـتخدام األدويـة            
 مرات يف اليوم وكل مرة ٣واستخدمت زجاجة الزيت بدل األدوية كنت أدهن     

  . العظيم القمص فلتاؤس السرياينقديسناأطلب شفاعة 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٤{

  
وصدقوين يف اليوم الثالث الستخدامي للزيت فوجئت بأن اخلراج ال يوجد           

  .له أثر وذراعي يتحرك طبيعي جداً وال أشعر بأي أمل
فشكرت ربنا يسوع املسيح على هذا العمل املعجزي الذي مت معي بشفاعة            

صحة جيدة جـداً وقـد       وأنا اآلن ب   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    
وصار أبونا القديس شفيعاً لنا . شفيت متاماً ومل أذهب مرة أخرى للطبيب املعاجل     

  .يف مجيع ظروف حياتنا ألن شفاعته قوية وسريعة جداً
 

أبينـا  هذه املعجزة السريعة والقوية والشافية يف حيايت اليت متت بـشفاعة            
تين أجتاسر وأطلب من أجل ابين الـذي         جعل القديس القمص فلتاؤس السرياين   

وال يستطيع الكالم وكان يستخدم لغة      جتاوز عمره ثالث سنوات وأربعة شهور       
وذهبت به إىل أطباء كثريين واجلميع      . اإلشارة وهذا كان يضايقين جداً ويبكيين     

  .قرروا ضرورة ذهابه إىل طبيب ختاطب
عب من حالة ابين    القلب النقي وجدت معجزة أص    وعندما كنت أقرأ كتاب     

أبينا القـديس القمـص      فمكثت أصلي بدموع طالبة شفاعة       ١٤٠يف صفحة   
وقمت بدهنه  .  ووضعت صورة لقدسه صغرية حتت رأس ابين وهو نائم         فلتاؤس

  .بالزيت الذي كنت أستخدمه يف املعجزة السابقة
وصدقوين مل مير أكثر من يومني وأفاجأ أن ابين يطلب مين أن يشرب وألول     

وصرخت من فرحيت وإذ به يكمل كالمه وكأنه حيجز هذا الكالم منـذ             . مرة
  .زمن وأراد أن ينطق به



a مفرح القلوب a  

  }١٤٥{

  
وفرحت جداً ومحلته وذهبت إىل صورة أبينا القديس املوجودة عنـدنا يف            
املرتل وشكرته وقبلت الصورة وابين أيضاً فعل هكذا وكان يف قمـة الفـرح              

  .والسعادة والتهليل
عمق قلوبنا الذي من على وعلى ابين بالشفاء   ونشكر ربنا يسوع املسيح من      
، قديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين     العاجل بربكة صلوات وشفاعات     

الذي صار مرتلنا يشهد معجزات كثرية لشفاء أمـراض وعـودة مفقـودات             
وبركات كثرية جداً مألت أرجاء األسرة والعائلة من كثرة حديثنا عن قداسـته    

  .لقوية والسريعة جداًومعجزات شفاعته ا
  .ته تشملنا مجيعاً آمنياشفاعصلواته وبركة 



 

  القديس مار أفرام السرياين
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٦{

  
 مـــــن خرجـــــت وقَبلَمـــــا عرفْتـــــك الْـــــبطْنِ فـــــي صـــــورتك قَبلَمــــا " 
   )٥: ١ إر(  " قَدستك الرحمِ
–– 

  
الحظت على ابين فيلوباتري بأنه ميشي بطريقة غري طبيعية كسائر األطفـال            
الذين يف سنه حيث أنه كان يقترب من ثالث سنوات فكان يقع علـى األرض              

  .يس فيها اتزانأحياناً وأيضاً كان ميشي يهتز مييناً ويساراً، وبطريقة ل
مجال أشهب وبعد الكـشف وعمـل الفحوصـات    /  إىل الدكتور   فذهبنا

أنه يعاين من لني عظام شـدبد وتقـوس يف الـرجلني وإن مل              : الالزمة قال لنا  
.  سنوات سنضطر إىل إجراء عملية جراحيـة لـه         ٤تتحسن حالته فعندما يتم     

كن مل يطرأ أي حتسن     ولوكتب له عالجاً ملدة ثالثة شهور واستمرينا يف العالج          
  .ولو طفيف بل كانت احلالة تزداد سوءاً

يام كنا يف زيارة دير السربان وتقابلنا مع أحد اآلباء الرهبـان            ويف أحد األ  
الذي لفت انتباهه ما يعانيه ابين من لني عظام وروينا له قصة مرضـه وانـه ال                 

القـديس  أبينـا  فأشار علينا أن نذهب إىل مـدفن  . يوجد أي حتسن يف حالته    
وقد كان  .  لنأخذ بركته ونطلب صلواته من أجل ابين       القمص فلتاؤس السرياين  

ويف . واشترينا أيضاً بعض الكتب اليت حتكي عن حياة أبينا القديس ومعجزاتـه           
املرتل قرأت إحدى املعجزات اليت كانت لطفلة امسها مارينا وكانت تعاين مـن             

 أثناء حياتـه    أبينا فلتاؤس تت إىل   لني عظام أيضاً، أي نفس مرض ابين ، وأا أ         
رض وصلى من أجلها ومتجد اهللا معه وشفيت فتأثرت جـداً وبكيـت            على األ 



a مفرح القلوب a  

  }١٤٧{

  
وطلبت من ربنا أن يتحنن على ابين فيلوباتري كما حتنن على مارينا وأن ميد يده               

  . وهو ال يعسر عليه أمرأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينبالشفاء بشفاعة 
 إذ قد حتسنت    نا القديس القمص فلتاؤس   يأبعجزة بشفاعة   وبالفعل متت امل  
ا به إىل الدكتور وبعد الكشف وإجراء الغحوصـات         نفذهب. حالة فيلوباتري جداً  

اندهش الطبيب جداً وقال لنا إا معجزة قوية جداً إذ أثبتت الفحوصات أن لني          
رجليـه  وصار فيلوباتري ميـشي علـى   . متاماًقد اختفى   العظام وتقوس الرجلني    

  .بطريقة طبيعية جداً ويلعب وجيري مثل األطفال الذين يف مثل سنه
أبينـا  ففرحنا مجيعاً وشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي متجد معنا بـشفاعة            

 قلوبنا مجيعاً ذه املعجزة القويـة      فرح الذي   القديس القمص فلتاؤس السرياين   
  .والعظيمة

  .بركة شفاعته فلتكن معنا آمني


 

  القديس إيسوذوروس قس اإلسقيط
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٨{

  
 "ـــــــبطَي  ـــــــوه بالـــــــر  ينللَّـــــــذ ـــــــهونجرتفْسِ  يلـــــــنـــــــي لالَّت  ـــــــهطْلُبت "  

   )٢٥: ٣ مرا( 
– 

  
 مجيع أسـناين، فـذهبت إىل طبيـب     كنت أعاين من آالم شديدة جداً يف      

عنـدك جيـوب    : متخصص وبعد الكشف وعمل الفحوصات الالزمة قال يل       
صديدية يف اللثة وهذه ليس هلا عالج، ألننا لو سحبنا الصديد بعملية جراحيـة              

أنـت  : مث قال يل  .  هذه اجليوب مرة أخرى وبصورة أسرع من األول        فستمتلئ
كتب يل بعض املضادات احليوية مـع       مضطرة أنك تتعاملي مع هذا املوضوع و      

  .مسكن قوي
 ولوهذه اجليوب كانت تسبب يل آالماً شديدة يف منطقة األذن والرقبة وح           

باإلضافة إىل أمل األسـنان     .  ممكن أن يستمر يومني أو ثالثة      اً صعب اًالعني وصداع 
وكنت أعيش علـى    . فكنت أضغط بأسناين على بعضها بشدة حىت خيف األمل        

م وتطور األمر   ٢٠٠٧وبدأ معي هذا املوضوع حوايل سنة       . ديدةاملسكنات الش 
إىل أن هذه اآلالم تأتيين إذا التفت ناحية الشمال حتديداً أو إذا مسعـت صـوتاً                

  .عالياً
القديس ويف أحد األيام ذهبت إىل دير السريان وهناك ذهبت إىل مزار أبينا             

ت بـه كـثرياً      ووقفت أمام جسده الطاهر وتـشفع      القمص فلتاؤس السرياين  
 وبكيت أمامه وطلبت من قدسه أن يرمحين ويتشفع يفَّ أمام رب اد يـسوع             

  .لكي يشفيين من هذه اآلالم الصعبة



a مفرح القلوب a  

  }١٤٩{

  
وفوجئت يف احلال وأنا واقفة أمام جسده الطاهر بأن أذين كأن فيها دربكة             
وكأن عظام من داخلها تتحرك وأمسع الصوت وأحس به وفجأة شعرت بـأمل             

ألبينـا  أصرخ منه ولكن كان حويل ناس كثرية تعمل متجيد          شديد جداً كدت    
وبعد ثوان قليلة هدأت اآلالم وشعرت براحة عجيبة        . القديس القمص فلتاؤس  

م واختفى األمل ائياً وأنا ما زلت واقفـة يف          ٢٠٠٧جداً مل أشعر ا منذ سنة       
 ففرحت جداً ومل أتكلم بشيء أمـام زوجـي        . املزار أمام جسد أبينا القديس    

  .وأوالدي الذين كانوا معي يف املزار
وبعد ما ذهبنا إىل البيت قلت أخترب نفسي فطلعت إىل البلكونة فلم يـأتين              
هذا األمل مث التفت ناحية اليسار فلم أشعر أيضاً بأي أمل مث دخلت حجريت ألنام               
ومنت على جانيب األمين وهذا الوضع مل يكن يف استطاعيت أن أفعله، ومل أشـعر         

أيب ففرحت جداً وأعلنت لزوجي وأوالدي كل ما فعلـه معـي     . بأي أمل أيضاً  
 ففرح اجلميع وجمدنا ربنا يسوع املسيح الذي القديس القمص فلتاؤس السرياين   

 .قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    يستجيب لشفاعة قديسيه وباألخص     
  .وأنا اآلن بصحة جيدة جداً وال أشعر بأي أمل ومل آخذ مسكنات

شكر ربنا يسوع املسيح الذي من على بالشفاء من هذه اآلالم الـصعبة             وأ
 الذي مأل حيايت بأعماله     قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    جداً بشفاعة   

القوية والعظيمة وبصلواته وشفاعاته يشفي اهللا أمراضنا ويزيل أتعابنا وييسر لنـا     
حياتنا ويح قلوبنافر.  

  .معنا آمنيبركة شفاعته فلتكن 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٠{

  
  " أَعـــــــــــــــــــــــــدائي  مـــــــــــــــــــــــــن  فَـــــــــــــــــــــــــأَتخلَّص الْحميـــــــــــــــــــــــــد  الـــــــــــــــــــــــــرب  أَدعـــــــــــــــــــــــــو" 

   )٤: ٢٢ صم٢( 
–– 

  
واهللا . بالسجن ملدة عام، يف قضية تبديد منقوالت       اً ابتدائي اًكان على حكم  

ك احلكم قد صدر قبل إمتام إكليـل        وكان ذل . يعلم أنين مظلوم يف هذه القضية     
ويف فترة انتظار املعارضة للحكم أمتمت اإلكليل وكان حكم         . زواجي بشهرين 

املعارضة بعد زواجي حبوايل ثالثة أشهر وكنت يف حالة من اخلـوف الـشديد              
وأشعر أنين ال أستطيع أن أعيش حيايت يف سالم أو فرح ألنين أختيل أن احلكـم               

  .ذا مت تصديقهقد يدمر كل مستقبلي إ
ويف أحد األيام جاء لزيارتنا أحد األحباء الذي يعرف ظروف القضية وكان            

أبونا فلتـاؤس   أطلب شفاعة قديس املستحيالت     : معه فيلم نسر الربية وقال يل     
أبينـا  وشاهدنا مجيعاً الفيلم العظيم الذي يروي حيـاة ومعجـزات      . السرياين
ى الفيلم مراراً كثرية وأنا أبكـي        وتعلقت ذا القديس جداً وصرت أر      فلتاؤس

  .وأردد له ساعدين وأخرجين من هذه األزمة وتشفعت به كثرياً
 ويف إحدى الليايل وقبل جلسة املعارضة النهائية وأنا يف نومي رأيت حلمـاً            

 ماسـك يـدي     بأبينا القديس القمص فلتـاؤس الـسرياين      إذ  . عجيباً جداً 
سة والناس املنتظرين مث يدخل معي      ويصطحبين داخل احملكمة ويريين مكان اجلل     

إىل القفص وخيرج يب مرة أخرى وكان وجهه منرياً جداً وابتسامة مجيلة علـى              



a مفرح القلوب a  

  }١٥١{

  
وجهه ومل يتكلم معي كلمة واحدة واستيقظت من النوم وأنا يف قمـة الفـرح               

  .والسالم الداخلي
وكان يوم احملكمة غريباً جداً، فالقاضي استدعاين وأدخلين قفص احملكمـة           

 مع املتهمني وفجأة أرى نفس املناظر اليت رأيتها يف احللـم فـارت يف               وبقيت
وعنـدما  .  أن يتكلم عين أمام القاضي     من قديسنا أبينا فلتاؤس   البكاء وطلبت   

جاء دوري جتمد لساين فعالً وتقدم احملامي نيابة عين ونفى التهمة األصلية وبعد             
.  املتهم وإخـالء سـبيله     ان كان احلكم بالسجن ملدة عام نطق القاضي برباءة        

فصرخت من فرحيت ألن القفص فتح أمامي ووجدت نفسي خارجاً من احملكمة            
 أبونا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين     بالرباءة مثل الرؤيا اليت قد أراين إياها        
  .وكنت شاعر بوجوده معي يف احملكمة

رحاً هو حبق شفيع املستحيالت وقادر بصالته وشفاعاته أن يعطي سالماً وف          
  .للملتجئني إليه رغم ما يكون لديهم من مشاكل واضطرابات وآالم وسجون

لشفاعة قديسنا العظيم   وأشكر ربنا يسوع املسيح وأجمد امسه ألنه استجاب         
 وسأبقى عمري كله ملتصقاً ذا القـديس العظـيم          مص فلتاؤس السرياين  الق

السجن وعـرفين   الذي صار شفيعي وحبييب ألنه ساعدين يف حمنيت وأنقذين من           
  .نفسه عن طريق قصته العظيمة يف فيلم نسر الربية

  .بركة صلواته وشفاعاته فلتشملنا مجيعاً آمني
 

  القديس يوحنا ذهيب الفم
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٢{

  
 "ـــــــــكَألن قَـــــــــذْتفْـــــــــِسي أَنن ـــــــــنم تـــــــــونِـــــــــي الْميعو ـــــــــنم  ـــــــــةعمالد 

لَيرِجو ملَقِ ن٨: ١١٦ مز(  " الز(   
–– 

  
 سنة من الزواج رزقين اهللا بطفل مجيل أمسيته مينا وأدخـل            ١٧بعد حوايل   

ميثل مينا فرحة خاصة يف بيتنا      والفرح يف قلوبنا وشكرنا اهللا على عطاياه العظيمة         
وهو اآلن عنـده حـوايل سـبع      . ق هدية السماء  ويف وسط كل العائلة ألنه حب     

 عـن   أبينا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين     وتعرفنا على   . سنوات ونصف 
 أا كانت يف زيارتنا وأعطتين صـورة لقدسـه           حيث الصديقات ىحدإطريق  

احتفظي ا ألنه قديس معاصر يعمل معجزات كثرية جداً وحكت          : وقالت يل 
وارتبط به ابين مينا جداً     . يف حياته وبعض معجزاته   لنا بعض من املواقف اجلميلة      

 حقيبة املدرسة وحـاول والـده أن    إذ أنه أخذ صورة أبينا القديس ووضعها يف       
  .يأخذها منه ولكنه رفض متاماً أن يتركها

ويف أحد األيام كنت أتكلم يف تليفون املرتل ومينا كان يلعب يف بلكونـة              
لث، ومسعنا صراخ شديد وإذ مينا يـسقط        املرتل حيث أننا نسكن يف الدور الثا      

وجرينا مجيعاً إىل الشارع لنجد مينا مطروحـاً علـى        . من البلكونة أثناء اللعب   
وإذ بإحدى اجلـارات    . األرض واجلريان وكل املارين يف الشارع واقفني حوله       

الولد سقط بطريقة غريبة جداً فأنا أتابعه       : الساكنني يف العمارة املقابلة لنا تقول     
 بلكونة مرتيل، فإذ به يسقط ورأسه كانت إىل أسفل وقبـل أن يـصل إىل                من

  .األرض فجأة غير اجتاه سقوطه ليسقط على جانبه



a مفرح القلوب a  

  }١٥٣{

  
أسرعنا به إىل املستشفى األمريي يف طهطا وعملوا له فحوصات وأشـعات            
ومل جيدوا أي إصابة أو كسر ولكنهم خافوا من املسئولية ألن الطفل سقط من              

د حولونا إىل مستشفى سوهاج اجلامعي لعمل أشعات مقطعيـة    الدور الثالث فق  
 مـصاباً تابعة الطفل هناك ملدة ال تقل عن ثالثة أيام الحتماالت أن يكـون              ملو
  .رتيف داخلي أو يظهر شيء آخرب

 فرد مـن أفـراد   ١٥وأثناء وجودنا باملستشفى وكان معنا حوايل أكثر من    
 حضين وأنا أبكي وسـألته مـاذا        األسرة واألحباء ملتفني حولنا أخذت مينا يف      

أنا يا ماما كنت ألعب يف البلكونة وفجأة وجـدت          : فقال يل ! حدث يا حبييب؟  
 اللي صورته معايا يف الشنطة      أبونا فلتاؤس وعرفت يا ماما    نفسي أطري يف اهلواء     

القيته جاي من السماء وحضين بيده ونيمين على األرض وطلع السماء تـاين،             
  .ما ألنه تركين على األرض وطلع السماء تاينبس أنا زعالن يا ما

أبونا القـديس  ففرحنا مجيعاً هلذا الكالم وهذا العمل املعجزي الذي قام به           
  .القمص فلتاؤس السرياين

وكل من يرى مينا ويعرف أنه سقط من الدور الثالث ومل جند يف جـسده               
انـا  أبأي خدش أو جرح أو نزيف أو كسر أو حىت صدمة أو بكاء يعرف أن                

 قد احتضنه يف اهلواء ونزله إىل األرض بسالم         القديس القمص فلتاؤس السرياين   
  .كان ميجد اهللا يف قديسه العظيم

 يف اليوم   أبينا القمص فلتاؤس السرياين   ومينا اآلن بصحة ممتازة ويردد اسم       
مرات عديدة وحيبه جداً وكل البلد تعرفه بعد أن خرجنا من املستشفى بـدون              

  .أي شيء آخرأي إصابة أو 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٤{

  
قديسه العظيم القمص فلتاؤس    ونشكر ربنا يسوع املسيح الذي أرسل لنا        

 وأنقذ ابين الوحيد ومحله وأعاده لنا ساملاً صحيحاً بدون أي جرح أو              السرياين
  .خدش رغم سقوطه من الدور الثالث ومحاه وحفظه من موت حمقق

  .بركة صلواته وشفاعاته فلتشملنا مجيعاً آمني




 

  القمص فلتاؤس السرياين
  



a مفرح القلوب a  

  }١٥٥{

  
 َألنَّ رب يـــــــــــــا  اشـــــــــــــفنِي. ضـــــــــــــعيف  َألنـــــــــــــي رب يـــــــــــــا  ارحمنِـــــــــــــي" 

   )٢: ٦مز  ( " رجفَت قَد عظَامي
–– 

  
أدير صيدلية بامسي منذ زمن باملنطقة ومعـروف بنـشاطي يف العمـل             أنا  

م أُصبت مبرض جلـدي     ٢٠١٤ويف شهر أغسطس سنة     . واخلدمة يف الكنيسة  
عضال سبب انتشار لبقع يف جلد اجلسم كله وجتمع صديدي ودموي يف أماكن             

وذهبت ألكـرب أطبـاء     .  متاماً وبسرعة مذهلة   متفرقة يف جسدي وتغير شكلي    
أبو بكر الظـواهري    / وأساتذة األمراض اجللدية يف مصر أذكر منهم الدكتور         

كرم متياس ولألسف أن التـشخيص  / صبحي احلفناوي والدكتور    / والدكتور  
وبالتايل العالج لـن يكـون جمـدياً        . كان واحداً وهو أن املرض غري معروف      

  .اوالت إىل أن يتدخل اهللا يف املوضوع ويشفيينومؤثراً، ولكن هي حم
وقد استمررت يف العالج طوال شهرين دون فائدة وانتابتين حالة نفـسية            

وأُصبت بضيق وزهـق ومل أعـرف   . حادة منعتين من اخلروج للعمل أو اخلدمة  
  .لألمر حالً

وذات يوم نزلت للصيدلية من ضيقي وكتغيري لوضعي، وكنت واضع مراهم    
لبثور الواضحة يف وجهي وذراعي وجاءين أحد اخلدام وعندما رآين ذُهل      لتغطية ا 

وسألين عن سبب كل هذه البثور فحكيت له عن قصة مرضي وإذ به خيرج من               
القديس العظيم القمـص    هذه بركة من    : جيبه زجاجة زيت صغرية ويقول يل     

، استخدمها واطلب شفاعته وسوف يتمجد ربنـا يـسوع          فلتاؤس السرياين 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٦{

  
فقلت له إنين مل أعرف عنه أي شيء ممكن حتكـي  . ح معك بربكة شفاعته   املسي

وبالفعل مكث معي ما يقرب من ساعتني يكلمين عنه وعن معجزاته           . يل قصته 
 وسافرت إىل الدير وزرته يف مدفنـه       .واشتاقت نفسي له من كل ما مسعت عنه       

ووجدت صورته أمامي فوقفت أمامها وطلبت شفاعته مـن أجـل شـفائي             
 جداً واشتريت فيلم نـسر  اً عجيباًت أنه واقف أمامي وكان داخلي سالم      وشعر

  .الربية وبعض الصور والكتب اخلاصة بقدسه
وبعد عوديت إىل املرتل شاهدت الفيلم الذي بدل حيايت وحياة األسرة وكل            

  .البيت فقد كنا نراه يف اليوم أكثر من مرة وصرنا نتكلم به لدى كل من حولنا
م فقط من زياريت للدير وكان ذلك مساء يوم االثنني حيـث            وبعد ثالثة أيا  

شاهدت الفيلم للمرة اليت ال أعرف عددها وفجأة امتأل املرتل كله برائحة خبور             
جداً وكان كل من يف املرتل يشتمون هذه الرائحة وكانت قويـة جـداً              مجيلة  

  .وكنا ندخل من غرفة ألخرى والبخور رائحته متأل أرجاء البيت
ا مجيعاً وشكرنا ربنا على هذه الظاهرة الروحية العظيمة وكنا يف ملء            ففرحن

إذ بشخص يوقظين   ) اليوم التايل   ( ويف فجر الثالثاء    . السالم والفرح والطمأنينة  
أبانا القـديس القمـص فلتـاؤس       من النوم وعندما فتحت عيين إذ يب أرى         

وكانا يف حالة نور     ومعه أبونا القديس يسطس األنطوين واقفني أمامي         السرياين
وجمد عظيم جداً وجسديهما عبارة عن شعاع مساوي بينما الوجه مشرقاً جـداً             

ومل أصدق ما أرى وحاولت أن أض من        . ويف حالة ابتسامة كبرية من كليهما     
 يرفع يده يف    بأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    السرير ولكين مل أقدر وإذ      

 شكل شعاع ضوء مجيل جداً وجيتاز جسمي        اجتاهي فيخرج منها نور مساوي يف     



a مفرح القلوب a  

  }١٥٧{

  
 وبعدها ابتسما وغادرا يف هذا الوهج النـوراين         ،بالكامل من الرأس حىت القدم    

العجيب مث اختفى النور من الغرفة بعد أن كانت مشرقة بنور عجيب يف أثنـاء               
  . املقدسةازيارم

قديسني ففرحت جداً هلذه الزيارة السمائية العجيبة والعظيمة وشعرت ان ال         
  .قريبني منا، بل هم معنا يف كل وقت نطلبهم فيه

مث ذهبت مسرعاً إىل احلمام ألنظر وجهي، وأخذت ماء ألغسل عـيين وإذ             
بقشور جلدية تتساقط من وجهي حينما أملسها بيدي وبعض القروح خيرج منها            
دم لونه أسود ومل أصدق نفسي وبسرعة أخذت محاماً وبعد االستحمام وجدت          

 كأنه لطفل حديث الوالدة إذ اختفت كل آثار البثور والقـروح            جسدي كله 
وعاد اجللد إىل لونه الطبيعي دون أي عيوب أو تشوهات وأحسست أنين نلت             

ت منذ أن سرى هذا التيار الـسماوي بلونـه          أ بد والدة جديدة لكل جسدي   
 أبينا القديس العظيم القوي القمص فلتاؤس الـسرياين       الفضي املشرق من يد     

  . زيارته يل بصحبة أبينا القديس يسطس األنطوينأثناء
وفرحنا مجيعاً هلذا العمل السماوي املعجزي وشكرنا ربنا يـسوع املـسيح    

بأبينا القـديس القمـص     إلرساله هذين القديسني العظيمني مع أنين تشفعت        
 فقط، لكنه باحلقيقة هو حبيب القديسني فهو دومـاً يـصنع            فلتاؤس السرياين 
 يف شركة قديسني معاصرين وعندما نقرأ كتب املعجزات الغنية          معجزاته للشفاء 

  .له نتعرف على السماء والسمائيني من خالل شركة حمبته
  .بركة صلواته وشفاعات اجلميع تشملنا مجيعاً آمني



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٨{

  
 

  
نتقــــدم إليــــك عزيزنــــا القــــارئ باعتــــذارنا وذلــــك لعــــدم متكننــــا مــــن نــــشر           @

وصــــــلت إلينــــــا وذلـــــك لــــــضيق املــــــساحة    كـــــل املعجــــــزات واملواقــــــف الـــــيت    
ولكننـا نعـدك بنـشر عـدد كـبري منـها يف       .. املتاحـة وأيـضاً لعـدم التكـرار     

  .كتابنا القادم إذا أحبت مشيئة اهللا
إن البـــاب مــــا زال مفتوحــــاً   .. وهـــا حنــــن جنـــدد الــــدعوة لــــك ولكـــل القــــراء       @

 أبينـــــا القمـــــص   والـــــنعم الـــــيت ناهلـــــا الكـــــثريين ممـــــن عرفـــــوا      املعجـــــزات مـــــع جلَ
  . أو الذين صنع معهم معجزة بنعمة اهللا وقوته،فلتاؤس السرياين

أرســل املعجـــزة أو املوقـــف مبينـــاً كيـــف ســـاعدتك تلـــك املعجـــزة يف أن      @
أرســـــــــــلها إلينـــــــــــا فرمبـــــــــــا يـــــــــــسمح اهللا أن تكـــــــــــون      .. تقتـــــــــــرب مـــــــــــن اهللا أكثـــــــــــر   

  .رسالتك سبب بركة وسبب رجاء ملن يقرأها أو يسمعها
بالكامـــل حــىت ولــو أردت عـــدم    ) لعنــوان  االســم وا ( مــع مالحظــة كتابـــة    @

ذكــــر االســــم يف كتابــــة املعجــــزات، واالكتفــــاء بــــذكر احلــــروف األوىل منـــــه        
  .فقط، لكي ميكننا االتصال بك يف حالة الضرورة لالستفسار

  :أكتب إلينا على العنوان التايل @
 – وادي النطــــــــــــــــرون  – ديــــــــــــــــر الــــــــــــــــسيدة العــــــــــــــــذراء الــــــــــــــــسريان   ١. ب. ص

  .س أسقف ورئيس الدير األنبا متاؤ–البحرية 
  :أو على الربيد اإللكتروين @

fr.fltaous.alsoriany@gmail.com 



a مفرح القلوب a  

  }١٥٩{

  
 

  
  تقدمي لنيافة األنبا متاؤس @
  إهداء إىل روح أبينا القمص فلتاؤس السرياين @
  الراهب القمص فلتاؤس السرياين يف سطور @
الفرح @ 

 
 
 

  
  
  
  معجزات حدثت بربكة وصلوات أبينا القمص فلتاؤس السرياين @
  اعتذار ودعوة @
  الفهرس @
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a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٦٠{

  
  


