
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  مثل فى الرعاية :إسم الكتاب 

  القمص ميخائيل إبراهيم

  البابا شنوده الثالث :إسم المؤلف 

  العباسية) األوفست ( األنبا رويس  :المطبعة 
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ات، لكـى تسـتوعبها   القصص و األخبار و الكلمات ، التى وصلت إلى أيدينا عنه ، تحتاج إلى مجلد

   ٠جميعها ، وتحتاج أيضاً إلى وقت ، لترتيبها واخراجها 
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أقدمه إلى كل راع ، وكل كاهن ، وكل خادم ، بل إلى كل مسيحى ، كصورة للحياة لمسيحية الحقة ، 

   ٠٠وأقدمه إلى معهد الرعاية فى كنيستنا ، لتدريسه  ٠٠مثال للخدمة وك

�����������&������4���3ن�����2� �����٠&��� �
   ٠نقدمه للقراء فى الذكرى الثانية لنياحة راحلنا الطوباوى 
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دة هذا الكتاب ، من ذكرياتهم الطيبة مع صاحب هـذه السـيرة   كل األحباء الذين ساهموا فى تقديم ما

وكل من  ٠العطرة ، فى حياته ككاهن ، أو كزمالء له فى العمل أو فى الخدمة قبل عمله فى الكهنوت 
   ٠٠تعب معنا ، ليصل هذا الكتاب إلى يديك 
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  تذكار نياحة القمص ميخائيل 
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  توجد صورة للقمص ميخائيل إبراهيم : ملحوظة 
  ٠٠ظهرت قوة روحانية فى خدمة الكهنوت           
  كل خدماته السابقة كانت تمهيداً لهذه الخدمة          
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، ببلدة كفر عبده ، مركز قويسنا منوفية ، إيبارشية القليوبية ومركز قويسنا  ٢٠/٤/١٩٩٨ولد فى 
   ٠، و من والدين مسيحيين
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م الرسامة ، وحضر نيافة األسقف لرسامته ، إال أنه امتنع ، وهرب فى يوم الرسـامة مـن   وحدد يو
   ٠وقال إنى ال استحق هذه الخدمة المقدسة ، وإنى ال أحتمل المسئولية ٠البلدة 

  أما عن ابنه ميخائيل ، فكان من طقولته محباً للكنيسة 
  براهيم يوسف  شفيق إ                                             

  
  
  

نشأ المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم فى ظالل وتحت رعاية كنيسة السيدة العذراء بكفر عبده ، فـى  
 ٠وهى كنيسة قديمة ، وكانت الوحيدة فى المنطقة ، وكانت مركـز إشـعاع روحـى     ٠جو روحى 

   ٠يرعاها كاهن أمين محبوب ، هو المتنيح القمص جرجس حنا 
فاضالً ، يقضى يومه فى نسخ الكتب ، و تعليم األطفال القـراءة و الكتابـة مـن     وكان المرتل رجالً

البشائر األربعة ، و يوزع على الشباب قراءات يوم األحد و يراجعهـا معهـم مـراراً ، و يعلمهـم     
    ٠ويقضى شطراً كبيراً من الليل فى الصلوات و التسابيح  ٠المردات و األلحان 

   ٠ن فى قلب ميخائيل و هكذا وضعت بذور اإليما
  كما ابراهيم رزق                                                

  ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده                                          
   
  
  

شأن الكثيرين من  ٠وكان أبوه صرافاً  ٠من أبوين بارين ) منوفية( ببلدة كفر عبده  ١٨٩٩ولد عام 
  ٠زمانهأقباط 

التحق بمدرسة الكنيسة ، و تلقى على مرتلها و مدرسـها   ٠تربى الطفل ميخائيل فى حضن الكنيسة 
   ٠٠المتواضع مبادئ الكتابة و الحساب و القراءة فى سفر المزامير و البشائر 

  
  
  
  
  

ف وقد نشطت اإلرساليات األجنبية فى بدنا ، قامت فى القاهرة جمعية متواضعة تهد ١٩٠٨وفى عام 
الترغيـب فـى   " إلى تأسيس مدارس ريفية ، حفاظاً على الكنيسة القبطية وأوالدها ، ةهى جمعيـة  



مرقس بك فهمى تاوضروس ، و سليمان : أذكر من بيم أعضائها المرحومين الغيورين  ٠" التهذيب 
ألب وهـو جـد ا   ٠داود ، و طاهر يوسف ، كان أولهم موظفاً بالمالية ، وثانيهم من كبار الموظفين 

  و ثالثهم كان محامياً ناشئاً  ٠الورع القمص شنوده جرجس كاهن كنيسة المالك بشبرا 
وفى المدرسـة   ٠بميت يعيش ، و ميت دمسيس ، و كفر عبده : أسست هذه الجمعية ثالث مدارس 

و فى مدرسة كفر عبده التحق  ٠الثانية بدأت حياتى الدراسية ، ألن ميت دمسيس هى مسقط رأسى 
و هكذا أراد اهللا أن يكون التحاقنا بهذه المدارس المتشابهة المنشأ ،  ٠خائيل التمام دراسته الطفل مي

  رمزاً للقائنا فى محيط الكهنوت بكنيسة مارمرقس بعد اثنين و خمسين عاماً
أتم جزءاً من دراسته بمدرسة األقباط بقوسنا ، ثم بمدرسة األقباط الكبرى بالقاهرة ، فى وقت كانت 

  دارس القبطية فى الريف و المدن تحرص على توجيه تالميذها نحو بتدقيق كبير فيه الم
  القمص يوحنا جرجس                   
  )بكنيسة مار مرقس بشبرا(                        

  
  
  
  
  

  توجد صورة عن : ملحوظة 
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   ٠٠الذى أسس عدداً كبيراً من الكنائس و الجمعيات 

   ٠٠فى كل مكان حل فيه  و كان شعلة روحية
  ٠٠و أعطى مثالً للموظف الروحى المتدين الخادم 

   ٠٠إلى أن اختاره الرب للتفرغ لخدمته 
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وشأن معظم شباب ذلك الجيل ، التحق ميخائيل أفندى إبراهيم بوظيفة حكومية بمراكز المحافظـات ،  
   ٠وكان يرسل له فى كل مركز عوناً إلشباع الروحية  ٠حبه لكنيسته  حامالً بين جنبيه

وتمثل هذا العون فى زميل تقى ورع ، هو المرحوم فرج اهللا أفندى ، الموظف بمدينة فوة التى لـم  
يكن بها كنيسة فاتخذ الموظفان من منزل فرج اهللا أفندى كنيسة مصغرة ، جـذبت الكثيـرين مـن    

   ٠ة فى وسط ذلك القفرزمالئهما إلى حياة روحي
وكما ذكر صاحب هذه السيرة ، كان هذا هو أول تذوق له لطعم الحياة الروحية و تعزيات اهللا الوفيرة 

   ٠، عن طريق المعاشرات الطيبة

�א
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ثـم عـين    ٠ةبعد أن أكمل دراسته االبتدائية ، تلقى علومه الثانوية بمدرسة األقباط الكبرى بالقاهر 

 ٠موظفاً بوزارة الداخلية فى وظيفة كتابية بمركز فوة ، ثم بمركز شربين ، ثم بمركز كفـر الشـيخ   
فكانا  ٠وهنا رتبت له العناية اإللهية االلتقاء برجل تقى مملوء من روح اهللا ، أسمه فرج اهللا   

ر الشيخ كفـر الشـيخ   ولم تكن فى كف ٠يقضيان أوقات فراغهما فى الصالة ودارسة الكتاب المقدس 
و كانت أقرب كنيسة لهما فى مدينة سخا ، على بعد ثالث كيلو مترات مـن   ٠كنيسة فى ذلك الوقت 

وكانا يذهبان للصالة كل أحد سيراً على األقـدام ، حيـث لـم تكـن هنـاك وسـائل        ٠مقر عملهما 
   ٠ثم يعودان إلى عملهما  ٠للمواصالت 

����ل����א#�מ��زق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
  ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده 

  
  
  

إال أنـه   ٠(*)ذكر لى القمص ميخائيل أنه قبل أن يلتحق بالخدمة ، كان شاباً يتصرف كباقى الشبان 
ولم يكن بهذه البلدة كنيسة ، ولكن كان فيهـا رجـل    ٠فه ، عين فى مركز كفر الشيخ فى بدء توظ

   ٠"أباه الروحى " قديس هو المرحوم فرج اهللا مسيحة ، الذى يعتبره القمص ميخائيل 
يصحبه إلى جمعية الوعظ بمنزله مساءاً ، ثـم  : فرعاه المرحوم فرج اهللا فى حياة التدين و الصالة 

  ه ، ويعود به فى اليوم التالى كما بدأ معه فى اليوم السابق وال يحصل له وقت فراغ يوصله إلى منزل
فظل على هذا الحـال خـالل    ٠٠(*)وقال لى القمص ميخائيل ، إنه كان يريد الفكاك منه ولكن عبثاً 

  فترة وجوده بكفر الشيخ ، حتى أصبح التدين عادة له ، فلما نقل إلى بلبيس كان إناءاً مختاراً 

�و�                                                                  �������&

��وض�א �
  بكفر الصيادين بالزقازيق –بالمعاش 

  
  
  

فقد صدرت حركة تنقالت ، و نقل مأمور المركز الذى كـان ال  : قابلته تجربة هو وصديقه فرج اهللا 
اهللا ولكن ميخائيل لم يضعف وظل ثابتـاً علـى   يعترض على ذهابهما للصالة ، كما نقل زميله فرج 

   ٠إيمانه 
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   ٠القمص ميخائيل بأسلوب التواضع و إنكار الذات  لعل هذه عبارة قالها(*) ــــــــ 

و عندما حل يوم األحد التالى ، ذهـب   ٠ولكنه طلب معونة و إرشاداً من اهللا ، وصلى صلوات حارة 
وعند عودته وجد أن األوامر قد صدرت بنقل المأمور إلى جهة نائية ، ولم يمـض   ٠للصالة كعادته 

   ٠دة وواظب ميخائيل على الصالة ، وكان ينمو فى اإليمان على وجوده بكفر الشيخ سوى أيام معدو
   ٠ثم صدر أمر بنقله إلى بلبيس بالشرقية 

����ل����א#�מ��زق� �
  
  
  
  

    
أنتقل ميخائيل أفندى إلى مثل وظيفته فى كفر السيخ ، و معه حنينه المتزايد إلى نعمة اهللا العاملـة ،  

ق أوسع ، وسرعان ما نقله من كفـر الشـيخ   فأسس من زمالئه و معارفه جمعية روحية على نطا
أقامتهـا   ٠بقليل ، سمحت إرادة العلى ، أن تتحول جمعية هذه البلدة إلى كنيسة كفر الشيخ الحالية 

   ٠العناصر التى عاصرت هذا الغيور 

�א
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  يوجد صورة عن خدمته فى بلبيس: ملحوظة 

  
  
  

وكان يؤدى عملـه   ٠بشغف كبير  –ا الجديد ميخائيل أفندى موظفه) شرقية( استقبلت مدينة بلبيس 
   ٠بأمانة و استقامة ، و عرف بالنزاهة الكاملة ، فاحتل مكانة طيبة فى قلوب مواطنيه

وفى المجال الروحى ، التقى بالمرحوم جرجس عبد الملك زميله فى العمل ، وبزميله اآلخر الشماس 
آلن بالزقازيق وكان اللقاء المثلث نواة لجمعية روحيـة ،  عوض اهللا حنا حفظه اهللا ، هو بالمعاش ا

   ٠٠آلت إلى كنيسة بلبيس الحالية 
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، حينما كنت زميالً له فى مركز بلبيس ، مـوظفين  ١٩٢٧إن معرفتى بالراحل الكريم ترجع إلى سنة 
و أمضيت معـه حقبـة    ٠سكن تابعين لوزارة الداخلية ، متالصقين فى المكاتب ، و متجاورين فى ال

   ٠ ١٩٣٥طويلة حتى سنة 
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قديمة فى التاريخ ، وكان بها كرسى أسقفية كما يخبر بهـذا   ومعلوم أن مدينة بلبيس الحالية مدينة

و الزائر لها فى ذلك الوقت ، كان يرى فى شوارعها و أزقتها بقايا األديـرة ، و   ٠سنكسار الكنيسة 
     ٠و كانت بها قلة من المسيحيين رقيقى الحال  ٠أعمدة الكنيسة القديمة ملقاة فى الطرقات 
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وكنا نعارض فى هذا ، ألن البلدة قليلة الموارد ، ال تنهض بتكاليف البناء وال بمعيشة خدام الكنيسة 

و  ٠بلغة اإليمان الـذى انتصـر أخيـراً     وكنا نحن نتكلم بلغة الحساب و النفقة ، وكان كالمه هو ٠
   ٠أقيمت الكنيسة ، وهى تؤدى رسالتها اآلن 

وبهذه المناسبة ال يفوتنى أن أذكر فضل الرجل العادل كريم العنصر ، المرحوم حسنين بـك شـرف   
الدين مأمور مركز بلبيس و قتئذ ، و محافظ دمياط بعد ذلك ، ووالد األستاذ مجدى حسنين من رجال 

  ة ، الذى عضد المشروع ومهد كل السبل فى اقامته ، غير آبه بأقوال المعارضين من أهل البلدة      الثور
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مرور الزمن تآكل إنه آية فى الروعة والجمال ، يمثل السيد المسيح مصلوباً على الصليب خشبى ، وب

وقد يكون مودعاً حالياً فى كنيسة بلبيس التى عثـر عليـه فـى     ٠الخشب ، وبقى التمثال النحاسى 
   ٠أساسها 

�و��������&
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كانت الجمعيات الوعظية التى تتمثل فى جمعيتى اإليمان وأصدقاء الكتاب ، والجمعيات الشماسية التى 

وأبناء الكنيسة ، ذات أثر فعال فى النهوض بالمنبر وخدمة المذبح تتمثل فى جمعيتى نهضة الكنائس 
وما كنت أثناء دراستى بالتعليم  ٠بالقاهرة و األقاليم ، عن طريق الخدمات المنتقلة و الفروع الناشئة 

العالى شماساً بجمعية أبناء الكنيسة بالقاهرة ، وجدت فى تأسيس فرع لهذه الجمعية بالزقازيق سنة 
  ٠داداً لحياة أفضل أمت ١٩٢٧
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 ٠وكم كنت أسعد حين يطلب منى األستاذ نظير مالبس شماس يرتديها قبل أن يعتلى منبر الـوعظ   

فظ بها لهذه الذكرى المقدسة التـى علمتنـى   فكنت أحتفظ له بالتونية الخاصة بى ، التى مازلت أحت
   ٠احترام المنبر و تقديسه 

إن لهـذا  ( ويشير إلـى بمـا معنـاه     ٠وكان ميخائيل أفندى يحضر عظات هذه النهضات الروحية 
ولم يتقابال شخصياً فى ذلك الوقت ،  ٠) الشماس نظير جيد عمالً يعده له الرب فى مستقبل الكنيسة 

وقد اختـار   ٠٠اً ، إلى أن سمحت إرادة الرب بلقائهما فى مجال الخدمة الفسيح ولكنهما ارتبطا قلبي
   ٠قداسة البابا شنوده القمص ميخائيل إبراهيم لعضوية المجلس االكليريكى للكنيسة القبطية عامة 
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جبـل  ( كفاكم قعوداً بهذا الجبـل  : " وكانت العظة التى أعطانيها الرب هى قول موسى النبى لشعبه 

وكنت أقصد أن يفكر شعب بلبيس فى عدم االكتفاء بالنبتة الصغيرة ، و هى الجمعيـة ،   ٠)"حوريب 
   ٠بل يرتقون بها إلى كنيسة 
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نرجو يا أخ فهمى : [ ووقف ميخائيل أفندى يلقى كلمة الكنيسة ، ويرحب بشمامسة الجمعية ، فقال 

عام أن نكون قد تركنا جبل حوريب ، الذى كنا فيه فى ال) وهو االسم الذى كنت أحمله قبل الكهنوت (
  ٠] الماضى 

فى كتابـه عـن     Buterكانت مدينة بلبيس من أمهات المدن المصرية ، وقد ذكرها المؤرخ بطلر 
وكانت عامرة بكنائسها ومؤمنيها ، غير أن الغزوات التى توالت على مصر قضـت   ٠الفتح العربى 

فصار لهـا بعـث    على مقدساتها ، فاندثرت كنائسها ، حتى قيض الرب لها ميخائيل أفندى إبراهيم ،
  : ولبناء هذه الكنيسة قصة جميلة  ٠جديد ، حيث أنشأ كنيستها 

  

      
  
  

األرض األولى التى شرع ميخائيل أفندى وزمالؤه فى بناء الكنيسة عليها ، تغيرت ألن بعض العناصر 
 إلى أن التقى صديق مخلـص مـن   ٠وكذلك كان نصيب األرض الثانية  ٠هدموا ليالً ما بنى نهاراً 

   ٠المواطنين بميخائيل أفندى ، ونصحه أن يتخير أرضاً بعيداً عن العمران 
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رك ، أم أنه محفوظ لـدى أسـرة   هل موجود فى الكنيسة كأثر مبا: ولست أعلم مصير هذا الصليب 

  مجاورة للكنيسة ؟ 
أما ميخائيل أفندى فكان و وزمالؤه يحملون مواد البناء على أكتافهم مع العمال ، حتـى تـم بنـاء    

   ٠الكنيسة 
، بلغنا بالتواتر أن عدد مذابح كنائسها كان مائـة مـذبح   " ميت حمل " إن من ضواحى بلبيس قرية 

ولكن بعث الكنيسة التى تقيم الباقية من اسرات  ٠س بها اآلن مذبح واحد تقدم عليها القرابين ، ولي
وهكذا يعمل  ٠المسيحية المتناثرة فى ضواحى بلبيس ، إلى الكنيسة التى تقيم لها مراسيمها الدينية 

   ٠اهللا بالقليل وبالكثير
   
  

) مديرية أسيوط ( غنايم وأرسل لها الرب كاهناً من بلدة ال ٠صارت الكنيسة فى بلبيس بركة ال تقدر 
، وهو المتنيح القمص دوماديوس ، الذى قبل العمل بشروط وروح ميخائيل أفندى ،و هى مجانيـة  

وكان ذلك الكاهن مثاليـاً ،   ٠الخدمة ، والصالة فى الصوم المقدس حتى الخامسة من مساء كل يوم 
   ٠نفسية كثيرة صابراً أمينا ، ظل يرعى شعب بلبيس على الرغم مما عاناة من آالم 
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وأذكر منهم المرحومين مترى عبد الملك ببندر الزقازيق ، وجرجس ميخائيل بالقلم اإلدارى بالمديرية 

وظل ميخائيل أفندى يمد الكنيسة باحتياجاتها حتى تنـيح فـى    ٠المالى ، ويوسف عبد المالك بالقلم 
كما كان يرعى كاهنها ، إلى أن حضر إلى القاهرة يوماً ما ، فصـدمته سـيارة    ٠أحضان القديسين 

وظل أبونا ميخائيل يرعى أسـرته حتـى    ٠بشارع رمسيس ، حيث قضى نحبه بالمستشفى القبطى 
   ٠النفس األخير 
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كما كـان  ( كنت قد نقلت رئيساً لمكتب مباحث بلبيس ، و تقابلت مع ميخائيل أفندى ١٩٣٠فى سنة 
، وكان يعمل كاتب خفراء مركز بلبيس ، وشعرت بمدى بركة هذا الرجـل  ) ينادى به فى ذلك الوقت 

    ٠وروحه الملتهبة بمحبة المسيح 
 ٠حجرة ونجتمع فيها ، ونمارس نشاطنا الروحى  وفى أحد األيام اقتراح ميخائيل أفندى أن نؤجر

وكان يدعو واعظاً هو بشارة بولس ، زوج ابنة أبينا القمص عبد المسيح كاهن كنيسة الفجالة وقتئذ 
ومن هذه التبرعات أمكن شراء  ٠ثم رأى ميخائيل أفندى أن نؤسس جمعية و نجمع تبرعات  ٠

   ٠قطعة أرض زراعية 
األرض الشخص الذى كان يزرعها ، و أذكر أن هذا الخفير كان اسمه ورأى أن يقوم بحراسة هذه 

  محمد أو سيد 
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األرض وعليه آثار تنبئ أنه كان مثبتاً فى صليب خشبى ،مما أوحى للجميع أنه كانت فى موضع هذه 

  وقد احتفظ بهذا الصليب فى الكنيسة بعد بنائها  ٠سة اندثرت بفعل الزمن األرض كني

عندما قابلـه ميخائيـل أفنـدى ،     ٠ومما يذكر أيضاً أن الخفير الذى كان مكلفاً بحراسة األرض  +
) الذى هو أنا ( كتر خير ضابط المباحث : [ قال هذا الخفير  ٠واستفسر منه عن ظروفه و حراسته 

ى كل ليلة الشاويش سيد الموجود بالمركز ، راكباً حصانه األبيض ، و يبقى طول الليل ، فانه يرسل ل
وقد كان هذا الشاويش مشهوراً فى المركز  ٠] معى فى الحراسة ، و يمر على األرض إلى الصباح 

، وله هيبة ووقار ، وصحته قوية ، ولما قابلنى ميخائيل أفندى ، و اخبرنى بأقوال الخفير ، أجبتـه  
  ]  أنا لم أرسل الشاويش سيد ، ولم أكلفه بحراسة األرض  ٠أبداً [
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شفع بمارجرجس ، وآخر بالعذراء ، وثالث بالمالك قد يوجد شخص يت: ولكن ميخائيل أفندي قال لهم 
فاألفضل أنم تعمل قرعة بين هؤالء القديسين ، كما حدث عند اختيار  ٠ميخائيل ، ورابع بمار مرقس 

 ٠٠وفى يوم معين اختاروا طفالً ليأخذ القرعـة   ٠فأقام الشعب صلوات وأصواماً  ٠متياس الرسول 
   ٠وسميت الكنيسة باسم مارجرجس  ٠ ففرح الشعب ٠وكانت على اسم مارجرجس 
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إلى اهللا أن يرسل لهم كاهناً يرعاهم ، ألن اآلباء الكهنة ما كانوا يحبون الذهاب إلى بلبيس ونواحيها 

   ٠٠ ، حيث كان األطفال يزفونهم بعبارات غير الئقة



ونتيجة لذلك تعطل قطار الركاب الذى أتى بعـده ،   ٠وفى أحد أيام انقلب قطار بضاعة على الشريط 
ونزل الركاب لكى يتفرجوا على البلد ، خصوصاً عندما علموا أن هنـاك   ٠ووقف عند محطة بلبيس 

   ٠عطالً لست ساعات على األقل 
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و استقر فـى   ٠ولم يعد بالقطار ، و تذكرته فى جيبه  ٠" أبونا دوماديوس " وكان أسم هذا الكاهن 

   ٠وفى اليوم التالى مباشرة ، أقام القداس بالكنيسة  ٠البلد 

�+�
�
����,��$מ�
��A����&

�����ل�א�
� !7

מ�(�א!�
�)�:����א �
وحدث أن أرسل أحد المرتلين ، واسمه المعلم إبراهيم ، خطاباً للكنيسة ، يعرض حضـوره بعـد أن   

   ٠٠سمع ببناء كنيسة فى بلبيس ، فوافقوا على حضوره 
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ب تسميتها بهذا االسم أنه كان يقدم فيها كل أسبوع مائة خمل أى يصلى مائة قـداس  ويقال أن سب 

، حيث كان المسيحيون الذين يحضرون إلـى ميـت حمـل ،    " الزربية " وبالقرب منها اسمها  ٠٠
وقد تغير اسمها إلى العدلية ، حينما عين منها وزير  ٠يتركون فبها دوابهم إلى أن يحضروا القداس 

   ٠) محمود باشا صالح ( كان فى ذلك الوقت و ٠للعدل 
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ى أثناء خدمتـه  وذهب الناس إلى ميخائيل أفند –أطال اهللا حياته  –وصرخ المارة ، وظنوا أنه مات 

وإذا بميخائيل أفنـدى يـرد    ٠] ٠ابنك بطرس داسته عربة حانطور ومات : [ كشماس ، وقالوا له 
ولم يترك الهيكل ، واستمرار فى صلوات القدس  ٠] أعمل إيه ، لتكن مشيئة الرب : [بهدوء عجيب 

  ولم يمت بطرس ، وكان العربة لم تمر عليه اطالقاً  ٠٠
  ش بالمعا( أغنسطس عقيد 

  بطرس صليب بطرس                                                                             
   

 

فذهب وفد إلى مأمور المركز ، وقالوا له بإنه ال  ٠كانت نعمة اهللا تعمل ن فبدأت مبانى الكنيسة تعلو 
يل حباً جمـاً ، حيـث كـان    ولكنه كان رجالً حكيماً ، يحب ميخائ ٠يصح أن تبنى كنيسة فى عهده 

ميخائيل يتحلى بجميع الصفات المسيحية الحقة ، وكان بحق رائحة المسيح الذكية وسـفيراً حقيقيـاً   
   ٠للمسيح 

 ٠فهدأ المأمور من ثائرتهم ، و أفهمهم أنه ال يصح أن يقف أحد فى سبيل أقامة أو تعمير بيوت اهللا 
( ع فى اتمام المبانى وبمعونة اهللا تشييد الكنيسة ، ثم استدعى ميخائيل وطمأنه ، وطلب منه االسرا

   ٠باسم الشهيد العظيم مارجرجس ، وبجوارها مسكن للكاهن ) ولها قبة بالخرسانة المسلحة 
                                

  كمال إبراهيم رزق                                                                       
  كنيسة العذراء بكفر عبده ناظر 

  
وبمجرد  ٠ ١٩٣٦ولما كنت منن زمالئه بحكم العمل ، حيث عينت معاون مالية لمركز بلبيس عام 

الذى كان كاتباً لخفر بلبيس ، بسبب ) ميخائيل أفندى ابراهيم ( دخولى سمعت عن نزاع مع 
  نقوداً ليناء كنيسة فى بلبيس  االجتماعات الدينية التى كان يعقدها مساءاً بالجمعية ، و بسبب جمعه
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وكان المأمور يندهش إذ يالحظ أمانة هذا الموظف الذى يسجل على نفسه التأخير أحياناً ، و ال 

   ٠٠على تصرفه ، ألنه بذلك قد يكشفهم ) ميخائيل أفندى ( يتصرف كالباقين الذين كانوا يلومون 
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وبنيت الكنيسة و ارتفعت  ٠٠وهكذا تكفل بعضهم بالخشب ، و البعض باألسمنت ، و البعض بالطوب 

   ٠٠كاتب الخفر) ميخائيل أفندى ( وذلك بقوة الرب ، و ببركة  ٠منازتها 
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سـوى   ٠ماع روحـى لألقبـاط   لم تكن فى بلبيس كنيسة ، كما لم تكن هناك أية رابطة ، أو أى اجت
   ٠االجتماع الذى كانت تقيمة اإلرسالية اإلنجليزية كل يوم أحد 

وعندما استقر المقام بميخائيل إبراهيم فى بلبيس ، وطد عالقته بجميع الناس ، بما حباه اهللا من قلب 
ويجلونـه   وقد أحبه الجميع ، ومنهم المرسلون اإلنجليز الذين كانوا يحترمونه ٠كبير وعقل راجح 

حتى أنه عندما شرع فى تأسيس جمعية قبطية تشرف على اجتماع لألقبـاط ، لـم    ٠إلى أبعد مدى 
   ٠يروا فى ذلك غضاضة أو منافسة لهم ، بل قابلوا عمله بفرح 

����ل����א#�מ��زق�                                                                      �
  كفر عبده ناظر كنيسة العذراء ب

  
  
  

أخذ موافقة مطران الشرقية ،  –وكان ذلك فى الثالثينات –لما شرع فى تأسيس كنيسة قبطية ببلبيس 
وقام يعاونه المرحوم الشماس رمزى بولس ،  ٠٠الذى باركه وأعطاه طرس البركة لجمع التبرعات 

جمع مبلغ كبير يكفى للبدء و بنعمة اهللا تمكن من  ٠بزيارة كثير من البالد  ٠الذى أحبه بكل جوارحه 
   ٠فاشترى األرض الالزمة  ٠فى إقامة الكنيسة 

وعندما شرع العمل فى حفر األساسات ، عثروا على تمثال للسيد المسيح على الصليب ، حيث كانت 
وكان هذا األثر فأالً حسـناً ، و اختيـار األرض    ٠بلبيس مدينة عامرة بالكنائس فى العهود القديمة 

  هللا بإرشاد من ا
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  :لما انتقل ميخائيل أفندى إلى بلبيس  ، كان إناءاً مختاراً أعده الرب للخدمة 
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إال ما  وفى يوم األحد بالذات ، ال يؤدى عمالً مصلحياً ٠و يختم عمله عند االنصراف بصالة سرية  

   ٠و كانت له تأمالته فى اإلنجيل  ٠تقضى به الضرورة 
وفى أسـبوع   ٠فكان ال يتناول طعماً إال فى الغروب  ٠ولم أالحظ فى علمانيته أنه أخل بنظام الصوم 

   ٠اآلالم كان يحصل على إجازة طول الفترة ، ليقضيها متعبداً فى الكنيسة 
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) المهندس بطرس حالياً ( وأذكر فى هذه المناسبة ، أنه فى يوم عيد من األعياد ، كان نجله بطرس 

فاستدعى ميخائيـل أفنـدى    ٠يلعب فى الشارع ، فصدمته عربة حانطور صدمة أثرت على ضلوعه 
المقدس ، ولم يلتفت لنصيحة الناصـحين باسـتدعاء أحـد     األب الكاهن لعمل القنديل ودهنه بالزيت

    ٠األطباء 
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وقد يكون من هؤالء الفقراء من هو رث الثياب ، فال يستنكف أن يأويه فى مخدع مناسب فى منزله 

  ٠انه أيضاً خفياً وكان إحس ٠٠
وأذكر فى بلبيس ، أن مساعداً بالمركز ، غير مسيحى ، كان مريضاً ، و انقطع عن العمل مدة مـن  

فكان يقرع على نافذتـه فـى    ٠وكان قريباً من مسكن ميخائيل أفندى  ٠الزمن أثرت على معيشته 
، دون أن يعرفه أحـد ،  حتى إذا فتحت النافذة ، القى بعض النقود فيها و انصرف  ٠أوائل كل شهر 

وقد ذكر لى هـذه الواقعـة المرحـوم     ٠إلى أن تنبه إلى ذلك أحد الجيران ذات يوم فى صباح مبكر 
   ٠السيد عبد الغنى محمود ، الذى كان معنا فى المركز 
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وله فـى هـذا    ٠ما كان الباعث إليه أو األمر به فال يأتى عمالً خارجاً عن اخالقياته كمسيحى ، مه

   ٠األمر امثلة عديدة ال يتسع المقام لذكرها 
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   ٠٠وقد نقل من بلبيس إلى ههيا 
  وكانت له فيها جوالت يعرفها الذين عاشروه هناك  ٠على أن صلتى به لم تنقطع 

�و��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&

��وض�א �
  ق بكفر الصيادين بالزقازي –بالمعاش 

  
  ملحوظة توجد صورة عن خدمته فى ههيا
  وعن ميخائيل أفندى وأسرته و الكريمة 

  
  
  



  
  
  
  
  

عشر سنوات قضاها فى ههيا ، كان خاللها أمين التربية الكنسية ، كما كان شماساً فـى الكنيسـة ،   
دة ، انتقل وكان قائماً بخدمة األفتقاد ، وكان قائماً بخدمة الفقراء ، وكان مركز كل خدمة روحية بالبل

    ٠بعد هذه السنوات إلى القاهرة ، ثم سيم كاهناً بعدها بثالث سنوات 
  
  
  

حسـنين  : هو نيازى باشا ، ومأمور مركز بلبـيس  ) المحافظ ( كان مدير المديرية فى ذلك الوقت 
و حضر  ٠) والد الصاغ مجدى حسنين الذى كان مسئوالً عن إنشاء مديرية التحرير ( شريف الدين 

من الوزارة هو األميراالى أبادير أديب ، وكان ذلك فى يوم السبت ، ونبه لدى وصوله بأنـه   مفتش
وهو ( وطلب من ضابط المباحث  ٠الساعة الثامنة صباحاً ) األحد ( سيقوم بالتفتيش فى اليوم التالى 

ستعداد للتفتيش لال) ميخائيل أفندى ( التنبيه على كاتب الضبط ، وكاتب اإلدارة ، وكاتب الخفر ) أنا 
   ٠، وأحضار الدفاتر و السجالت فى تمام الساعة الثامنة صباح األحد 
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] وهل نبه عليه أمـس ؟  : [فسأل  ٠ة وعندما سأل عنه األميراالى أبادير ، قلنا إنه ذهب إلى الكنيس

وذهـب الرسـول    ٠فثار جداً ، وأرسل من يستدعيه من الكنيسـة   ٠] نعم ، نبهت عليه : [ فقلت 
فأرسل إليه ثانيـاً   ٠] ميخائيل أفندى فى الكنيسة يصلى ، وال يستطيع الحضور : [ وحضر ، وقال 

( خذ يسب ويلعن وهو فى مقـر التفتـيش   وأ ٠وكان ذلك يسبب له هياجاً أشد  ٠وثالثاً ،ولم يحضر 
وصوته المرتفع يسمعه الجميع ، ومنـه مـأمور   ٠المواجه لمكتب المأمور ) مكتب معاون البوليس 

   ٠٠المركز 
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فعل ذلك بنفس الهدوء واالطمئنان و السالم الداخلى العجيب ، على الرغم من معرفته بوجود مفتش 

   ٠٠البوليس ، واستدعائه له عدة مرات 
لصليب ، وكذلك يرشم مكتبـه ودوالبـه   بعالمة ا –كعادته  –ثم دخل إلى مكتبه ، وهو يرشم نفسه  

ثم حمل دوسيهاته وسجالته ، وذهب بها إلى المكتب الموجود به مفتش البوليس ، ثـم   ٠وسجالته 
أنا أرسلت : [وإذا بالمفتش يصرخ فيه  ٠رفع يده بالتحية ، بصوته الهادئ المعروف وطريقته الحلوة

لقد كنت أمام الملك الكبير ، ولم يسـمح  : [ى فرد ميخائيل أفند ٠]لك عدة مرات ، فلماذا لمتحضر ؟
اعمل تحقيق ، ووقع على الجـزاء الـذى    ٠وسعادتك ما تزعلش نفسك  ٠٠لى باالنصراف إال اآلن 

لـو كنـت   ! أنت يا راجل تعرف ربنا؟: [ وإذا بمفتش البوليس يصرخ فيه ثانية ويقول له  ٠] تراه 
  ] ما هللا هللا تعرف ربنا صحيح ، كنت تعطى ما لقيصر لقيصر ، و
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ودخل مسـرعاً  ! ] يقة دى وباللهجة دى ؟ أنت أزاى تكلمنى بالطر: [فغضب وهاج عليه ، وقال له 

وأمسك بـالتليفون ،   ٠للمكتب المقابل ، وهو مكتب المأمور ، وكان المأمور سامعاً لكل هذا الحديث 
فما كان من  ٠ليتصل بمدير المديرية نيازى باشا ، ليعمل تحقيقاً مع ميخائيل أفندى ، لمجازاته ونقله 

  : إال أنه منعه من التكلم بالتليفون ، قال له  –األميراالى  المأمور بالرغم من أنه أقل رتبة من
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مور أن فـرفض المـأ   ٠وطلب سيارة للذهاب لمقابلة المدير ٠ورفض المفتش إذ وجد فى إهانة له 

تستطيع أن تذهب وتستأجر سيارة : [وقال له  ٠يعطيه سيارة ليستخدمها فى مجازاة ميخائيل أفندى 
 [٠٠ !  

، وهو ثائر ) المحافظ (وفى الحال أخذ المأمور سيارة المركز ، وذهب مسرعاً لمقابلة مدير المديرية 
  ٠٠ل أفندى على االهانات التى وجهها المفتش ، واألسلوب الذى عومل به ميخائي
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وبعد قليل حضر مفتش البوليس ، وحدثت مشادة بينه وبين المأمور أمام مـدير المديريـة وفصـل    

ير فى األمر بأن قدم حالً وسطاً ، وحتى يرضى المفتش ، وهو نقل ميخائيل فندى إلى مركز آخر المد
�ولكن هذا التصرف لم يعجب المأمور ، وقدم تظلماً لكى يبقى ميخائيل أفندى ، الذى ٠، وال يجازى 

   ٠٠كانت سجالته أدق سجالت ، وعلى أساس دقتها كان العمل منتظماً بمركز بلبيس 
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وكان يقـول   ٠وصدر قرار بنقل ميخائيل أفندى إلى ههيا  ٠وتحت إلحاح كبير منه ، وافق المأمور 

 ٠فعالً كان سبب بركة كبيرة ألهالى ههيا  ٠] إرسالى إلى ههيا البد أن اهللا له حكمة فى : [ للجميع 
�� ٠وله معهم فيها معجزات كثيرة  �
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ذكرها أيضـاً  : هذه مع القطة الخاصة بعدم مجيئه للتفتيش إلشغاله بالصالة فى الكنيسة صباح األحد 

ش حاول أن يجد له غلطة فى سجالته ، فكانت كلهـا دقيقـة   األستاذ شفيق إبراهيم وأضاف أن المفت
  جداً 
  
  
   
  

، فتتلقفه النفوس العطشى و الطاقات المعطلة ، بلهفة شديدة ) شرقية(وينقل ميخائيل أفندى إلى ههيا 
وكان يرعى شعب ههيا كاهن متقدم فى األيام من أسرة عريقة ، تقى فاضل ، هو المتنيح القمص  ٠

    ٠نبه مرتل الكنيسة المتنيح المعلم صليب عبد السيد ، من أفضل أهل زمانه وإلى جا ٠فيلبس 
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فرج جبران ، أبقاه اهللا وهو / له فى العمل هو السيد قرع أبواب شعب اهللا بابا بابا ، بمعاونتة زميل 

وقد حضر جناز زميلة القديم فى الخدمة ، القمص ميخائيل إبراهيم ، اليف صباه  ٠مقيم األن بالجيزة 
   ٠، وشريكه فى الجهاد فى ههيا 
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وكم من مرة حظيت ببركة الدعوة للخدمة واعظاً ، وممتحناً لتالميذ مدارس األحد ، وموزعاً للجوائز 

إن اهللا : [ ان ميخائيل افندى يقـول  وك! التى كنت أحار فى وسيلة الدعم المالى لها وللكنيسة عامة 
   ٠] هو العامل و المدبر 
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الجميـع   ٠كاتب خفر بمركز الشرطة ، محبوباً من رؤسائه ومن مرؤسيه على السـواء  كان يعمل 
وبروح اهللا كانوا يجدون عنده راحة  ٠يستشيرونه ويطلبون إرشاده فيما يصادفهم من مشاكل العمل 

   ٠٠لنفوسهم 
  
  
  
  

يجمع أفـراد   ٠يمتأل بالصلوات و التسابيح صباحاً ومساءاً : كان منزله هو البيت المسيحى المثالى 
وكـان   ٠وال ينام أحدهم قبل أن يصلوا جميعـاً  ٠أسرته حوله ، يقرأون الكتاب المقدس ، ويرنمون 

الرب حارساً ألوالده ، ولم يسمع أن أحداً منهم رسب فى أية سنة من سنى دراستهم طوال وجودهم 
   ٠فى ههيا 

  
  
  

الغرباء يجدون عنده المأوى و الملجـاً   وكان ٠يستضيفهم ويكرمهم ، ويعاملهم كأفراد أسرته تماماً 
   ٠وقضاء احتياجاتهم 

وحتى بعد أن ترك ههيا ، ظل على إتصال بإخوته األرامل و المحتاجين ، يتذكرهم دائماً ، حتى عيـد  
   ٠) قبيل وفاته (  ١٩٧٥الميالد سنة 
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ويرعاهم ويالطفهم ويحنو عليهم كأب حنون ، وهم يأنسون إليـه ،   ٠وكان يحب األطفال ويحبونه 
   ٠) وكان ذلك نادراً ( ويفتقدونه إذا ما غاب عنهم 

كل اجتماع لمدارس األحـد ، طالبـاً مـن     يصلى دائما من أجل الخدمة و الخدام و المخدومين ، قبل
يجب أن نتعلم نحـن  : [ وكان دائماً يقول  ٠معلمنا الصالح أن يعلمنا حتى نستطيع أن نعلم األطفال 

  ] من هؤالء الصغار ، ونأخذ عنهم طهارتهم وتسامحهم ومحبتهم 
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أمثال ، القس مينا شنوده بكنيسة العذراء الدمشرية بمصر القديمة ، و القس مينا غبراهيم بكنيسـة  

   ٠مارمينا بشبرا 
  
  
  

وقد أنشأ أثناء وجوده فى ههيا ، سجالً خاصاً باألسر المسيحية ، و مبيناً به أسماء أفراد كل أسرة و 
كمـا   ٠الميالد و العماد و الزواج ، وتواريخ كل منها وبه أيضاً حاالت  ٠عملهم وحياتهم الروحية 

   ٠أنشأ سجالً للغياب و الحضور ، للقداسات و االجتماعات ، لكل أفراد الشعب 
وكان بنفسه يتفقد الغائبين ، يسأل عنهم ، ويطمئن على كل الشعب ، ويصلى ألخل الكل ، وال ينـام  

   ٠٠مل على راحته على قدر ما يستطيع طالما هناك مريض أو محتاج أو متألم ، إال إذا ع
  يجلس إليهم على حصيرة أو ب: وكان يفتقد اإلخوة األصاغر و األميين 

وكان السعيد هو ذلـك الـذى    ٠بدونها ، يحدثهم عن اهللا وعن ملكوت السموات ، ببساطة المؤمن 
   ٠يطرق بابه عمى ميخائيل أفندى 

  
  
  

، وبخاصة فى وقت الشدة ، كان الحاضرون يقفون فـى   فى اجتماعات الصالة التى كان يدعو إليها
 ٠الخورس الخلفى بعد الغروب وفى ظالم الليل إال من ضوء قنديل فى شرقية الكنيسة داخل الهيكل 
  أما هو فكان يركع على البالط ، منتصب القامة طوال مدة الصالة التى كانت تستمر ساعات طواالً 

وكان يعلمنا كيف نحادث  ٠حدث كل منهم إلى اهللا بكلمات بسيطة وكان الجميع ال ينصرفون إال وقد ت
وحقاً كـان الجميـع    ٠اآلب بلغة سهلة دون اصطناع الكلمات أو ترديد عبارات مألوفة بدون عمق 

نحس و نشعر بوجوده معنا ، و نخرج وقد شفيت جراحاتنا : يعيشون فى الفردوس األرضى مع اهللا 
   ٠٠نها إلى بيته ، أما هو فيكمل سعيه فى األفتقاد ويذهب كل م ٠و اسعدت أرواحنا 

  
  
  
  

يعيش فى عمله وبيته مع سـيده فـى آالم   ) : البصخة المقدسة ( كانت ال تفوته ساعة من سواعى 
إلى أن يأتى خميس العهد ، فيتناول من األسرار المقدسـة ، و يظـل     ٠ساعة بساعة ويوماً بيوم 

ويظل طوال الثالثة أيـام   ٠ناول فى قداس سبت الفرح وفجر األحد صائماً صوماً إنقطاعياً إلى أن يت
نشيطاً كما هو بالروح ، لدرجة أنه كان يقضى طوال يوم جمعة الصلبوت راكعاً على ركبتيـه خلـف   

   ٠أيقونة المصلوب ووجهه إلى الهيكل ، فتحسبه قديساً راكعاً تحت الصليب 



يكل و تالوة المزامير مع إخوته فيبدأ عمـى ميخائيـل   وبعد إتمام مراسيم التجنيز و الدفن داخل اله
جولة جديدة ، مفتقداً إخوته األرامل و اليتامى و المحتاجين بالبركات التى تكون قد وصلت إليه خالل 

يطرق أبواب إخوته فى ظالم الليل ، موزعاً الخيرات ، ليسـعد الجميـع بقيامـة     ٠الصوم المقدس 
   ٠٠الفادى 

  
  
  

شماس فى الهيكل ، كان مثاالً طيباً لما يجب أن يكون عليه الخادم مـن الـورع و   فى يوم خدمته ك
  وكان قدس األب القمص فيلبس يتهلل بالروح يوم أن يخدم معه قديسنا الراحل  ٠التقوى و التقوى 

وكان من ساعة إرتداء مالبس الخدمة ، يمسك بيده اليمنى الصليب ، رافعاً إيـاه فـوق رأسـه ، ال    
  لقاً عن هذا المستوى طوال خدمة القداس ينزله مط

وكان ال يجلس مطلقاً حتى أثناء تالوة الرسائل أو عظة اإلنجيل ، بل يظل واقفـاً رافعـاً صلسـيبه    
   ٠بأقصى ما يستطيع 

  
  
  

، فقـد سـطا    ١٩٤٤ومما يدعو إلى التعزية حقاً ، حادث السرقة الذى تعرضت له كنيسة ههيا عام 
ولـم    ٠نى ، الصلبان التى عليه ، و الصلبان األخرى الكبيرة و الصغيرة أحد اللصوص ، وأخذ أوا

فلما اكتشف الحادثة ، وكان ذلك  ٠يترك الصليب الذهبى الصغير الذى كان على طيلسلنه أبينا الكاهن 
عند صالة عشية أحد السبوت ، توجه عمى ميخائيل إلى األخوة الحدادين ، وطلب منه عمل صـليب  

وأثناء العظـة   ٠وأثناء قداس األحد حمله فى يده مرفوعاً كعادته  ٠د لخدمة المذبح بسيط من الحدي
لو كنا نستحق الصليب الفضى ، لما سمح اهللا بأن يؤخذ منا : [ التى ألقاها بعد إنجيل القداس ، قال 

   ٠ثم بكى ، وبكى معه الشعب طالبين مراحم اهللا  ٠] نحن ال نستحق إال هذا الصليب الحديد  ٠
وفى نهاية القداس ، كان مع أحد اإلخوة الخدام المال الالزم لشراء أوانى المذبح وصلبان أكثـر مـا   

ومازال الصليب الحديد  ٠وذلك من عطايا الشعب الذى ألهب شعوره ذلك القديس ببكائه  ٠سرق منا 
عه بنفس واحـدة  على مذبح كنيسة ههيا لآلن ، تذكاراً لتلك األيام المجيدة التى رفع فيها الشعب دمو

   ٠ببركات هذا الرجل 
  
  
  

حدث أثناء عودته مع أحد الخدام من افتقاد بعضا األسر ، وكان ذلك أثناء صوم األربعين ، أن مـرا  
وكان صاحب المطعم وقتها يسوى الطعمية فى مقالته ، فاشتم الخادم  ٠) فول وطعمية ( على مطعم 

   ٠ذلك عمى ميخائيل افندى رائحتها ، واشتهى أن يأكل منها ، مصارحاً ب
شهوة الجسد و حكمة " وبعد أن اشترى الطعمية ، دارت مناقشة بين قديسنا و الخادم ، كان محورها 

انتهت هذه المناقشة إلى اقتناع الخادم ، فامتنع فى تلك الليلة عن أكل الطعمية التى كان  ٠" الصوم 
   ٠" دته بشهوة الطعام حتى لو كان صيامياً الصوم يفقد فائ" و تعلم درساً مؤداه أن  ٠يشتهيها 
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وكانوا يجلسون معـه   ٠شاباً  ١٤كانوا حوالى  ٠كان عمى ميخائيل يعقد اجتماعاً للشباب فى ههيا 
أحببت أن أجلس علـى  : " أحياناً على درجات الكنيسة من الخارج ، وهو يذكرهم بكلمة داود النبى 

   ٠٠" بيت الرب  عتبة
 ٠معنا ) عمى ميخائيل ( وقد استمر االجتماع حوالى سنتين ، وكانت عظة الجبل هى موضوع تأمل 

   ٠ثم نقضى فترة روحية حلوة متأملين كلمات الرب  ٠وكان يقودنا فى الترتيل وصالة المزامير 
ر ههيـا ، لنجمـع أمـواالً    ، فنذهب إلى أحد كفو] تعالوا نتمشى معاً : [ وبعد الخدمة كان يقول لنا 

للعائالت الفقيرة فقد كان الرجل بما له من دالة الخدمة و المحبة ، يأخـذ مـن القـادرين ليعطـى     
وكـان   ٠المحتاجين ، وفى مقدمتهم المعلم صليب ، وعم شنوده القرابنى ، وعم برهومـة البـواب   

   ٠اهتمامه بهم يشمل الجانبين الروحى و المادى 
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  ) ليمان نسيم لألستاذ س" رحلة إلى قلوبهم " عن كتاب ( 
  
  

وفى كل هذا ، كان رجل صالة وعبادة فالصالة هى أساس الخدمة ، حتى أنه خصص فى بيته حجرة 
وبهذه الحجرة كان فصـلنا ، فصـل    ٠كانت بها صورة للعذراء وكنبتان عاديتان : للخلوة الروحية 

   ٠جاحها فيركع عابداً ، مقدماً الصالة من أجل بركة الخدمة ون ٠الشباب ،يجتمع معه 
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  ) نفس المرجع (

  
أنه وهو بسيط ، وتحت نير الرسميات و الظروف ، لـم  : و هكذا ابان الرجل عن حبه الفائق للرب 

فكانت نعمة الكهنوت مكافأة سماوية له  ٠يتأخر عن أن يقدم إلله وكنيسته أقصى ما يستطيع تقديمة 
وإذا نحن استخدمنا ما لدينا من نور فى إضـاءة الطريـق    ٠، ألن األمين فى القليل أمين فى الكثير 

  أمام اآلخرين ،زاد الرب هذا النور قوة وإشرافاً 
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، وهـم قـوم   ) المسايحة ( عندما كان ههيا ، قيل سيامته كاهناً ، نزل عليه فى إحدى الليالى بعض 

  لمسيحيين فقراء يجوبون قرى الوجه البحرى ، يجمعون التبرعات من ا
ولكن المسكن كان اليتسع لجميعهم عند النوم ،فاصطحب  ٠فاستتضافهم فى منزله ، وأحسن وفادتهم 

من لم يسعهم المنزل ، وذهب بهم إلى الكنيسة ليبيتوا هناك وسهر معهم حتى الساعة الثانية صباحاً 
   ٠، وعاد إلى منزله ونام 

فدهشت وايقظته عن السبب  ٠لى األرض أمام السرير واتيسقظت زوجته البارة فجأة ، لتجده نائماً ع
الزم  ٠مااقدرش أنام على السرير ، وإخوتى نايمين علـى األرض  : فقال  ٠فى نومه على األرض 

   ٠أنام زيهم 
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، فوجدت فيه الرجل المثـالى فـى    ١٩٤١ألول مرة تعرفت به فى كنيسة األقباط بههيا فى سبتمبر 

   ٠بخدمات الكنيسة القيام 
أما عن عالقته بكبار موظفى المركز والمحكمة و الصحة وباقى الموظفين ،فقد قـام بنشـاط كبيـر    

" كما خصص مكاناً على شاطئ ترعة بحر مويس ، أطلق عليـه اسـم    ٠ليدعوهم لحضور الكنيسة 
ـ  " بيت إيل  ى الحشـائش  ، ويجمعهم فيه من الخامسة إلى الثامنة مساء ، ويجلو لهم الجلـوس عل

مما جعل الخواجـا طنـاش    ٠يتناقلون أحاديث النعمة من تفاسير و اختبارات روحية وسير قديسين 
   ٠يكثر من الشكوى ، ألن األستاذ ميخائيل يسحب رواد قهوته 
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أفـيض علـيكم   و ٠٠هاتوا العشور وجربونى ، إن كنت ال أفتح لكم كوى السماء : " لقد قال الرب  

   ٠٠والعكس ، فإن الذين ال يعطون اهللا حقة ، تنتقى من بيوتهم البركة  ٠" حتى تقولوا كفانا 
وهو قادر على كـل شـئ ، يعـرف     ٠انه يعوضنا بطرقه األبوية  ٠واهللا ال يترك نفسه مديوناً أبدأ 

  ٠٠لمجد احتياجاتنا قبل أن نسأله ، و يعطينا فوق ما نسأل أو نفتكر ، حسب غناه فى ا

� �
��توجد صورة عن خدمته فى كفر عبده: ملحوظة �

  القس ميخائيل إبراهيم 
  مع نيافة األنبا يؤنس مطران الجيزة و القليوبية وقويسنا 

  فى يوم سيامته كاهناً لكفر عبده إنه تاريخى فى خدمة االكليروس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

على كنيسة مارمينا بمصـر القديمـة حيـث التقـى     وفى عمله بالجيزة ، كان يجد تعزية فى تردده 
   ٠) المثلث الرحمات البابا كيرلس ( بالقمص مينا المتوحد 

ولفت نظر الشعب و الشباب الذى كان يتردد على الكنيسة بالصورة التقوية العجيبة ، التى تمثلت فيه 
  اًًعابداً ، بدموع وورع وهو يقبل أعتاب الكنيسة وجدرانها وايقوناتها ، حتى يصل إلى هيكلها ساجد

وهـو  ( وممن تأثر بصورته الروحية المثالية ، األستاذ نظير جيد ، وكان يقيم بتلك الكنيسة وقتذاك 
وكان يكن لميخائيل أفندى كل تقـدير دون إتصـال     ٠) اليوم قداسة البابا شنوده الثالث حفظة اهللا 

   ٠الشخصى 
   
  
  

يسة السيدة العذراء بكفر عبده ، مسقط رأسـه ، وكـان   وهو موظف بالجيزة ، دعى للكهنوت فى كن
   ٠خادماها القمص جرجس و القمص حنا قد نتيحا بسالم 
،  ١٩٥٢، ثم رسم قمصـاً فـى عـام     ١٩٥١فلبى الدعوة السماوية ، ونال نعمة الكهنوت فى عام 

ا عامالً فى أماكن وكانت رسامته فتحاً روحياً مباركاً لهذه الكنيسة التى تربى فى أحضانها ، ثم تركه
   ٠عدة إلى أن عاد إليها كاهناً 
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على ذلك إلـى أن انتقـل    وكانت تبلغ ذروتها فى أيام الصوم المقدس وظل ٠و أخذ يؤدى صلواته 

الطيب الذكر القمص جرجس حنا كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر عبده ، وكان كاهناً أمينا محبوبـاً  
   ٠فجزعت القلوب لفقده  ٠ذا شخصية مؤثرة وصوت حنون يشد انتباه وقلوب المصلين 
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وقـد   ٠كما أن المتنيح األنبا يؤنس مطران الجيزة ، الذى كانت تتبعه الكنيسة ، استدعاه لمقابلتـه  

   ٠رافقته فى هذه الزيارة ، وقضينا مع نيافته فترة طويلة 
يسة السيدة العذراء بكفر عبده لمدة سنة تقريبـاً ،  وقد انتدب نيافته بعض اآلباء الرهبان للصالة بكن

   ٠الى أن تمت سيامة أبينا المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم فى احتفال كبير بالكنيسة 
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  ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده 
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أنا من كفر عبده ، من بلدة راعينا الحبيب المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم وحالياً أعمـل مهندسـاً   

  : وقد شاهدت اآلتى بخدمته فى كفر عبده  ٠رزاعياً بسوهاج 
ى يسلم عليه ويريد تقبيل يده ال يمكنه من تقبيل يده بل يصر هو علـى  بعد رسامته ، كان كل الذ-١

   ٠تقبيل يد يسلم عليه 
وعلم الشعب أن ما يريدون أن يدفعوه ، يمكنهم وضعه فى صناديق  ٠بعد رسامته ، منع األطباق -٢

  الخ  ٠٠الكنيسة ، وتكون الخدمات مجانية من أكاليل وقداسات وعماد وجنازات 
    ٠وإن تركها ، كان كسيده يجول يصنع خيراً  ٠ى حجرة فى الدور الثانى بالكنيسة كان يقيم ف-٣
   ٠وكانت الكنيسة ممتلئة دائماً بالمصلين  ٠جذب الجميع إلى الكنيسة ، ومن األطفال إلى الشيوخ -٤

 ٠وكان الشعب يخضر إلى الكنيسة بشغف ، وتعود على أن يظل فى الكنيسة فى عمـق الروحيـات   
لكنيسة تخرج فى األيام العادية ما بين الثانية عشرة و الواحدة ظهراً ، وفى األصـوام بعـد   وكانت ا

وقد علم الجميـع أهميـة    ٠الخامسة مساءاً ، وفى ليالى األعياد حوالى الثانية من صباح يوم العيد 
� ٠وقدسية األعتراف و التناول  �

فكنا نذهب إلى الكنيسة  ٠أيام امتحاناتهم كان أول من أقام قداسات فى البلدة ، خاصة بالطلبة فى -٥
وكان كل منا حريصاً على أن يسلم عليه وينال بركته قبـل الـذهاب إلـى     ٠مبكرين قبل االمتحانات

   ٠المدرسة 
وأول من أنشا االجتماعات الروحيـة بشـتى    ٠كان أول من أقام قداسات يوم الجمعة فى البلدة -٦

   ٠أنواعها 
هم ، وأحضر لهم خداماً من بنها و القاهرة ، واهتم باعترافاتهم وضـرورة  اهتم بالشباب و افتقاد-٧

    ٠تناولهم ، واستفاد بهم فى كافة النواحى ، وأنشأ لهم نادياً صيفياً 
   ٠وكان الجميع يعطون بسرور  ٠عود أهل البلدة أن يدفعوا العشور ، وأيضاً البكور -٨
فى أيام الصوم الكبير ، على التوالى ، و بالتجـاور  وكان يصلى صالة القنديل لجميع من بالقرية -٩

  ٠فى المنازل ، ولم يترك منزالً واحداً 
و الشئ الذى شعرت به أكثر ، هو بناء السـور الـدائرى حـول     ٠اهتم بأبنية الكنيسة عامة -١٠

زم الكنيسة و المدرسة المالصقة و الحديقة ومساحات أخرى تابعة للكنيسة وقد قام الشباب بنقل لوا
وبعد أن يتم عمله ، كان يقوم معنا بتقليبه لكى يجف ، ويشترك معنا فى نقله ،  ٠عمل الطوب اللبن 

   ٠وذلك ليالً أثناء النادى 
وكان المعلم يعطى على األقل حصة دين كـل   ٠اهتم بالمدرسة التابعة للكنيسة و المالصقة لها -١١

ن أطفال المدرسة ، وكذلك فرقة شمامسة وكون فرقة شمامسة م ٠يوم لكل فصل من ألحان وغيره 
وأوليـاء األمـور    ٠فكان اآلباء واألوالد فى كل بيت كأنهم فرقة شمامسة للكنيسـة   ٠لكبار السن 

   ٠األميون كانوا يسمعون من أطفالهم وأبنائهم ما حفظوه فى المدرسة وفى الكنيسة 
تابع كل سن وكل مرحلة ، مـن  وكان ي ٠وقد عودنا األعتراف واالسترشاد الروحى من صغرنا -١٢

   ٠وكان يخصص لنا أوقاتا لالعتراف  ٠رجال وسيدات وشيوخ ، وشباب وشابات وأطفال 



   ٠كان يضع خطية كل واحد منا على كتفيه هو وينفذ مع المعترف القانون و المطانيات -١٣ 
مـاً ، دخـل إلـى    عا١٢وأذكر أن أحد الشمامسة ، زميالً لنا فى ذلك الوقت ، كان عمره ال يتجاوز 

وإذ به يتأخر لمدة ال تقـل عـن    ٠الهيكل ليعترف ، وكنا كلنا منتظرين بالخارج إلى أن يأتى دورنا 
 ٤٠٠ويتضح بسؤالنا لزميلنا عن سبب التأخير ، أنه كـان يضـرب مطانيـات ال تقـل      ٠ساعتين 
وأخذ  ٠جعها وذلك ألن هذا الشماس كان سرق شجرة صغيرة من حديقة ، فطلب منه أن ير ٠مطانية

على عاتقه أن ينفذ هذا القانون معه ، مطبقاً القانون على نفسه طوال المدة ، التى أتذكر أنها كانـت  
   ٠٠٠عشرة أيام 

كانت ليالى سبعة وأربعة فى شهر كيهك ، تقام كل ليلة فى عهده حتى الصباح ، وهو يشترك  -١٤
   ٠فى الصلوات طوال الليل 

ألنه لم يكن لها طريق ، وكانت مياه الرشـح تقطـع    ٠ها طريقاً خاصاً اهتم بالمدافن ، ومهد ل-١٥
  أمتار  ٨فأقام لها طريقاً عرضه حوالى  ٠متراً  ٢٠٠الطريق عن المدافن ، على مسافة ال تقل عن 

هذا قليل من كثير ، مما أذكره عن أبى المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم فى كفرعبده ، وباالضافة إلى 
   ٠فى كنيسة مارمرقس بشبرا ما اذكره له

����7ل��زق��!د�                                                                              �
  مهندس زراعى بسوهاج

  
  

كان يقيم صالة العشية كل يوم ، ويقيم اجتماعات روحية للشعب وإرشادات دينية للشباب وكان يفتقد 
جاورة لكفر عبده الفتقاد شعبها وقد قام بعمل مذبح متنقل ، وكان يذهب ويزور القرى الم ٠العائالت 

إلقرى التى ليست فيها كنائس ، مثل طه سبرا ، ومنشاة دملو ، سيراً على األقدام ، مسافات طويلـة  
   ٠ثانياً بالهيكل البحرى فى كنيسة العذراء بكفر عبده \وقد أمام مذبحاً السيدات ٠ليعلم ويبشر 
وفى إحدى المرات قـام بتنظيـف أرضـية     ٠بنظافة الكنيسة بنفسه ، ومضحياً بصحته وكان يقوم 

    ٠وكان يجمع التبرعات له من كل مكان  ٠وقد سوراً للكنيسة ٠الكنيسة من كنس ومسح بالماء 
بأن يسمح له بوضع صندوق فى الكنيسة ) مطران اإليبارشية وقتذاك ( وطلب من نيافة األنبا يؤنس 

الشعب عطاياه ،مع عدم جمع أطباق ، ومنع فرض رسوم نظير الخدمات ، فوافقه على ، ليضع فيه 
وكان يفتح هذا الصندوق كل شهر بحضور كل الخدام ، ويخصم منـه العشـورهللا ، ويقسـم     ٠ذلك 

   ٠الباقى عليهم جميعاً 
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، مثل طه شبرا ، ومنشأة دملو وعزبة  كانت توجد بجوار كفر عبده بضعة قرى ال توجد بها كنائس 
وكان يقيم هناك القداسات ويرفـع الذبيحـة ،    ٠فكان يذهب إلى هذه القرى  ٠٠مسيحة ، وغيرها 

   ٠مستخدماً اللوح المقدس 
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أراد تحقيق أمنيته بتطبيق مجانية الخدمات ، األمنية التى أعجبته فى مبادئ جمعية أصدقاء الكتـاب  
   ٠فلم تالئمه الظروف  ٠المقدس ، والتى طبقها فى بلبيس 



فآثر صوناً لسالم الكنيسة و البلدة ، أن يبتعد إلى حين عن الكنيسة ، معتكفاً لدى أسرته بالقـاهرة ،  
  نيسة مارمينا بمصر القديمة للتعزية الروحية ، آمالً أن يحين الوقت لعودته إلى كنيسته  متردداً على ك
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لم تكن تعجبه تصرفات شريكه فى الخدمـة فـى    ٠كان من طراز غير معروف فى قويسنا وتخومها 

  حاول جاهداً أن يقوده إلى روحانية الخدمة ، فلم يفلح  ٠نفس الكنيسة 
بد من حدوث مشادات ، تألم منها أبونا المتنيح القمص ميخائيل ففرض على نفسـه وعلـى   وكان ال

ولما امتنع زميله عـن التنفيـذ ،    ٠زميله خمسين مطانية يؤديانها عن اساءتهما لبعضهما البعض 
و انضـم   ٠ولم يستطع أن يفهمه الذين حوله  ٠ثم اشتد النزاع بعد ذلك  ٠عمل هو المائة مطانية 

   ٠المطران إلى القائمين على شئون الكنيسة  نيافة
وتحمل كل ذلـك ، دون أن   ٠٠وآثرالمتنيح القمص ميخائيل أن يترك كفر عبده ويسكن فى القاهرة 

�� ٠٠يشكو أو يتذمر  �
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أثناء خدمته بكفر عبده ، أدخل نظام وضع التبرعات فى صناديق بالكنيسة ، مع تأدية جميع الخدمات 

كما كان يقوم يومياً بتأدية صـالة   ٠روحية دون مقابل مادى سوى ما يلقى فى صناديق التبرعات ال
وعندما حل الصوم المقدس كان يقـيم القداسـات    ٠الغروب و النوم بالكنيسة و تالوة إنجيل اليوم 
   ٠يومياً ، بحيث تنتهى الصالة فى الخامس مساءاً 

رأى أن ذلك سيكون مثار خالف ، آثر اإلنسجاب ، و التجـأ  وعندما  ٠وقد اعتبرت هذه كلها مغاالة 
   ٠مرة أخرى إلى كنيسة مارمينا بمصر القديمة ، إلى أن دعى للخدمة بكنيسة مارمرقس بشبرا 
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  ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده 

  
  
  

� �

� �
كان يحب كنيسة العذراء بكفر عبده ، و يعتبرها كنيسته األصلية ، ويخدم خدمتها وهو فى القاهرة ، 
 ٠وبخاصة فى السنوات األخيرة من حياته على األرض و كان يسافر إلى بلدته بين الحين واآلخـر  

وكان يحدثنى عن عمل اهللا فى بناء المنارة فى بهجة قلب  ٠ح قلبه ببناء منارة الكنيسة وكم كان فر
   ٠حقيقية 
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: ومع ذلك ظل الراعى األمين لكنيسة العذراء بكفر عبـده   ٠دعى للخدمة بكنيسة مارمرقس بشبرا 

ة المسيح المساعدات السـخية فـى   يرعى خدامها وشعبها ، ويقدم للطلبة و اليتيمات و لجميع إخو
   ٠جميع المناسبات 

وكانت جميع  ٠وكان لصواته و للتقدمات التى تقدم للكنيسة باسمه ، األثر الكبير فى تجديد الكنيسة 
المشاكل و العقبات التى تعترض تجديد الكنيسة ، تحل وتنتهى بسالم ، بشفاعة العـذراء القديسـة   

لوات القمص ميخائيل إبراهيم الذى أحـب هـذه الكنيسـة بكـل     الطاهرة مريم ، وبقوة و حرارة ص
   ٠جوارحه 

  وكان الشعب يعتبر ايام وجوده بكفر عبده كأيام األعياد  ٠وكان ال يبارحها قبل أن يقبل كل شئ فيها 
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  ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده 

  توجد صورة فى كنيسة مارمرقس بشبرا : ملحوظة 
القمص مرقس داود و القمص ميخائيل إبراهيم وسط مجموعة من الخدام الذين تتلمذوا على أيديهم 

 –القمـص إشـعياء ميخائيـل    ( لخدام كهنة بالقاهرة ومن ثمار هذه التلمذة سيامة ثالثة من هؤالء ا
القـس جورجيـوس    –القس ميخائيل نجيـب   -)  القس اسطفانوس عازر  ٠القمص مينا ميخائيل 

   ٠القس شنوده لبيب  ٠عطااهللا 
    

ظل يقترب و يقترب من الكنيسة التى تبلورت فيها المواهب المعطاة لـه مـن اهللا ، وهـى كنيسـة     
ويجار العقل اإلنسانى  فى التدبير االلهى الذى أتى به إلى هذه الكنيسة ، كما أتى  ٠مارمرقس بشبرا 
   ٠٠بى أنا أيضاً إليها 

القس ( وسمع قدس األب الموقر  ٠هيأت له الحكمة اإللهية مسكناً فى شارع الترعة البوالقية بشبرا 
عرف بـه ، فـزاره فـى    مرقس داود كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا ، بتقواه وفضائله ، فسعى للت) 

   ٠مسكنه 
وفى ذلك الحين ، كان قد اتسع نطاق الخدمة فى كنيسة مارمرقس ، وذاعت مادئها فى التجرد عـن  
المادة ، و و التفرغ للروحيات و الخدمة اإلجتماعية و تطلبت الخدمة الواسعة إقامة قداسـين يـوم   

   ٠حد القداسين وكانت البطريركية توفد راهباً ليصلى فى الكنيسة أ ٠األحد 
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جذبت قداسته وحكمته أفواج الشباب والكهنة ، يجلسون عند قدميه يسلهمون النصح و االرشـاد ،  

    ٠أصبحت الكنيسة تموج بأفواج الوافدين  ٠مقدمين اعترافاتهم 
ى تمثلت فى كاهنيها المثاليين ، أبينا مرقس وأبينا ميخائيل ، وذاعت بركة خدمة التعاون و المحبة الت

وكما وصفها األب الموقر القمص بطرس سيفين فـى مجلـة    ٠حتى أصبحت الكنيسة كخلية النحل 
، إذ كانت تذخر بالقداسـات و االعترافـات و نـواحى    ] الكنيسة التى ال تنام [صوت  الشهداء بأنها 

   ٠٠باكر حتى منتصف الليل النشاط المختلفة من الصباح ال
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، رأيت نفسى مكلفاً بإجراء تحقيق مع أحـد المدرسـين    ١٩٦٠فى صبيحة يوم أحد من آحاد يونيو 

وآثرت أن أبدأ اليوم بالصالة ،  ٠اهرة بأحدى مدارس شبرا ، وكنت وقتئذ مفتشاً للغة اإلنجليزية بالق
   ٠وحلمتنى اإلرادة اإللهية إلى كنيسة مارمرقس بشبرا  ، ولم أكن أعرف أين موقعها 
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 ٠وسرعان ما جرت اتصاالت بينى وبين مجلس الكنيسة ، وكان القمص ميخائيل حلقـة االتصـال   

وزارنى بمنزلى إلقناع أسرتى بفكرة الكهنوت ، وكانت تعارض معارضة شديدة ، كما ابتعـدت أنـا   
صالة لمدة ثالثة أيـام ، انتهـت   أيضاً مراراً لشعورى بعدم االستحقاق ففرض على األسرة صوماً و

وسارت األمور بطريقة معجزية فوق التصور  ٠٠بتقديم الذبيحة المقدسة وكانت النتيجة هى االقتناع 
اكتوبر أكهن على مذبح كنيسة مارمرقس ، عضـوا ثالثـاً    ١٦البشرى ، حتى رأيت نفسى فى يوم 

جدت معيناً ال ينضـب مـن البركـة و    وفى هذا الجو و ٠صغيراً ال أستحق أن أكون مكمالً لخدامها 
   ٠٠السالم و المحبة و البذل 
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بعد أن غادر قدسه الكنيسة التى سيم عليها فى كفر عبده ، نقل مكان سكنه إلى القاهرة ، سيما وقد 

   ٠كان ابناه وكريمتاه يدرسون فى مدارس وكليات القاهر 
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   ٠وكانت هذه الزيارة هى بداية التعرف به  ٠وقوراً متزناً تقياً 

فذهب مسـاء   ٠كان زميلى فى خدمة كنيسة مارمرقس قد نقل إلى جمعية أخرى  ١٩٥٦وفى سنة 
القداس األول أو الثـانى فـى    السبت إلى البطريركية ، راجياً انتداب أحد اآلباء الكهنة للقيام بصالة

، فتطوع أحد اآلباء الرهبان ، ووعـد  ) العزباوية ( فذهبت إلى  ٠، فلم أوفق ) األحد( اليوم التالى 
   ٠بالحضور إلى الكنيسة الصالة 

وفجأة  ٠صليت القداس األول ، مؤمالً أن يحضر األب الراهب المذكور ، لكنه لعذر طارئ لم يحضر 
: إبراهيم واقفاً يصلى فى آخر ركن غرب الكنيسة ، فرجوته أن يصلى ، فقال  وجدت القمص ميخائيل

ولـم يحضـر    ٠] وإال صليت أنا  ٠سأفرش المذبح ، وإن حضر الكاهن الذى تنتظرونه ، يصلى [ 
   ٠٠الكاهن ، وصلى القمص ميخائيل ، واستمر يصلى إلى أن تنيح بسالم 
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وفى خـالل تلـك    ٠وبهذا أكون قد زاملته فى خدمة المذبح نحو عشرين عاماً ، و كانت خير زمالة 

المدة ، تعلمت منه الكثير من الدروس العملية فى الحياة المسيحية بصفة عامة ، وفى حياة الخدمـة  
   ٠صفة خاصة ب
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فـى بدايـة   ( القمص ميخائيل إبراهيم و القمص مرقس داود وسط جماعة خدام الكنيسـة  :��
   ٠) الخدمة بكنيسة مارمرقس بشبرا 
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اة الصالة وحينما نتحدث عن الصـالة  حينما نتحدث عن أبينا ميخائيل ، البد أن يرتقى ذهننا إلى حي

" وإن أردنا تفسيراً لآلية  ٠الدائمة ، البد أن ترتبط بذهننا حياة أبينا الراحل القمص ميخائيل إبراهيم 
   ٠، البد أن نسرح فى حياة رجل الصالة القمص ميخائيل إبراهيم " صلوا كل حين 
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لما كنا نذهب معاً لفض أى نزاع عائلى ، أو ألى داع ، كان أول عمل يقوم به ، قبل أن يتكلم أحد -١

   ٠بأية كلمة ، هو أن يقودنا كلنا فى الصالة لطلب إرشاد اهللا ومعونته وحضوره معنا 
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كان يدقق جداً فى رفع الصالة هللا قبل األكل أو الشرب ، سواء تناول الطعام فى بيتـه أوبيـوت   -٣

حتى كوب الماء ، أو فنجان القهوة أو الشاى أو الشربات ، كان ال يمسه دون يرشم عليه  ٠األحباء 
   ٠أوالً  عالمة الصليب


ط
 �א�����7&�)����+���+�ن���−٤�،�,����

�&�وא�د��ن������&�א
�و���ن��و��ن�7! �א��=�.���
�

��������+��
��א+(�@A+�
�+A@�،�و�+���6��Bدאو�+,�א

,�،�و���7�&��!&�)��א���,�
��,�Bل��ن���طق���/�،

�&�
���7&���دد��7���&
���ن���7د�6א
� �و�!
ن�
�٠�� �
تكدست عليه مئات من األوراق كتبت عليهم أسماء من طلبوا إليه �الذىوكان يكتب اسمه على المذبح 

   ٠الصالة من أجلهم 
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   ٠ولذلك كان يرفع القداس فى الكنيسة كل أيام األسبوع تقريباً 

�א
	�ص���/س�دאود �
  
  
  



ا كان يذهب لحل مشكلة ، كان يصلى أوالً من أجلها فى القداسات ويصلى وهو فى الطريق إلى حينم
فكان اهللا أوالً يعطية الحكمة فى الحل ، كمـا يعطـى    ٠مكان المشكلة ، ويصلى مع أطراف المشكلة 

   ٠لألطراف كلها أن تقبل هذا الحل 
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 ٠ة أى موضوع خاص بخالفات أومشاكل فى الكنيسة ، ككل أو كجـزء  كان أبعد ما يكون عن مناقش
فكان عندما يأتى أحد ليقص عليه قصة خالف ، يقـول   ٠ويؤمن أنه ال حل للمشاكل إال بالصالة فقط 

ويمنع المتحدث من االسترسال فى حديثه عن فالن أو فالن أو اغتياب ] إحنا علينا نصلى بس : [ له 
  ٠وكان يسر بالبعد عن المشاكل الفردية و ينادى بالصالة و الصوم عنها  ٠ارؤساء الكنيسة وخدامه

ال : [ طلبت منه التدخل فى موضوع معين فى الكنيسة ، فقال لى  –قبل نياحته  –وفى إحدى المرات 
إن كنت عايز تصلى و تصـوم ، ماحـدش    ٠توجد شئ يزيد األمور تعقيداً ، أكثر من التدخل الكثير

قت الذى نقضيه فى الكالم عن فالن وفالن ، لو قضيناه فى الصالة تنحـل المشـكلة   و الو ٠مانعك 
   ٠لوحدها 

   ٠وهكذا كانت حكمته فى حل المشاكل طول حياته 
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كان يصلى ألجل المرضى ، سواء صالة القنديل ، التى كان يصل فيها إلى المنزل حـوالى الخامسـة   
ولم يكـن ينسـاهم أبـداً اثنـاء القـداس       ٠رضى بعد ذلك و الصالة ألجلهم صباحاً ، مع زيارة الم

    ٠وكثيراً ما كان اهللا يستجيب بصلواته فى شفاء كثيرين ، ألجل أمانته ولجاجته  ٠٠اإللهى
وكان أيضاً يتضـع   ٠أما المتخاصمون ، فكثيراً ما كان يجمعهم ويصلى معهم ، أكثر مما كان يتكلم 

  ٠فيتصالح المتخاصمون ببركة صلواته و تواضعه ! نه هو المخطئ ويقبل أقدامهم ، كأ
أما الذين يطلبون مشورته فى اختيار شريك الحياة ، فكان يصلى معهم ، ويدعوهم للصالة ، كطلـب  

   ٠٠لتدخل اهللا 
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ده ، و اتخذته أب اعتراف على الرغم من قرابتنا ، لم أعرفه إال منذ رسامته كاهناً على كنيسة كفرعب
   ٠لى منذ ذلك الوقت ، كنت أقابله مرة أو مرتين شهرياًً

 ٠و نظراً ألن اسرته كانت بالقاهرة ، فقد كان يتردد بين القاهرة وكفر عبده لحضور قداس األحـد  
  وكنت األمر عليه فى منزله يوم السبت ظهراً فى القاهرة 

 ٠يحفظ الرب قلوبنا وأفكارنا فى المسيح طول الطريـق  وقبل خروجنا من المنزل كان يصلى ، لكى 
وكان يصلى طالباً البركة و السالم من أجل جميع الركاب الذين سيرافقوننا فى األتوبيس ، ومن أجل 

   ٠السائق و الكمسرى و العربة نفسها 
ن مـرة  ورغم الزحام المعروف فى موقف أوتوبيس شبرا ، الذى ينقل الركان إلى بنا وطنطا ، فما م

ولم يحدث مرة واحدة أن حدثت مشادة  ٠ذهبنا إال ووجدنا أن الرب قد رتب لنا مكانين فى األتوبيس 



بين الكمسارى أو السائق وأحد الركاب ، كما هو معروف فى كثير من الحاالت ، بل كان السالم يخيم 
   ٠على كل شئ 

الكنيسة حيث يسجد أرضاً خـارج  إلى منزله ، يذهب إلى  �+ذ# �وعندما نصل إلى كفر عبده قبل أن 
   ٠بابها ، ثم يقوم ليقبل الباب و الخارجى فى إنسحاق وخشوع لم أرله مثيل 

وكان كعادته قبل أن يخرج يصلى مـن   ٠وأذكر عندما كنت أرافقه فى زيارته األفتقادية فى القاهرة 
   ٠أجل كل إنسان وكل شئ ، وأن ينجح الرب طريقه لربح النفوس 
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كل شئ كان الرب يرتبه بدرجـة   ٠بل أذكر أنه فى أية محطة لم تمر بنا وسيلة مواصالت ال نريدها 

وعنـد   ٠ومكثنا عنده حتى أمسى الليل " السيدة"وأذكر أننا زرنا أحد األطباء فى حى  ٠غير معقولة 
قد تأخرنا كثيراً ، و الترامواى  الذى يوصلنا إلى شبرا نادر مجيئه ، وقد يا أبنا ، ل: خروجنا قلت له 

ننتظر ساعة أو أكثر ، و الترامواى ، كان هناك على بعد أكثر من محطة منا ترامواى مقبال ال تظهر 
وكم كانت دهشتى عندما وصل  ٠هذا هو الترامواى الذى نريده مقبل : ولكنه قال  ٠عالمته أو رقمه 

وقد تعجبت من هذه التسهيالت التى يرتبها اهللا ألبينـا ميخائيـل    ٠واى ، ووجدته أن ه كذلك الترام
   ٠إبراهيم 
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كانت هناك مشكلة بين زوج و زوجته وصلت إلى حد التقاضى أمام المحـاكم ووصـلتنى دعـوة     +
للتوسط فيها وذهبت مع أحد الخدام إلى منزل كل من الطرفين وكنا نردد وصايا الرب ونصلى و نتابع 

ع األيام و بعد شهور مـن  المشكلة فى صلواتنا الخاصة و لكن كل طرف كان يزداد نشدداً و عناداً م
   ٠الزيارات المتكررة لكل طرف فقدنا األمل فى معاودة الحديث معهما 

ابـذل   ٠يكفى ما فعلته معهما : [ فقال  ٠وذهبت إلى أبى القمص ميخائيل ، قصصت عليه الموضع 
بعد و ٠] جهداً مضاعفاً مع الرب ، دوام على الصالة ، و أنا سأصلى أيضاً من أجل نفس الموضوع 

  ثالثة أيام من المقابلة ، تالقى المفترقان ، و غير الرب قلبيهما ، التأم شملهما فى حياة مباركة 

وفى حادث آخر كان أحد المسيحيين المرموقين ممن له وزنه فى بلده ، قد قرر أن يـأتى عمـالً   +�
   ٠سيكون له أثره على جميع المسيحيين فى بلدته 

نى أنزعاج شديد جعلنى أبكى ، وألح على اهللا لكى يتـدخل ويوقـف   وعندما علمت بالموضوع ، انتاب
بعد فترة وصلنى خبر أن هذا المسيحى بدأ السير فى مشروعه ، فذهب إلى  ٠هذا المشروع الخطير 

ال تخف ، الرب موجود ، فقـط داوم علـى   : [ أبى القمص ميخائيل و أخبرته بالموضوع ، فقال لى 
أسبوع ، عملت أن هذا الشخص تقابل مع أبينـا ميخائيـل إبـراهيم ،    وبعد  ٠] الصالة ، و ال تكل 

وقابلت الشخص بعدها ، فقال إن مقابلته مع أبينا ميخائيل ، أعطتـه   ٠وأوقف السير فى مشروعه 
   ٠سالماً وراحة فى وقت كان يشعر فيه أنه يتلظى فى نيران 
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فكم من مرة ذهبنا إلى منزله ، و يكون مشغوالً بصالة  ٠منزله  فى) األجبية ( كان يصلى المزامير 
كان يحفظ المزامير عن ظهر قلب ، و يتلوها فى الطريق إلى الكنيسة ، أو الذهاب إلى  ٠٠المزامير 



إذ ال نشـاء مقاطعتـه ، نتركـه     ٠كنا نسير معه فال يحدثنا ، بل كان يردد مزاميره  ٠٠اية زيارة 
ى بعض المزامير على رؤوس المعترفين ، قبل صالة التحليل علـيهم عقـب   و كان يصل ٠٠يرددها 

   ٠االعتراف 
  
  

فكان الكالم الذى ينطق به كأنه من  ٠كان يصلى مع كل معترف قبل االعتراف ، ليطلب مشورة اهللا 
   ٠وذلك نتيجة للصلوات التى يصليها قبل ممارسة سر االعتراف  ٠اهللا 

   ٠ة ، كحل للمشاكل ، وطلب تدخل اهللا فى كل األمور وكان يوجه المعترف إلى الصال
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علمنى كيف أصادق مالك الصالة العميقة المتأنية ، وأبعد عنى شيطان السرعة ، ألعرف كيف اتلذذ 
فال عجلة فى القداس ، وال حتى فى  ٠بالصلوات الخاصة و العامة ، دون النظر ألى موعد أو إرتباط 

   ٠لوات الخاصة الص
وعندما كنت أخدم معه شماساً فى الكنيسة ، الحظته أكثر من مرة ينبه الشمامسة ومرتـل الكنيسـة   

  ٠بالتأنى و عدم االسراع فى الصالة 
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كـان   ٠٠أنت يا ابى خير قدوة و مثال ، للكاهن الذى يصلى ألجل شعبه ، الذين هم أبناؤه وبناتـه  
وقـد كنـت أراك تـذكر     ٠من الرعاية و العناية ، أكثر من أبنائك و بناتك فى الجسد  هؤالء ينالون

   ٠أسماءهم على المذبح ، وأيضاً مشاكلهم وطلباتهم 
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، وقبل نياحتـه   ٢٥/٣/١٩٧٥فى حوالى الساعة الثانية عشرة مساء بالضبط من يوم االثنين مساء 

ولكن عند الساعة الثانية عشـرة   ٠اقد النطق منذ صباح ذلك اليوم وكان فى غيبوبة و ف ٠بساعات 
  ١٢الساعة يا ابونا دلـوقتى  : [ تنبه فجأة ، و نظر إلى الساعة ، و نظر إلى نظرة تساؤل ، فاجبته 

صالة نصف الليل كاملة ، و هى  –على ما اعتقد  –وصلى  ٠فأشار لى ألعدله قليالً  ٠] ، نص الليل 
و كأنه لم يشأ أن يقصر فى صالة األجبية ، وال حتى فـى السـاعة    ٠ا طوال حياته التى تعود عليه

   ٠األخيرة من حياته 
وقد الحظت أن ابتداء من مساء األحد السابق ، وهو ال يرد على أحد ، ولكنه فى صالة دائمة وصبر 

   ٠٠، وفى سالم عجيب 
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، كـان  ] العفو يا أبانـا  : [ وحينما كنا نقول له  ٠ا ألجله كان يطلب من اآلخرين بلجاجة أن يصلو
وفى فترة مرضه األخير ، كان يطلب منا أن نصلى ألجلـه   ٠] صلى لى ، و أنا أصلى لك : [ يجيب 



وكان يطلب أال يحرم من المذبح و التناول أبداً ، لدرجة أنه تناول قبل نياحته  ٠لينتقل من هذا العالم 
   ٠بيوم واحد 
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القداس و األسرار هما محور خدمته كلها ، يصب فيهما كل طاقاته وحبه وال عجب ، فأنهمـا سـر   

 ٠له ، إال وكانت األسرار عونه و عون من هو فى المشكلة ما من مشكلة عرضت  ٠قوته الحقيقية 
   ٠٠كم من القداسات الخاصة ورفعت ، وكم من مشكالت حلت 

الحقيقى فى سر القربان ، كانت لفافتـه المزدحمـة بأسـماء ومشـاكل      ٠وإيمانا منه بحضور اهللا 
دسة من الحضور اإللهى فـى  المعترفين ، تعلن إيمانه بأن يترك هذه المشاكل لتتزود كل يوم بقوة مق

   ٠القربان المقدس 
  
  
  
  

كيف كان نشاطه واشتعاله مع البخور الذى كان يرفعه ! كيف كان حرصه على تأدية طقوس العبادة ؟
كيـف كـان   ! كيف كانت أذنه تصغى إلى كل كلمات الرسائل و األنجيل ؟! ويقدمه فى الكنيسة كلها ؟

بوقوفه الطويل ، أو جلوسه على األرض إذا ألح عليه ضعف إيمانه بمسكن اهللا المقدس ، يعبر عنه 
بانفعاله بكل كلمات الصالة  ٠٠أما عبادته فى القداس ، فكمن يرى الرب يسوع عياناً  ٠٠! جسده ؟

حرضه الشديد و هو يتناول جسد  ٠٠، وأحساسه بما بين يديه من أقداس ، يمأل قلبه خشوعاً وحباً 
  بكل دقة و هو يغسل الصينية  ٠٠حبيبه 

�א
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وكان يطلب من اهللا دائماً ، أال يحرمه من المـذبح ومـن صـالة     ٠كان يحب صالة القداس اإللهى 

وكان ال يكل مطلقاً من  ٠وكان يحضر القداسات ، سواء كان سيخدم أم ال يخدم   ٠٠القداس اإللهى 
   ٠كل الخاصة بأوالده صالة القداسات الخاصة ، لطلب معونة اهللا فى حل المشا

  


�وC,��و.د��و�@��ن���و���������ل����א#�מ��� �
  
  
  
  

أثناء تقديم الحمل ، ووقت حلول الروح القدس ، وبعـد  : وفى ثناء القداسات ، وعلى وقت التحديد 
   ٠الصالة الربانية التى تتلى بعد القسمة ، كان يردد المشاكل الخاصة بأوالده ، ويطلب حالً لها 

�7!��=�������ل�א
	�ص�� �



  
  
  

: [ كنت تقول لى  ٠٠بل أقول علمتنى كيف أتعامل مع المذبح  ٠٠علمتنى يا أبى كيف أناجى المذبح 
وكنت أراك وأنـت تخاطـب    ٠٠] إن كل شئ فى الكنيسة حى ، تستطيع أن تتعامل معه و تخاطبه 

ن اجل الشـعب ، كـل   وعملتنى أن الكاهن ينبغى أن يرفع صلوات من أجل أوالده وم ٠٠مذبح اهللا 
   ٠كل إنسان حسب احتياجه  ٠٠واحد باسمه و كل واحدة باسمها 

�א
	س�א�ط���وس���ز� �

�� �
  

   ٠٠وفى صالتك كنت تناجى سيدك كلمة بتؤدة ، مهما كان الوقت قصيراً و المسئوليات ملحة 
، وأنـت   تخرج من قلبك وعقلك قبل فمـك  ٠٠وكلماته فى الصالة كانت ببساطة القلب و اللفظ معاً 

   ٠٠تعنى ما تقول 
وكانت أمانتك الطقسية فى صلوات البيعة ، مهما كان التكرار ، تعبيراً حياً على أنـك تـؤدى عمـل    

  ٠الكهنوت عن حب ، وليس عن اضطرار وظيفى 
  

�א
	س��و�<���!د �

� �

� �
ى أن علمتن ٠٠فعلمتنى أشياء كثيرة  ٠٠منذ حداثتى يا أبى ، كنت شماساً أخدم معك على مذبح اهللا 

إنك تستطيع أن تتعلم من المذبح ، ما ال تسـتطيع  : [ وكثيراً ما كنت تقول لى  ٠٠المذبح هو المعلم 
   ٠] أن تتعلمه من كتب كثيرة 

   
  
  
  

وكنت طقسياً  ٠٠ثم علمتنى يا أبى كيف يكون اإلنسان أمنياً فى صلواته ككاهن ، مدققاً فى كل صالة 
كنت أراك فى كل قداس مبكـراً إلـى    ٠٠ة تكتب فى كتب البيعة من الطراز األول ، ملتزماً بكل كلم

وكنت تصلى على المذبح ، و كأنك  ٠٠كنت تأتى قبل الجميع رافعاً قلبك بصالة و بتدقيق : الكنيسة 
   ٠٠تعد ذاتك كما تعدنا معك أيضاً ، لرفع قلوبنا فى خدمة القداس 

�א
	س�א�ط���وس���ز� �
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� �
ه طقسياً ، متمسكاً بالعقيدة األرثوذكسية و بطقوس الكنسة كمـا رتبهـا   كان أبونا ميخائيل منذ نشأت

   ٠اآلباء ، ال تحيد عنها ، خاضعاً لقوانينها و نظمها 

�د��و�����ل���� � �
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وكان ينقل هذه األوراق من  ٠ن المذبح تتكدس عليه األوراق التى تحمل آالم المتألمين و أمانيهم وكا

   ٠مذبح إلى آخر ، طالباً منا نحن الضعفاء أن نذكر أسماء أصحاب هذه األوراق 
وعندما كان الشماس يهم بابعاد هذه األوراق المكدسة ، لكى تعطى مكاناً لغيرهـا ، كـان القمـص    

   ٠٠يرفض هذا ، و يحفظها على المذبح فى صرة كبيرة لعدة أشهر  ميخائيل

�א
	�ص��و����.�.س� �

� �
  

 ٠كانت تقدم إليه وريقات كثيرة فى كل يوم تقريباً ، تحمل أسماء مـن يطلبـون الصـالة ألجلهـم     
وكان أحياناً يحملها معه إلى  ٠فيجمعها ويضعها على المذبح ، ويصلى من أجل كل واحد فى القداس 

ولما كانت تكثر و تتضخم علـى المـذبح ، كـان     ٠بيت ليصلى عن أصحابها فى صالته المنزلية ال
   ٠يلخصها فى ورقة واحدة و يستمر فى الصالة عن أصحابها 

ذلك ألن نفسه كانت تتثقل بحاجات النـاس   ٠وكنا نعجب من صبره وطول أناته ، و من شدة تدقيقة 
   ٠ا رفع أثقالهم أمام عرش النعمة وكان يئن ألنينهم ، وال يستريح إال إذ

�א
	�ص���/س�دאود� �
كنت تعد هذا المظروف ، وبه قصاصات من الورق ، هى مجمـوع طلبـات أوالدك و بناتـك مـن     

   ٠وعقب كل طلبة من أجل أحدهم ، كنت تقبل المذبح  ٠٠احتياجات متفرقة لهم 
فى رفع هـذه الطلبـات أمـام     –أنا ابنك  –وال أنسى كيف كنت تعطينى هذا المظروف ، لكى أشارك 

   ٠المذبح المقدس 

�א
	س�א�ط���وس���ز�� �
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 ٠كل واحد حسب طلبه و حسب احتياجـه  : كان طول القداس ال يكف عن الصالة من أجل اآلخرين 
   ٠وكان يؤمن أن عطية اهللا تأتى عن طريق الصالة 

و كان القداس هو شركة مع  ٠٠وا كل أقاربه و أبنائه الذين رقد –أثناء القداس اإللهى  –وكان يذكر 
   ٠كنيسة المنتصرين 

فكان له أصدقاء كثيـرون و شـفعاء    ٠] يصلى لنا هناك : [ وعندما ينتقل أحد األحباء ، كان يقول 
   ٠٠متعددون من الذين انتقلوا ، إلى أن صار هو شفيعاً لنا 

�א
	�ص��7!��=�������ل� �
  
  

وكنـا نحـس    ٠لكنيسة ، كان يصلى بروح الصالة وفى صالة القداس ، وفى أى طقس من طقوس ا
   ٠بأنه واقف أمام اهللا يناجيه 

�א
	�ص���/س�دאود� �
أما فى وقت القداس اإللهى ، فكنا نراه و نحس به ، حسبما قال القديس يوحنا المثلث الطوبى صالة 

 ٠" ها لك لكى روحى هى الخروف ، و السكين منطقية غير جسمية ، هذه الذبيحة التى نقدم" الصلح 
   ٠فكان يبدأ قداساً روحياً عميقاًً، و ينتهى منه مقدماً ذاته وجهد هو وقته ذبيحة من أجل شعبه 

   ٠وال نسى فى الهيكل النور الذى كان يسطع على وجهة ، وهو يعطى مجداً هللا الذى يمأل الهيكل 



�א
	�ص���/س���/س����7@� �
شعر بها كل من كان يحضر القداسات الكثيرة التى ولعل هذا هو السر فى عمق الروحانية التى كان ي

  : كنت تصليها 
وبخاصة عندما اشتد بك المرض ، إن كانت تخلو من األلحـان المتعـارف    –فقد كانت صلواتك هذه 

عليها ، ولكنها كانت تصطبغ بلحن سماوى عجيب ، يدخل إلى عمق القلب ، فيأسره و يصعد به إلى 
الكثيرون بعض ما كنت تقول بلهجتك هذه المحببة إلـى أنفـس    حتى حفظ عنك ٠٠أعلى السموات 

: " أو وأنت تقول يا أبى بقوة  ٠٠" بيوت طهارة ، بيوت بركة : " و بنفس هذه الكلمات  ٠٠الجميع 
   ٠٠" قم أيها الرب اإلله 

�,
�)���,�א:�د/�=�(��. �
، و أنت تصلى القداس   وهل أنسى يا أبى تالمسك مع المسيح ، الذى كان يسرى فى قلوب المصلين

وفى يوم الجمعة العظيمة ، عندما كنت تقرأ مراثى إرميا ، و تنهال الدموع من عينيك ، فتنهال معها 
  ٠دموع مئات المصلين 

   ٠مشاعر الحب من قلب المسيح ، انسكبت فى قلبك ، وفاضت على جميع أوالدك 

����ق�)�
�س� �
  
  

و لهذا كان يكاد يقيم قداساً كـل يـوم ،    ٠داس خاص كان ال يرفض أى طلب من أى واحد إلقامة ق
   ٠على الرغم من اعتالل صحته 

�א
	�ص���/س�دאود� �
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سواء أرغمك الناس على االنتظار بعـد   ٠كنت حريصاً فى خدمتك أن تكون رجل صالة ورجل صوم 

يـل فتـرة   القداسات المتأخرة فى األصوام ، أو أبقيت نفسك لبعض االنشغاالت فى الكنيسة ، حتى تط
كنت تستغنى عن طعام األفطار حتى فى أيام  ٠كان القداس لك مصدر شبع روحى وجسدى  ٠الصوم 

و فى الصوم الكبير كنت تحرص على أن يكون خروج القداس بعد الساعة التاسعة  ٠٠السنة العادية 
لغذاء بالنسبة حتى فى األيام التى لم يكن فيها قداس ، كان طعام إفطارك هو طعام ا ٠٠) من النهار 

   ٠إلى اآلخرين 
فى يوم الجمعة العظيمة ، كان اإلنسان يستطيع أن يقرأ مشاعرك على وجهـك ، وفـى ليلـة أبـو     
غالمسيس إلى عيد القيامة ، كنت ال تذوق الطعام طيلة تلك األيام كنت شيخاً ، ولكنك كنت قوياً فـى  

   ٠٠البنيان الروحى ، الذى مكنك من أن تغلب قانون الجسد 
   ٠٠فكنت حريصاً على أال تتحدث كثيراً  ٠وعلمتنا أيضاً الصوم عن الكالم ، صوم للسان و الحواس 

�א
	س�א�ط���وس���ز� �
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وكنـا   ٠إن أنسى ال أنسى عندما كان مريضاً منذ خمس سنوات تقريباً ، و حرارته تقارب األربعين 
هو بكره : [ لقداس بالكنيسة ، فقال لى فرجوته أن يستريح باكر األحد ، وال يذهب ل ٠فى يوم سبت 

خالص ، : [ فقال  ٠] حد المخلع يا أبونا : [ فتعجبت من السؤال ، وقلت له  ٠] حد أيه يا رمسيس 
وفوجئت به يصلى القداس األول فى الصباح  ٠] أنا مخلع ، وأروح أصلى ، و المسيح شفى المخلع 

   ٠٠الباكر معافى تماماً 

�د��و������س�)�ج� �



  
  

   ٠له إيمان بال حدود بالصالة  ٠كان رجل صالة من طراز ممتاز 
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فتيـار الـروح    ٠فما رأيته مرة إال وهو يصلى  ٠ميخائيل يتميز بروح الصالة كان المتنيح القمص 
   ٠عنده قوى ، وحبه للرب شديد ، و تعلقه بالمخلص واضح ، و شغفه باالبدية ال ينازعه فيه أحد 

و ذات  ٠لقد كان لى درساً ، عندما كنت أراه يصلى كل حين و ال يمل ، حسبما طلب الرب يسـوع  
وكـان قـد    ٠عه فى بيت األصدقاء الملحق بكنيسة مارمينا بالعصافرة باالسكندرية مرة كنت أبيت م

فاذا به يستيقظ مبكراً جداً ، و يركع على السرير مصلياً إلى  ٠أتفق معى على أن أصلى معه القداس 
نصلى على باب الحجرة ، ثم عند باب المنزل ، ثم عند باب الكنيسة ، ثم عنـد   ٠أن صحوت وقمنا 

   ٠ولم يكن بالكنيسة أحد سوانا و فراش الكنيسة  ٠الهيكل ، ثم أمام كل صورة وايقونة حجاب 

�א:��������ن���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
  ى ملوىأسقف كرس

   
   

فكان يصلى ألنه يـؤمن   ٠لقد كان جاهزاً باستمرار للصالة ، و مستعداً على الدوام للتحدث مع اهللا 
 ٠)  ٤:  ١٠٩مـز  " ( أما أنا فصالة : " ولو سألناه من أنت ، لكانت أجابته مع المرنم  ٠بالصالة 

يسلم حياته هللا يحل  ٠ين يمتلئ بالروح ويفيض على اآلخر ٠٠فكان يأخذ من اهللا ، و يعطى للناس 
   ٠٠مشاكله ، فيصبح صالحاً لحل مشاكل الآلخرين 

إذا أردت أن تعرف فكرة عن السماء : [ لقد عبرذلك أحد اآلباء الموقرين ، فقال ألحد أبنائه ما عناه 
   ٠] ، فاذهب إلى أبينا ميخائيل 

��.� ��ط�س�� �

� �
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ول الطعام ، وقبل شرب كوب من الماء أو فنجان قبل تنا: كانت عادته أن يصلى قبل التقدم ألى عمل 

: وهكذا كان يتمم الوصية القائلة  ٠من القهوة أو الشاى ، قبل كتابة خطاب أو فض أى خطاب يأتيه 
   ٠)  ٢١:  ١٠كو ١" ( إذا كنتم تأكلون أو تشربون تفعلون شيئاً ، فافعلوا كل شئ لمجد اهللا " 

�א
	�ص���/س�دאود �

� �
  

واحد فى مشاكله ، أو فى أى شأن من شئونه ، كان يصلى معه قبل أن يعطيـه   وكلما استشارة أى
   ٠رأية ، وبعده بأنه سوف يداوم الصالة من أجله ،ويطلب منه أن يداوم هو أيضاً على الصالة 

�א
	�ص���/س�دאود� �
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يدخل إلى عندما كنت أرافق أبى القديس القمص ميخائيل فى زيارة إحدى العائالت كان قبل الزيارة ، 
إجعـل بـاب بيتـك    : " الكنيسة و يسجد على عتبة بابها  الخارجى ، و يقبل العتبة و الباب ويقول 

ويصلى ويطلب إرشاد اهللا ، و تدخل الروح القدس فى المشكلة التى هو   ٠" مفتوحاً أمامنا باستمرار 
   ٠ثم يشكر اهللا على معونته و على أنه أحياه إلى هذه اللحظة  ٠ذاهب إليها 

وعندما كان يركب الترام ، ويصل إلى المكان المقصود ، كان يقف على محطة الترام ، و ال يعبر إال 
و يدعو له بـأن يكمـل الـرب     ٠] متشكرين يا حضرة األخ : [ إذا شكر سائق الترام ، و يقول له 

   ٠رحلته بسالم ، و يرشم على الترام عالمة الصليب 

������ز�ز���.�ن����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
  كنيسة مارمرقس بشبرا  
  

  
  

كان يستعين بالصالة فى كل المواقف الحرجة التى تواجهة ، أو تواجه أفراد أسرته وكل مـن يلجـأ   
   ٠أوالده فى الروح أو من معارفه إليه من 

ولما كنا نذهب لبحث أية مشكلة عائلية ، كان يبدأ الجلسة بالصالة قبل أن ينطق بأية كلمـة ، ذلـك   
لطلب حضور اهللا ، لكى يلين القلوب العاصية و يمألها وبالسالم ، و ينتهر شيطان اإلنقسام ، ويقرب 

   ٠النفوس المتخاصمة 
   ٠يمل ، من أجل إحدى  األسر ، إلى أن عاد إليها السالم بعد نحو سنتين وأذكر أنه ظل يصلى دون 

�א
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كانت صالته اإلنفرادية فى بيتـه ، تحتـل جـزءاً     ٠٠ولعل أبرز ما تصف به ، أنه كان رجل صالة 
  : طويالً من وقته 

كان يذكر كـل أفـراد    ٠٠فى الصباح وفى المساء ، وفى أى وقت ، إليمانه بقوة الصالة وفاعليتها 
أسرته ، القريبين والبعيدين ، الكبار و الصغار ، األحياء و المنتقلين ، المرضى و األصحاء ، كل ذى 

كان يذكر شركاءه فى خدمة المذبح وشركاءه فى خدمة الكهنوت بصفة عامـة ، ويـذكر    ٠٠حاجة 
قومـون بالخدمـة فـى كنيسـة     الشمامسة ، وكل الشبان و الشابات ، الرجال و السيدات ، الذين ي

   ٠مارمرقس 

�א
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صل من أجلهـم ،  : [ عندما كنت أشكو له من ظلم الرؤساء فى العمل و اضطهادهم ، كان يقول لى 

فكان هذا القـوم ينـزل    ٠] ومن أجل السالم و المحبة ، و من أجل أن يعطيك اهللا نعمة فى أعينهم 
وباختيار هذا التدريب ، وجدت نعمة كبيـرة ، وتغيـر سـلوك     ٠ على عقلى و قلبى كالبلسم الشافى

   ٠الرؤساء معى 
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  كنيسة مارمرقس بشبرا

  
  

بين أفراد الكنيسة المجاهدة  يسير أبونا مسرعاً ، تحمله المالئكة ، ممسكاً بالشورية فى يده ، و ماراً
  ، ملتمساً لهم بركة الكنيسة المنتصرة ، ومتحدثاً مع المنتصرين طالباً شفاعتهم من أجل المجاهدين 



وهكذا يمر مخاطباً جميعهم فى مودة وصداقة ،  ٠٠" وأنت يا مارمرقس  ٠٠أيوه يا ست يا عذراء "
   ٠٠، يعود مقدماً هللا توبة واعتراف شعبه  وفى سر الرجعة ٠٠فى زمالة مقدسة : بل وأكاد أقول 
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 ٠اإليمان فى حياة أبينا ميخائيل ، كان يتمثل فى مبادئ روحية آمن بها وطبقها فى حياته الخاصـة  
  : واستطاع أن يجعلها تسرى فى حياة أوالده أيضاً ومنها 

   ٠روف حياتنا التسليم الكامل لمشيئة اهللا فى كل ظ+
   ٠شكر اهللا على كل ما يأتى علينا +
قبول اآلالم فى الخدمة ، فى صمت ، مع عدم التذمر أو الحديث عنها مع أى أحد ، كأنها مرسـلة  +

   ٠من اهللا لخالصنا و نفعنا 
   ٠عدم طلب أى شئ إال مكن اهللا فقط ، سواء كان شيئا روحياً أو مادياً +
  ٠الصالة ، وبخاصة صالة القداس  ال حل للمشاكل إال عن طريق+
   
   
  

ومن أهم توجيهاته أن  ٠٠وكانت تحل فعالً  ٠كان يضع كل المشاكل على الذبيحة ، ويطلب لها حالً 
   ٠٠٠نضع المشاكل أمام اهللا ، وقت السجود فى القداس اإللهى قبل حلول الروح القدس 

وكم من زيجات ناجحة تأسسـت   ٠لها كم من بيوت كانت ستخرب لوال القداسات التى رفعها من أج
وكـم   ٠وكم من متخاصمين تصالحوا ببركة القداسات التى كان يرفعها من أجلهم  ٠ببركة صلواته 

   ٠من مشاكل معقدة أوجد اهللا لها حالً ببركة صلواته 
   ٠كان يؤمن أن ذبيحة القداس اإللهى ، البد أن تحل أى مشكلة توضع عليها 
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" كل األشياء تعمل معاً للخير : " فقد عاش القول اإللهى  ٠قصص اإليمان التى تمأل حياته كثيرة جداً 
   ٠حياته كانت فال يد اهللا الذى يدبر كل شئ  ٠٠
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فلم يكن يهتم لنفسه  ٠ولقد عاش هذا االختبار العجيب لتدبير اهللا ، حينما كان فى كنيسته بكفر عبده 

   ٠بتدبير نفقات معيشته ، ألن اهللا كان يدبر 
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حينما كان أمينا لمدارس األحد فى ههيا ، حضر فى يوم إلى اجتماع الخدمة ومعه بعـض الكتـب و   

فاقترح أحد الخدام أن نشترى دوالبـاً ،   ٠لدينية ، وأراد أن نحتفظ بها للدراسة و االطالع النبذات ا
فطلب إلينا ميخائيل أفندى فى الحال أن نصلى مـن أجـل ذلـك     ٠يكون نواة لمكتبة مدارس األحد 

وبعد الصالة طلب من الخادم أن يفتح صندوق العطاء الخاص بمدارس األحد و الموجود  ٠المشروع 
لقد فتحنا الصندوق أول أمس ، وأخذنا جميع ما به ، إال من : [فرد الخادم قائالً  ٠ى صحن الكنيسة ف

بضعة القروش التى كنت تطلب منا أن نبقيها فى الصندوق عند كل مرة يفتح فيه حتى ال يخلو مـن  
وباقى علينـا   ٠ و وأرسلنا المبلغ إلى مدارس أحد الجيزة لشراء هدايا عيد الميالد لألطفال ٠البركة 

   ٠] جزء من الحساب 
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وكان ذلك الدوالب نواة لمكتبة قيمـة ،  " بركة الرب تغنى وال يزيد معها تعب : " فمجدنا اهللا قائلين 
   ٠تؤدى خدمات جليلة للخدام ولشعب الكنيسة ههيا تحوى اآلن أكثر و
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  مدرس أول بههيا                                                                                   

  : كنا خدمتنا معه ، نالحظ ما يأتى  

��א
����+,����+�א�����−١+
��א������٠��ن���'���+

����+,��+�ن��+�دد��!+ض�����و)+��א
ط��+ق��+ن�א
��+زل��

��٠א
�زא���� �

٢−�,����

��.���

&��٠��ن��	�ل�א
�� �א
�����,�����א
���٠$מ���.د��
$מ��	�ل�א
�� �א
دא�

٠��&
��א
	د���ن�،�و�	�ل���	و���9מ�،�و�9�Bמ���د/�=��7��ون�
���0
מ��
�و�!د�ذ �
مع المسيح شخصـياً ،  كنا نالحظ عليه الخشوع فى الصالة ، بصورة تشعر من حوله أنه يتحدث -٣

   ٠وأنه يحمل جسد المسيح ودمه الحقيقيين 
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الرب راعى ، فال يعوزنى "  ٢٢وسمعته يرتل المزمور  ٠٠ونزلنا معاً لنذهب إلى كنيسة مارمرقس 

  "  ٠٠شئ 
كان يسجد كما لو كان الرب متمثالً أمامه فعـالً   ٠٠فدلف إلى الداخل ليسجد  ٠إلى الكنيسة  ووصل

   ٠٠وقبل باب الهيكل ، ثم عاد إلى الباب الخارجى  ٠٠
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أنهم و ال شـك   ٠٠يعاشهم فى صالته ، وفى استشفاعه بهم ، حين يذكرهم فى المجمع فى القداس 
يتراءون أمامه فى قافلة من نور يحيط بهم شعاع من المجد األسنى ، المنبثق مـن مصـدر النـور    

   ٠٠الحقيقى مخلصنا الصالح نفسه 
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إن داود فى العهد القديم ، وإن طلب االكتفاء بالجلوس عند العتبة ، فإن حنان اهللا قد سـمح ألبنـاء   

   ٠ا إلى عمق األعماق ، إلى المذبح اإللهى العهد الجديد أن يتجاوزوا هذا الحد ، ليصلو
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* * *  

كنت فى االسكندرية فى سبتمبر الماضى ، و ذهبت إلى الكنيسة ، ولم يكن هو الخادم ، وإنما كـاهن  
   ٠أما هو فوقف عند المذبح خاشعاً عابداً  ٠آخر 
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ورفعت قلبى إلى اهللا ! و تساءلت كيف يحتمل هذا الشيخ سجوداً هذا مدته ؟ ٠حقاً أنه لمنظر مالئكى 

   ٠أمجده فى قوة عمل الروح القدس فى هؤالء اآلباء القديسين 


���ن����מ��� �
  
  

تنيح القمص مينا كان دائم التردد على كنيسة مارمينا بآخر مصر القديمة ، حيث كان يقابله أبونا الم
  وكان يذهب إلى الكنيسة مبكراً جداً  ٠) المتنيح البابا كيرلس ( المتوحد 

وذات مرة لمحته وهو داخل من الباب  الخارجى ، يسجد على أرض الشارع ، ويقبل عتبة البوابـة  
ال  كما كنت أراه أحيانا بكنيسة األنبا شنوده بمصر القديمة ، يقف فـى مكـان   ٠الخارجية للكنيسة 

يمكن ألحد أن يلمحه فيه بسهولة ، ألن حجاب الهيكل كان أمامه ، و خلفه حائط عال جـداً ، حيـث   
كنت أراه رافعاً كلتى يديه إلى فوق  ، وواقفاً طيلة القداس اإللهى يصـلى ، بحـرارة و خشـوع و    

  انسكاب شديد 
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لمتنيح القمص ميخائيل إبراهيم قد حضر إليهـا  ذات مرة دخلت إحدى الكنائس باإلسكندرية ، وكان ا

وكان المتناولون فى الهيكل متعجبين جداً ، إذ أنه على الرغم من كبر سنه ،  ٠وصلى القداس فيها 
وظل واقفـاً   ٠وعلى الرغم من أنه كان يصلى القداس مع كاهن آخر ، إال أنه لم يرد أن يجلس بتاتاً 

وصـوته الهـادئ    ٠كانت منخفضة إلى أسفل طول الوقـت   طوال القداس ، عالوة على أن نظراته
   ٠المؤثر مع دموع كثيرة على خديه ، أثرت فى الحاضرين 
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  باالسكندريةمدرس بسيدس بشر 
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  ملحوظة توجد صورة عن ابونا ميخائيل إبراهيم  
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  ويؤمن أن اهللا يرسل ما يعطيه ، فهو ال يعطى من عنده ويعطى من احتياجه ، و لو أقترض 
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فكان يسلم الجزء األكبر منا لقسـم   ٠كانت تأتيه مبالغ كثيرة من ابنائه المهاجرين ومن غيرهم -٢

  للكنيسة دون أن يحتفظ بقرش واحد لنفسه الخدمة االجتماعية بالكنيسة ، و الباقى يقدمة 
  
  
  
فكان يعطيـه ، ال مـن مالبسـه     ٠فى بعض االحيان كان يأتيه فقير معدم ، ثيابه رثه و ممزقة -٣

معتبراً أنه ال يقدم المساعدة ألحد اخوة المسيح فحسب ، بـل   ٠المتسعملة ، بل من مالبسه الجديدة 
م المساعدة ألحد اخوة المسيح فحسب ، بل للمسـيح نفسـه   معتبراً أنه ال يقد ٠من مالبسه الجديدة 

   ٠)  ٤٠:  ٢٥مت " ( بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتى هؤالء األصاغر نعم فبى قد فعلتم : " الذى قال 
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   ٠٠] ألنه فى الوقت الذى تطلبها منه ، من الجائز أن يكون غير مستعد ، فيكون إحراجا لك وله [ 
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و  ٠خذ هذا الطرد ، واذهب إلى الفجالة بهذا العنوان : [ وفى منزله قال لى  ٠ذهبت العترف عنده 
يسوع : " قل له " مين اللى باعته ؟ : " وإن قال لك  ٠وسلم الطرد لفالن الفالنى  ٠اخبط على الباب 

   ٠] و ال تذكر أسم أحد " 
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اهللا ! إيه إللى خالك تفضل لحد مـا يفـتح الطـرد ؟   : [ وعدت إلى ابينا القمص ميخائيل ، فقال لى 

   ٠لم أكن طبعاً قد قلت له شيئاً و ٠] يسامحك 
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 ٠، يحتمع حولها افراد اسرته جميعـاً  " ذبيحة خاصة : " كان من عادته فى األعياد أن تكون له  + 
فكان يقوم بتوزيع قسط كبيـر   ٠ولم يكن ينسى بقية السرة نمن إخوة المسيح الذى يعرفهم شخصياً 

   ٠من الذبيحة عليهم 
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وكم كان منشغالً بأمور مكتب الخدمة االجتماعية بكنيسة مارمرقس متفحصاً كل نشاط هذه الخدمة  +
قصص و الذكريات التى  يرويها خدام الخدمة االجتماعية عن الحب العميق الذى كان و ما أكثر ال ٠

   ٠فى قلبه نحو  إخوة المسيح 
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أنه رجل بار عطوف ، فكانوا ينرددون على منزله ، فيقـابلهم   –وهو علمانى  –عرف عنه الفقراء 
   ٠و يأويهم فى منزله ، فيبيتون فيه بترحاب ، و يقدم لهم الطعام ، و يحسن عليهم ، 
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ولما زاد العبء عليها من قذارة هؤالء الغرباء الوافدين  وحشراتهم ، طلبت إليه أن يبتوا فى حجرة 

ولذلك لما طرقه أحد الفقراء بعد ذلك ، أخذه ، و أخذ معه اللحـاف و اللمبـة ،    ٠الضيافة بالكنيسة 
وكانت زوجته قد نامـت   ٠وذهب بع إلى أن أراحه ، و اطمئن أنه نام ، و غطاه ، ورجع إلى منزله 

فلما اسـتيقظت زوجتـه ،    ٠فرقد هو بمالبسه على األرض ، على الكليم الموجود بصالة الشقة  ٠
: على األرض ظنت أنه وقع على األرض مريضاً أو متعباً ، فسألته تطمئن عليه فأجابها وراته راقداً 
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، فكان ال يتضجر وال يتملل من أحد  ٠رأيته ال يرد سائالً مهما كان طلبه ، ومهما تكرر هذا الطلب  
حتى  لو وصل األمر بأحد السائلين إلى حد إزعاجه فى البيت ، وفى وقت راحته الخاصة ، وفى شدة 

   ٠٠٠مرضه 
: [ ويقول لى  ٠ثم يتصل بى تليفونياً بمكتب الخدمة االجتماعية بالكنيسة  ٠ ٠فكان يعطيه بال تذمر 

ضح له األمر ، وأقول لقدسه فعندما كنت أو ٠] إراضى األخ فالن ، ربنا يرضينى ويرضيك يا حبيبى 
إرضية تانى يا سيدى صـبرى ،  : [ إن مكتب الخدمة االجتماعية قدم له ما يريد ، كان يرد يرد على 

   ٠] وربنا يرضينا جميعاً 

������ز�ز���.�ن�� �
  

كان محباً للغرباء ، حتى أنه كان يقوم بتنظيف مالبسهم بيده ، و يعمل على اراحتهم ، و يسـتقبلهم  
   –حب ، و بستضيفهم فى كل حين ، و يضحى براحته من أجل راحتهم بصدر ر

�7	�ق����א#�מ��و�<� �
  
  


و��6طول�א
�+�ل�،����+�9מ���: حضر أبونا ميخائيل مرة إلى مكتب الخدمة االجتماعية ، وقال لنا ���

نـا  نشكر اهللا ، الذى أعطا: [ ثم طلب منا أن نتحمل ضعفهم ، وقبل رؤوسنا وقال  ��٠٠/�و@�א
+ز�ن���
   ٠] أن نخدم إخوته 


&�٠د
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فى المساء جاء إليه أحد الفقراء  ٠٠فى مرة ، اشترى كيلتين حبوب وأرسلهما للمنزل لعملها خبزاً 
فإعطـاه   ٠أريد ثمن كيلة حبوب لعمل الخبز الالزم ألوالدى ، وليس عندنا ما يسد الرمق : يقول له 

   ٠الكيلتين ، و ترك منزله دون خبز 

���ق����א#�מ��و�<7 �
  

  

  
عاماً ، جاءنى أبونا ميخائيل يوماً فى حجرة الخدمة االجتماعية ، وأغلق البـاب ،   ١٥حدث هذا منذ 

: [ وبعد الصالة قـال لـى    ٠وصلى بهدوئه المعهود  ٠] نقف نصلى يا سيدى جورج : [ وقال لى 
ى مبلغاً بحوالى ثمـانين جنيهـا   هات دفتر االيصاالت ، و استخرج إيصاالت بالمبالغ اآلتيه ، و سلمن

وكانت وصيته لى فى كل  ٠وكانت هذه الهدية تتكرر شهرياً ، و تتزايد باستمرار  ٠٠للطلبة الفقراء 
  : مرة 
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عائلة ،  ١٢وكانت هذه العائالت فى حدود  ٠وكان دائماً يأخذ لهم قماش العيد ، ليسلمه لهم بنفسه 

  ) عائرت ابونا ميخائيل ( مسجلة فى دفتر الخدمة االجتماعية على أنها 


&�.و�ج��٠د
��ط�א �
  



  
كان معتاداً أن يرسل لى خطاباً مسجالً به حوالة بريدية بمبلغ خمسة جنيهات كل شهر ، لتوزيعهـا  

   ٠على بعض العائالت فى البلد 
: [ وقال لى وزعه ثم قال لـى   ٠وفى أحد الشهور أرسل خطاباً مسجالً ، به المبلغ المعتاد توزيعه 

لماذا لم يرسـل لـى أن   : فأخذتنى الدهشة  ٠٠] ضرورة أرسل لى خمسة جنيهات ألنها الزمة لة لل
أدفع المبلغ للفقراء ثم أحاسبه ، ويوفر مصاريف تسجيل ورسم الحواالت ؟ وبعد مدة عرفـت أنـه   

   ٠وكانت هذه الحادثة درساً لى  ٠يعطى عطاياه من تعبه فى حينها وال يؤجل 

7��ق����א#�מ��و�<�� �
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وبـأن  ] الفلـوس خلصـت   [ ى القديس القمص ميخائيل ، واحكى له بـأن  عندما كنت أذهب إلى اب
  ]  تعال نصلى علشان ربنا يبعت : [ المحتاجين كثيرون ، ويريدون مساعدات عاجلة ، كان يقول لى 

   
  

 ٠ ٣١/١٢/١٩٥٩أذكر على وجه التحديد أن صندوق الخدمة االجتماعية كان فارغاً مساء الخميس 
لكنيسة تحتفل برأس السنة الميالدية  ، وكان أبى القديس حاضراً فى الكنيسـة  وفى هذا اليوم كانت ا

وعندما حضر إخوتى وأخواتى أعضاء ، على الرغم من أن توزيع االعانات الشهرية بـاكر   ٠يصلى 
 ٠٠) إخوة يسوع بيوم الجمعة األولى من كـل شـهر   ( ، فنحن مرتبطون مع ١/١/١٩٦٠الجمعة 

   فأسف الكل لهذاه الحالة

��:�+و#מ����[�: وعندما عرضت األمر على ابينا القمص ميخائيل ، قال عبارته المشـهورة  
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وأثناء خروجى من الكنيسة ،  ٠٠وعلى هذا ، انصرفت من عنده وكلى إيمان بأن اهللا سيرسل معونة 

بلت مع أخى الحبيب ورفيق العمر ، زميلى فى مكتب الخدمة االجتماعية ، الدكتور جورج عطااهللا تقا
الصندوق فاضى ، وأبونا : [ فقلت له  ٠٠) إخوة يسوع ( كان ينوى التغيب خوفاً من االحراج مع ٠

  ] ميخائيل صلى ألجل الموضوع 
خذ : [ كتور جورج ان ينصرف ، فقلت له وفى صباح الجمعة بعد القداس ، تالقت نظراتنا ، فكال الد

فتراجع ، فالححت عليه ، وذهبنا معه ، وفتحنا الصندوق الصغير الوحيـد  ] مفتاح الصندوق وافتحه 
وقد كنت المتبرع  ٠جنيه  ٣٠٠وإذا بنا نجد فيه ظرفاً وبداخله مبلغ  ٠المخصص للخدمة االجتماعية 

  ] جنيه للكنيسة  ١٠٠جنيه للفقراء ، و ٢٠٠: [غ كاآلتى ، توزيع المبل) اهللا يعوضه خيراً ( المجهول 

������ز�ز���.�ن� �
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وكنت متوجهاً لدفع إيجار سكن ارملة متأخر عليها اإليجار لمدة  ٠قابلته على باب الكنيسة الخارجى 

إيجـار  ( فسألنى أبونا ميخائيل إلى أين أنا ذاهب فأخبرته ، وكان فى يدى سبعة جنيهات  ٠شهرين 
   ٠] روح يا سيدى ، وبنا معاك : [ فأخذ النقود ، ورشم عليها بعالمة الصليب ، وقال  ٠) هرينالش

، ، وأخبرته أنى قادم كنيسة مارمرقس لدفع إيمار مسـكن  ) الحاج فالن ( ذهبت إلى صاحب البيت 
 فلما علم بذلك ، طلب أن يساهم بشهر من عنده ، وأعطانى إيصاالت بنصـف  ٠األرملة عن شهرين 

وبمجرد وصولى إلى  ٠القيمة ، وعدت فرحاً ألن اهللا حنن قلب الحاج بصلوات أبينا القمص ميخائيل 
   ٠٠الكنيسة ، جلست مع زمالئى وإخوتى فى الخدمة أحكى لهم ما حدث 

و�!&���.���א
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�&����وإذا بصاحب البيت ، وكان صاحب ورشة خشب نعم يرسل خادمه 
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  ٠فرفعت عينى إلى السماء ، وتعجبت كيف أن صلوات أبينا ميخائيل أرجعت النقود كاملة  
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تعودت كنيستنا المحبوبة أن توزع مالبس العماد على األطفال الفقراء الـذين يعمـدون يـوم أحـد     
جتماعية اعداد هذه المالبس فجلـس أعضـاء المكتـب لمناقشـة     فكان على الخدمة اال ٠التناصير 
نشترى القماش ونقوم بتفصيلة ، فرد آخر بأنه ال يوجد وقت ، حيث لـم  : فقال أحدهم  ٠االمكانيات 

وقـال   ٠٠وأهم من ذلك أنه ال توجد نقدية فى الصندوق  ٠تبق سوى خمسة أيام على حد التناصير 
عندما يرسل اهللا نسدد الـثمن  : على الحساب ) بجوار الكنيسة  (نشترى من تاجر القماش : البعض 

   ٠وأخذ أعضاء المكتب يفكرون للوصول إلى حل  ٠
وبصفتى أمين الخدمة ، ومسئوالً عن تدبير المبلغ باسرع وقت ، لم أجد سوى الـذهاب إلـى أبينـا    

يصلى صـالة غيـر   فإذا به يرفع عينيه نحو السماء ، و ٠القمص ميخائيل ، و عرضت عليه األمر 
اهللا يبعت يا سيدى ما تفكرش ، هو إللـى  : [ ثم يرفع يده اليمنى على رأسى ويقول لى  ٠مسموعة 

   ٠] يدبر 

��
�����	ول��
��א
����,�،�)�ذא���
������،�������
�,�د��:�[�و)����7,���د�א

وא�د��'��و�� �א


!��د�א:ط��ل�،��٠]��,
�,�،�)B.د�)����9ط	מ����


+,���و�+,���وא)��3א�(�و�ن�'����9ط	מ���Aس�
ط

�,�
��٠)�ط��,�،�و)���ن�طو�ل�،�و���Aس�دא� �
وبعرض هذا االقتراح على أبى القـديس   ٠واقترح أحدنا بيع هذا الطقم ، وتوزيع ثمنه على الفقراء 

و الحاجة إللى تيجى ، مهما كانـت   ٠٠دا جاى لصاحبة نصيبها : [ القمص ميخائيل ، رفض وقال 
واستمر صرف هذه المالبـس بمعرفـة    ٠] توزع على إخوتنا الفقراء ، وما تتباعشى أبدًأ غالية ، 

   ٠آبائنا الموقرين لتناصير األطفال لمدة تزيد عن ثالث سنوات 
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للتوزيع منه فى عيد الميالد ، فكانت ال تجدى  ١٩٧٣أما عن مشكلة الحصول على األرز فى ديسمبر 
فما الذى حدث؟ حضر أعضاء مكتب !  ٠٠لمال ، فالمشكلة كانت عدم وجدود األرز ذاته معها وفرة ا

 ٠و حتى ساعة متأخر من الليل ، لم نصل إلى حـل   ٠الخدمة للتفكير فى كيفية الحصول على األرز 
   ٠٠] ربنا يبعت : [ فذهب أحدنا إلى ابينا القمص ميخائيل فى بيته ، وعرض عليه األمر ، فرد عليه 



تعال حاالً : [ أن حضر إلى فراش الكنيسة منتصف الليل ، وقال لى  ٠حدث أثناء وجودى بالمنزل و
وكـان   ٠] حضـرت للكنيسـة   ) كيلو٥٠٠(دلوقتى للكنيسة ، علشان فيه عربة كارو محملة باألرز 

مت وفعالً ذهبت إلى الكنيسة ، وتسل ٠٠المطلوب منى ، فتح مكتب الخدمة اإلجتماعية لتشوين األرز 


+&��+د������� ٠٠الكمية و أندهش الخدام وآمنوا بعمل اهللا 
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  ملحوظة توجد صورة عن 
  ) بطريركية باالسكندرية القمص أنطونيوس ثابت وكيل ال( ومعه أحد أبنائه الكهنة 

  ـــــــــ
يقابلنا بالبسـمة الحانيـة ، و    ٠٠لقد جرب جيل شبابنا حنو األبوة فى الب المحب القمص ميخائيل 

   ٠٠التحية الرقيقة ، التى سرعان ما يتحول فيها ضيقنا إلى سالم ، و حزننا إلى فرح 
يأتينا خصيصاً ليقضى مـا ال  : المحب كنا نلتقى أسبوعياً مساء كل خميس بجزيرة بدران بهذا األب 

   ٠يقل عن خمس ساعات ، يستمع إلى اعترافاتنا 


מ�و��7+د�و�!�+ل�����������+�
���%��ل�����/�ل��ن���+د��،�و��B+&���+�د���א
+�و\�א
	+دس�
��٠��ن��

�A@��%��ل��7 �

��&���ن������א�،�����������,�
.
��٠٠و�%��ن��A@�وא�د@�)���د=�א �
بـل   ٠جدية الرجل فى فهم السر ، ووعيه بخطورته وفاعليته : نى هاماً ولمس الشباب فى ذلك مع
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ـ  كالت وتناهى األب الحنون فى حبه وحدبه ، فإذا به يرحب فى هدوء ووداعة باسماء أصحاب المش

وهكذا تحول الوقت إلى دوحة  ٠من عائالتنا وأربنا و أقاربنا و اصدقائنا ، يقابلهم ويصلى من أجلهم 
   ٠كبيرة تظلل طالبى الفضيلة ، بل تمتد أغضانها إلى أنحاء بعيدة فتنقى الهواء الروحى
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ولم اذهب فعالً ألبينا ميخائيل مدة طويلةرادت عـن   ٠وكم اتعبنى هذا الكالم ، وتعثرت بسببه كثيراً 
   ٠األربعة شهور بسبب هذه النصيحة 

وبكى ،  ٠] تسمح أقعد معاك : [ ل يقابلنى ويقول لى وإذا أبونا ميخائي ٠وأخيراً ذهبت إلى الكنيسة 
وألن األمـر محـرج جـداً     ٠] ٠٠يا ابنى أنا حاسس إنك بتهرب منى : [ وقال لى  ٠وبكيت لبكائه 

   ٠بالنسبة له ، لم أرد أن أخبره بما حدث 
فقلت  ٠٠] أنت ال تعلم كم أتعذب عندما يغيب عنى أبن من أوالدى  ٠قل يا ابنى : [ وأخيراً قال لى 

   ٠٠له 
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 ٠ولما مرض هذا المين ، كـان أول أب زاره   ٠وأخذ اعترافى ، و حاللنى ، وعلى وجهة أبتسامة 

   ٠ك الوقت وكنت واقفاً فى ذل ٠وكان فى منتهى الحب 
   ٠إنه قلب لم يكن فيه مكان للذات ، وال للكراهية و الحقد 
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لشان تتغدى معـاى  هل عندك استعداد تنتظر شوية ، ع: [ فقال لى  ٠بعد ثالث ساعات جاء دورى 

   ٠ووفقت ] ؟٠٠
و أبونـا   ٠ياف ، وكنا على مائدة الطعـام  {حضر معلم ضرير من انثي ٠الساعة الثالثة بعد الظهر 
لمـاذا ال  : [ و عندما كنا نقول لـه   ٠ولم يكن يريد أن يأكلها  ٠) واحدة( أمامه نصيبه من الحمام 

   ٠] حاضر: [ كان يضحك ويقول  ٠] تأكل يا ابنا ؟



מ�،��.
�&��.وא��6،�و/�ل�و!�
���+�����+�@�د�+,����)�زو.�+&��(���ل��מ�א
���وמ���+�א#�מ��:�[�����'��א


מ�!�
��٠]�و�������ن�4زמ������٠��6�
�7ن�א �
   ٠٠واعطى المعلم الحمامة التى أمامه ، اكتفى بقطعة جبنة و خبزة صغيرة 
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براهيم ، أنه كان ال يبدأ أى اعتراف ، و ال يقبل أى كـالم ،  من عادة أبينا القديس القمص ميخائيل إ

وكنت عندما ابدأ الكالم فى االعتراف ، وأقص عليه مشكلة مـثالً ،   ٠إال إذا صلى أوال مع المعترف 
وفعـالً   ٠وأشعر أنه يصلى فى التو واللحظة من أجل هذا الموضوع  ٠يستمع و هو مغمض العينين 

   ٠، وعلى الوجه األكمل ، بأبسط قدر من اإلرشاد و التوجيه منه  كانت المشكلة تحل سريعاً
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وكـان وقتهـا    ٠ ١٣/٤/١٩٣٩عندما التحقت بخدمة الشرطة ، كان تعيينى بمركز شرطة ههيا فى 

   ٠لقترة ال تتعدى الشهور  ٠القمص ميخائيل يعمل كاتباً للخفر بالمركز المذكور 
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ليكون لك قوة فى وقـت  : قبوله  اهديكم كتاب العهد الجديد لربنا و مخلصنا يسوع المسيح ، راجياً[ 

الشدة ، و غنى فى وقت الحاجة ، وصحة فى وقت المرض ، نوراً فى وقت لظلمة ، وفرحاً فى وقت 
  ] الخ ٠٠فأرجو أن تفتش فيه فى كل وقت فتجد فيه حياة لنفسك ، خالصاً فى كل أوقاتك  ٠الضيق 

عندما استشهد ابنى البكر فى حـرب   كنت أرى يد اهللا الحانية تمسح دموعى خالل صفحات الكتاب ،
  حقاً إن اهللا الصبر و التعزية ال يتركنا يتامى  ٠اليمن 

   ���7ل����7@�.�.س
  مقدم شرطة بالمعاش 

حينما بدأت مع جماعة الخدام أن نمارس سر االعتراف على يديه كنا نحمل هم كيفية  ١٩٥٦فى عام 
وكـان يبـدأ جلسـة     ٠٠أبوة كلها محبة ولطف وإذا بنا نجد فيه  ٠٠البدء ، وكيف سيتعامل معنا 

   ٠االعتراف بصالة قصيرة تجعل االنسان فى سالم ، وكأنه جالس مع اهللا 
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   ٠] فى سرك " نعظمك يا أم النور " صل : [ وأثناء قراءة التحليل يقول للمعترف 
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فى الجلوس معه ، و نعترف بخطايانـا ،   لذلك بعد المرة األولى لنا فى االعتراف عليه ، كنا نتسابق

   ٠٠لنرجع فرحين مزودين بالسالم 
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ندرية ليتقبـل  وكانوا يتكبدون مشقة االنتقال إليه حتى من االسك ٠اً لهم فى الكثير من شئون حياتهم 

مـن   ١٥٠ولهذا فقد حضر إلى كاتدرائية مارمرقس الجديدة يوم تشييع جثمانه نحـو   ٠اعترافاتهم 
وكان الجميع يذرفون الدموع حزناً من أجل الخسارة التى حلت بهم ،  ٠اآلباء كهنة القاهرة وغيرها 

   ٠خاصة بل بالكنيسة بصفة عامة ، وبكنيسة مارمرقس بشبرا وبكهنتها وشعبها بصفة 
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وكان الجميع يجدون فيه الصدر الحنون الذى يعطف عليهم ، ويسدى إليهم النصـائح فـى محبـة     

   ٠وشفقة و حنان 
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فيتقـبلهم بالترحيـب    ٠ولما كان بعض المعترفين ال يجدونه فى الكنيسة ، كانوا يقصدونه فى بيته 

وأحياناً كان يسهر إلى ما  ٠وسعة الصدر ، على الرغم من جاجته إلى الراحة و االستجمام فى بيته 
وأينمـا   ٠ته ومن تفكيره بعد منتصف الليل فى حل المشاكل العائلية التى كانت تشغل الكثير من أوقا

ذهب ، حتى وقت أن كان موظفاً فى الحكومة ، كان يلتف حوله الكثيرون فيرشـدهم إلـى الحيـاة    
   ٠وذلك بقدوته وسيرته المباركة وبارشاداته الصالحة المرفقة  ٠الطاهرة التى تليق بأوالد اهللا 
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وبهذه الحكمة صار ابـاً   ٠ى ويطلب إرشاد الروح القدس كان أبى القديس ال يفتح فاه ، قبل أن يصل
فكنت أجد فى حضرته العالم الحاصل على أرقى الشهادات ، و الرجل البسيط ، الغنـى و   ٠لكثيرين 
   ٠و الكل سواء أمامه ، يلتمسون منه المشورة و الحكمة و البركة و حل المشاكل  ٠الفقير 
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ولقد كـان أبونـا    ٠عتراف الروحانيين ، هى أسلوب الحياة المسيحية االرثوذكسية التلمذة ألباء اال
   ٠الطوباوى المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم من أعظم مرشدى الجيل الروحانيين 
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ونادراً ما كان  ٠فهىالحل الذى يقدمه الكل مشكلة ) : الصالة ( لخض إرشاده فى كلمة واحدة هى يت

   ٠و كانت صالته تقتدر كثيراً فى فعلها  ٠٠يضيف إلى جوارها أة ارشاد آخر 
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هل صليت ألجلهـا ؟ ولمـاذا ال ؟ ثـم    : مهما كانت المشاكل عويصة أو معقدة ، ال ينسى أن يسألك 

   ٠كنا ننعم بأبوته ساكنين فى صلواته ٠٠ويشترك بنفسه فى حل المشاكل بصالته  ٠ينصح بالصالة 
   ٠م كان يصلى دائماً من أجل أوالده ، ويذكرهم باسمائه
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( توجد صورة عن القمص ميخائيل إبراهيم وسط أوالده الخدام  بكنيسة مارمرقس بشبرا  :ملحوظة 

   ٠) كان حريصاً أن يلتقى مع الخدام فى إجتماع الخدمة مرة كل شهر 
  
  
  

فقد يكـون لنـا   : لة أبونا المتنيح المحبوب القمص ميخائيل إبراهيم ، كان نموذجاً حيا لألبوة األصي
ربوات من المرشدين فى المسيح ، لكى ليس ىباء كثيرون ، وقد كانت أبوته الحانية هى المحـور  

و أشكر اهللا أن افتقدنى بنعمته ، فكنت واحداً ممن  ٠الذى تدور عواطف الكثيرين ممن تتلمذوا عليه 
   ٠تمتعوا بهذه األبوة العالية العزيزة 
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لم يقـف لسـانه    ٠كالطن الولودة غير العاقرة تخرج بنين صالحين  ٠وكانت كلمات النعمة من فمه 

   ٠مرة ، و لم يفتقر فمه إطالقاً عن أن يخرج إلينا جدداً و عتقاء ، مع عمق حكمة وبساطة حمالن 
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فبالحكمة التى تصدر عنه ، تنقشع غيوم الجهالة و السحب التى فينا ، و تنجلـى   ٠صافية كالبللور 

   ٠الحقائق ، و تكشف األسرار 
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ة للخادم األصيل ، الذى يقدم أوالده لحضن المسيح ، فيجعل من الزناة بتوليين فلقد كان صورة عملي
   ٠، فيترنم لسان األخرس ، و وتشتد األيادى المسترخية ، و تستقيم الركب المخلعة 

فقد امتلك قلباً كبيراً ، عامراً بالفضائل و  ٠وكان لطفة طبيعيا بغير كلفة :  ��ن���و�&�
ط��,�#�د�&
   ٠ولم يحدث أن فرغ هذه القلب من فيض الهدوء واللطف على االطالق  ٠القدس  ثمار الروح
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وكم كان يلذ له أن يرتفع بأفكار أبناءه إلى المجد األسمى ، ليهون  ٠٠كم كانت مفاهيمه كلها سمائية 

   ٠نعليهم أتعاب هذا الزما
و لما ارتقى إلـى   ٠هكذا عاش أبونا ميخائيل إبراهيم شفيعاً من أجل ابنائه ، ليرفعهم إلى الملكوت 

   ٠٠هذا المجد عينه ، كسبناه شفيعاً خالدا لنا هناك ، مع سحابة الشهود األمناء 
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ة الكثيرين من شباب الكنيسة اضحى بهذه البركات المتدفقة نتيجة لعمل النعمة فيه ، موضوع ثق ٠٠
فوجدوا فيه ضالتهم المنشودة ، و اضفى عليهم مـن   ٠٠، يلتمسون منه الراحة و اإلرشاد الروحى 

   ٠مسكنته الروحية وودعته و تواضعه الكثير فاستراحت نفوسهم ، هدأ اضطراب قلوبهم 
فأضـحى رأسـياً ،    ٠٠ت إن السعادة التى نالها بالشركة العميقة مع اهللا ، حررته من كل المشـكال 

فاستراحت غليه النفوس ، تلك التى هلعـت   ٠٠صالحاً ، و أباً حنوناً عطوفاً و مرشداً روحياً حكيماً 
إليه طالبة الراحة و االطمئنان ، فنهض بها من األرضيات إلى السـماويات ، وأنـار لهـا الطريـق     

   ٠٠لمعرفته الحق و الحياة 

�������)��ق �

���,+Cخائيل إبراهيم وسط مجموعة من الشباب لم يرفض قط أن يوجد وسط الشباب القمص مي :����و
   ٠فى أى مناسبة 

  
  
  

تعالوا : " فهو صاحب النداء الخالد  ٠من ضمن صفات اهللا الحلوة ، أنه مريح ، مريح لجميع الناس 
تظهر فيـه   ورجل اهللا ٠)  ٢٨:  ١١مت " ( إلى يا جميع المتعبين و الثقيلى األحمال ، وأنا أريحكم 

   ٠بعض صفات اهللا ، فهو أيضاً مريح 
وأبونا ميخائيل إبراهيم كان هذا الرجل ، مريحاً لكل من يتصل به ، سواء فى كالمه أو صـمته ، و  

   ٠فى صالته أو تلقى االعترافات ، وتوجيهاته وارشاده ، فى ابوته وفى كهنوته 
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الرجاء مهما  ٠٠د إلى اإلنسان رجاءه ، مهما كانت سقطاته كانت مقابلة واحدة معك ، كافية ألن تعي
  ] ٠٠عندى رجاء فى ربنا ، يصنع كذا : [ وكنت تقول دائما ٠كانت الصورة قاتمة 
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علمتنى أنه ليس الواجب على اآلب الروحى أن يستمع إلى اعترافـات أوالده ومشـاكلهم فحسـب ،    
ويمد يد المساعدة لكـل إنسـان     ٠٠المشاكل ، مجاهدا أن يخلصهم ولكن أن يتعايش معهم فى هذه 

علمتنى أن نلقى بهذه المشاكل على المسيح ، الذى يرفعها عن كاهلنا وعن كاهلهم ،  ٠٠٠متضايق 
   ٠برفع صلوات عنها 
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علمتنى أن  ٠٠خطاياه علمتنى فى مدرسة االرشاد التى لك ، أال يسقط اإلنسان من نظرك مهما كانت 
وكم كنت  تشكر اهللا كثيراً مـن أجـل هـذه     ٠األب المرشد يطلب من اهللا أن يعطية موهبة النسيان 

   ٠الموهبة 
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كان أبونا ميخائيل ملهماً ، يدرك بروحانية فائقة أعماق المعترف ، ويغوص داخل قلوب الشباب ، و 
بساطة إرشاده تتحطم أمامها تعقيـدات الحيـاة ، نظراتـه الحلـوة      ٠يخرج منها كل حيرة وضياع 

قلبه المنسكب دوماً بالصالة ، يحول مئات القلوب  ٠٠المتفائلة ، تتبدد معها شحنات اليأس و القنوط 
   ٠إلى الطهارة و العفة 
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أى وقـت مهمـا كـان     كان منزلة مفتوحاً على الدوام فى أى وقت ، وال يعتذر عن قبول الناس فى
اشـكرك يـارب ألنـك    : [ و ال أنسى كيف كان يرشم ذاته بعالمة الصليب ، ويصلى قائالً  ٠مرهقاً 

ثـم   ٠] يارب ارحمنى وارحمه ، وسامحنى وسـامحه   ٠سمحت لى أن أقعد معاك أنا وأخويا فالن 
   ٠٠يصلى الصالة الربانية بكل تأمل وكل هدوء 

يا أوالدى ، إللى جاى من بلـد و عنـده   : [ ف فى حوالى ليقول لنا وعندما كنت أذهب غليه لالعترا
   ٠فيسمع اعتراف هؤالء، ثم الذين من خارج شبرا ، ثم المعترفين من شبرا  ٠] سفر، ييجى األول 

وكـل موضـوع    ٠وكنت كلما أذهب إليه محمالً بمتاعب كثيرة ، أجد الراحة ، و أخرج وأنا مبتهج 
كلمات قليلة ، بابتسامة مريحة ، بعدها ال أجد فى نفسـى أى سـؤال أو    استشيره فيه أجد الرد فى

   ٠مناقشة 
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أذكـر   ٠٠وكان ينام فيه كثيرون من المتعبين بالروح و الجسـد   ٠٠كان منزله مكاناً عاماً للجميع 

باح ، كى ال يتركى انزل فـى  اننى مرة ذهبت إليه وكنت متعباً ، فصمم أن أبيت فى منزله حتى الص
   ٠ذلك الوقت المتأخر من الليل 

كان بابا مفتوحاً ، قلباً مفتوحاً ، وسـماءاً مفتوحـة لسـماع كـل     : كان منزل أبينا ميخائيل كنيسة 
   ٠٠الصلوات و الطلبات 

كان يوصينى خيراً بكثير من المرضى ، حتى أننى كنت أخجل من نفسى عندما أراه يرسل لى خطاب 
  وكم كانت البركات تعمنى بسبب ذلك  ٠ية فيه رجاء من أجل أحد المرضى توص
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وعلى الرغم من مشاغله الكثيرة و المتعددة ، كان ال ينسى أن يواصل رعايته للمغتربين من أبنائـه  

  ٠فى الخارج ، و يساندهم بصلواته ، و يتعهدهم باالرشاد فى خطاباته 
 ٤٥أى قبل وفاتـه ب  ٩/٢/٧٥بات فى فترة وجودى بالخارج ، آخرها تاريخه تلقيت منه ستة خطا

   ٠٠يوماً 
سامحنى وصـل   ٠تأخرت فى الكتابة لك يا عزيزى : [ كتب يقول  ١/٧٤/ ١٠وفى رسالة منه فى 

فالشكر هللا الزمت الفراش  ٠عنى كى يعيننى الرب ، ويجعلنى أقبل بفرح كل ما تسمح به إرادته لى 
اآلن يدى ثقيلـة ، وأرجلـى    ٠٠سابيع ، و الحمد هللا اليوم هو أول يوم امكننى أن أكتب منذ أربعة أ

  ] ٠٠ضعيفة عن أن تحملنى ، واالن فى تحسن ، فشكراً إللهنا الذى أعاننى أن أكتب لك 
كسالن جداً فى الكتابة ، وأشعر أنهـا خطيـة ،   ٠٠: [ وفى رسالة أخرى ، كتب فى اتضاع عجيب 

يرفعها عنى ويعفينى منها ، حتى ال أكون عثرة للمحبين فى تاخيرى علـيهم فـى    وطلب من اهللا أن
الكتابة إتى متيقن أنك تسامحنى وتصلى من أجلى ، كى الرب يجعل ايامى التـى أعيشـها منتظـراً    

  ]  ٠٠الرحيل السعيد للقاء الحبيب ، من اجتهاد للخالص من كل ما ال يليق 
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ومنـذ   ٠كل ينتظر دورة فى االعتراف و االرشاد  ٠كان منزله مفتوحاً للجميع ، فى جميع األوقات 
والد الدكتور ميخائيل ، ( عشر سنوات ، كانت له حجرة خاصة بمنزل نسيبى األستاذ بسالى تادرس 

وكـان   ٠ألخذ اعترافات شبان وخدام منطقة جزير بدران و عياد بك شبرا ) وطبيب بسالى بالخارج 
وال أنسى تلك األيام التى كنـت   ٠و كثير من أوالده أصبحوا كهنة و خداماً  ٠يسهر لمنتصف الليل 

أوصله فيها إلى الترام أو األتوبيس ، حيث يعود بعد هذا المجهود المضنى و ينحفنى فـى الطريـق   
   ٠٠بكلمات النعمة التى الزالت أصداؤها تتردد فى قلبى حتى اآلن 
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وقـد بكيـت    ٠منذ أن عرفت سر االعتراف بحق ، كان هو أبى االعتراف على مدى عشرين عاماً 
؟ وحينما نمـت   ٠٠على من أعترف يا ربى : وقلت إللهى  ٠كثيراً ذات ليلة ، حينما فقدته بالجسد 

ربـى فـى   فى تلك الليلة ، إذا بى أسمع صوت أبى الحنون فى حلم ، يحيبنى على كل ما سالته من 
   ٠فعرفت أنه معنا بروحه  ٠ليلتى الماضية 

�א
	س��و����א���د�� �
  
  
  

كان وجهة دائم البشر ، بشوشاً يقابل اوالده بابتسامة الفرح و الترحاب و الرضى فـى أى مكـان ،   
فى الصباح الباكر ، أو وقـت الظهيـرة ، و أو فـى    : سواء فى الكنيسة أو البيت ، وفى أى وقت 

   ٠وذلك دون تذمر أو استياء  ٠ن الليل ساعات متأخرة م



فكان إذا جلس  ٠ولم يعرف طريق التزمت أو العنف  ٠وكان شخصية مرحة ، دائم الفرح و السرور 
بين ابنائه الشبان ، وحى احدهم قصة طريفة أو قفشة ظريفة أو نكته خفيفة ، فى دائـرة السـلوك   

فكـان   ٠بتعليقاته اللطيفة على مـا سـمع   المسيحى الكامل ، كانت يضحك من عمق القلب ، ويدلى 
   ٠مجلسه يبعت فى النفس الهدوء و السكينة و اآلنشراح 

������ز�ز���.�ن�� �
ولعلى ال أتجاوز إذا قلت إنـه مـن بـين     ٠ما أحلى حياة التجرد التى كان يعيشها هذا األب القديس 

ن أجل هذا ، كان دائما فرحاً وم ٠٠أسباب شفافيته و عمق روحانيته ، هذه الحياة التى كان يحياها 
وما أحلـى   ٠و يعطيهم من فرحه فيفرحون معه  ٠فرح الروح ، ذلك الفرح يخترق قلوب االخرين 

يقولها ببساطة عجيبة متناهية ، تجعلنا نحس ] ! لقمة العيش ، هدمة الخيش [ كلمته المأثورة عن 
   ٠٠العجيب ، المملؤ باألطماع تماماً بصدقها ، و تحلو أمامنا حياة التجرد فى هذا العالم 

ويضـع   ٠كان إذا قابل ابنا من أبنائه ، يرشم جبهته بعالمه الصليب ، ثم يمد يده بالتحية و السالم 
وبصوته الهادئ الرزين الذى يفيض ابوة حقة ،  ٠يمينه على كتف ابنه ، ويضمه إلى صدره المحب 

   ٠] إزيك يا حضرة األخ : [ يقول له عبارته المشهورة 
وكان كل ابن من ألوف ابنائه يعتقد و يؤمن أنه االبن الوحيد الذى يحظى بكل أهتمام ورعاية وحنان 

   ٠ابينا القديس القمص ميخائيل 

������ز�ز���.�ن�� �
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 ٠فى مرضك ، كان األطباء يمنعون دخول الزائرين إليك ، فكنت تصدر أوامرك للبيت أال يمنعوا أحداً 
لذلك بكتك عيون كثيرة ، و انفطرت  ٠٠ومع ذلك تستمع إلى شكوى اآلخرين كنت فى أشد المرض ، 

   ٠تركت بالنسبة إليها فراغاً ، ال يستطيع غير اهللا أن يمأله  ٠٠على رحيلك قلوب عديدة 
  وداد نخلة 

  
  

 كان أبونا ميخائيل مجامالً ألوالده جميعاً ، يشعر كل ابن من أوالده أنه له وحده ، وأنه يحبه وحـده 
   ٠٠وكما كان يشارك فى أفراحهم ، كان يشاركهم ايضاً فى أحزانهم  ٠٠

و لمـا رايـت    ٠وفى مرة كنت ذاهباً لعزاء  فى مصر الجديدة ، و قابلته ، فعرض أن يذهب معـى  
: فقال لى  ٠المترو أخذت أبنانا ميخائيل من يده ، وأردت أن أسرع به أللحق المترو قبل أن يتحرك 

وفعالً لم يتحرك إال  ٠] ما تخافشى ، المترو مش هايتحرك قبل ما نوصل  ٠رس على مهلك يا بط[ 
   ٠يتحرك إال بعد ركوبنا 

وعندما وصلنا إلى الكنيسة ، لم يذهب إلى صفوف األممية ، بل أخذنى وجلسنا  فى أحد الصـفوف  
   ٠الخلفية 

�א��Vطس��	�د���
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  بطرس صليب بطرس                                                                           

وفى يوم عيـد ، ذهـب    ٠إننى أسكن بجوار كنيسة  مارمرقس بشبرا ، و أبنى شماس فى الكنيسة 
   ٠أبنى إلى الكنيسة متأخراً ،وكان يود أن يخدم شماساً ، ولم يجد تونية ليلبسها فبكى و خرج 

ن سبب بكائه ، فلما عرفه أخذه بيده الرحيمة ، ثم دخـل  وعند الباب قابلة أبونا ميخائيل ، وساله ع
  ٠٠] عليك بركة البسها و اخدم ، و ناتزعلشى : [ وأخرج تونيته الخاصة ، وقال البنى 

] عليك بركة البسها أدم ، وافرح ، ألنه ال يصح أن نحزنفى هذا اليـوم  : [ فلما امتنع ابنى ، قال له 
٠   
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وكما كان محبوباً من جميع رؤسائه وزمالئه وكان موضع ثقتهم لما كان فى خدمة الحكومة ، هكـذا  
دات ، كان محبوباً من  جميع زمالئه فى خدمة الكهنوت ، ومن جميع شعب الكنيسة ، الرجال و السي

   ٠الشبان و الشابات 
وكان محبوباً من أصحاب النيافة األحبار األجالء المطارنة واألساقفة ، الذين عرفـوه و الـذين لـم    

كذلك كان محبوباً من المتنيح صاحب القداسة األنبا كيرلس السادس  ٠يعرفوه إال بمجرد السماع عنه 
لقداسة البابا المعظم األنبا شنوده الثالث ومن حضرة صاحب ا ٠البطريرك السابق و كان موضع ثقته 

   ٠البطريرك الحالى ، وكان موضع ثقته وحبه و تقديره 
  
  
  
  
  
  

ال يمكن أن يتذوق  ٠٠حقاً لقد عاش فى جندية روحية صادقة ، ال تعرف التأجيل ، وال عامل السن 
كل ، حتى الصغير منها يهتم بكل الناس و األمور و المشا ٠الراحة ، بينما أحد أوالده غير مستريح 

   ٠، ولو أدى أن يقضى مع المشكلة أو الشخص ساعة أو أكثر 
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كان يلقى سالمة لكل من يقابله ، القريب و الغريب ، المؤمن و غير المؤمن و من أجل ذلـك كـان   

   ٠يحبه الجميع 
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ة الكنيسة بكنيسة مارمرقس بشـبرا ويظهـر   توجد صورة عن فى افتتاح معرض التربي: ملحوظة 

  القمص ميخائيل إبراهيم أثناء قص شريط االفتتاح 
  
  
  
  
  
  
  
  

توجد صورة عن حياته فيها الحكمة ، وفيها البساطة ، وفيها التواضع ، الحب و البـذل  : ملحوظة 
ئل أخـرى  مع فضا ٠٠وفيها إيمانه العجيب بعالمة الصليب و عزاؤه الكامل فى أصعب الحاالت  ٠٠

   ٠٠كثيرة 
  
  



  
  
  
  
  

كان يرشـم  : كان إيمانه برشم عالمة الصليب إيماناً عجيباً ، حتى و هو علمانى قبل ان يرسم كاهناً 
 ٠عالمة الصليب على كل شئ ، وهو جالس ، وهو سائر ، باستمرار، على أى شئ يشربه أو يأكله 

عالمة صليب صغيرة دون يراه أحـد    وكنت وأنا جالس معه ، أرى أصبعه يمتد إلى جبهته ، ويرشم
   ٠يقدس بها فكره 
 ٠٠ييلدة ههيا شرقية ، حيث كان يعمل فى عمل مدنى كما كنت أنـا كـذلك    ١٩٤٤عرفته من عام 

   ٠٠وكان قديساً عجيباً ، لم يزده الكهنوت فيما بعد إال قداسه و مواهب 
أن انتهى من عمله ، انحنى إلـى  وبعد  ٠جلست إليه  ٠قصدته فى مكان عمله بعد ظهر أحد األيام 
ورشم ذاته و المكتب و الدواليب و كل شـئ بعالمـة    ٠المكتب الذى يجلس غليه ، وصلى بخشوع 

   ٠وكانت هذه هى عادته دائما فى بداية العمل و ختامه  ٠قبل أن يغادر المكان  ٠الصليب 

�א:������Zس� �
  اسقف كرسى الغربية 

  
  
  

( زة مدرساً بالمدرسة السعيدية الثانوية ، وكان أثناءها المتنيح يعمل انتقلت إلى الجي ١٩٥٠فى سنة 
 ٠٠أتردد عليه فـى مكتبـه بالقسـم     –لصداقتنا القديمة   -وكنت ٠بقسم أول الجيزة ) كاتب إدارة 

  ] قوة الصليب : [ فرأيته يرشم الصليب عدة مرات على كل شئ على المكتب ، و ينظر إلى و يقول 
و إن  ٠نجان القهوة ليشرب ، يرشم ، يرشم عليه عالمة الصليب قبل أن يتناولـه  إن مد يده على ف

مد يده على ورقة فى العمل أو دوسية ، تناول أى دفتر أو كتاب من دوالبه ، يرشم عليـه عالمـة   
  وإن خرج من غرفته ، يرشم الصليب على مكتبه و على دوالبه قبل أن يذهب  ٠الصليب 

ى الساعة الثانية بعد الظهر يسير مسرعاً ، ويعبر كـوبرى الجيـزة إلـى    وعندما ينتهى من عمله ف
كنيسة مارمينا بمصر القديم ، حيث كان يقيم المتنيح مثلث الرحمات القمص مينا المتوحد قبل سيامته 

   ٠بطريركاً ، لالشتراك فى الصالة معه فى القداس الذى ينتهى حوالى الخامسة مساء 
ورقـى قمصـاً ،    ١٩٥١واستمر على الحال حتى سيم قساً سنه  ٠صليب وكان أثناء سيرة يرشم ال

   ٠٠بقوة الصليب 

��ز�ز���ز�����א#�מ� �
  ) أحد أقاربه (                                                                                   

  
  توجد للقمص ميخائيل ابراهيم : ملحوظة
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عندما يغادر الترام أو األتوبيس ، كان يتجه بنظره إليه ويرشم عالمـة الصـليب ، شـاكراً اهللا ،    +�
  وداعياً إياه أن يحفظ كل من فى وسائل المواصالت ، 

سان يأتى إليه فى انفعال ، أو غضب ، ويضغط باصـبعه ثـالث   كان يرشم بالصليب جبهة أى اإلن+�
   ٠مرات ، ليرجع اإلنسان إلى هدوئه ، ويأخذ قوة وإيماناً 
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صورة فى منزل المتنيح القمص ميخائيل مع األسرة الكريمة حينما زارهم البابا شـنوده  : ملحوظة  
  فى شبرا 
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عوض روج شقيقتى ، أنه حينما كان يدخل لتقديم أورراق مصـلحية  قص علينا زميلة األستاذ لبيب 

وحينمـا يسـأله    ٠للسيد مأمور المركز  ، كان دائماً يرشم عالمة الصليب بوضوح ، قبل دخولـه  
فيشـجعه  ] لكى أجد نعمة فى عينيك يا سيادة المأمور : [ المأمور عن ذلك ، يجيبه بمنتهى البساطة 

  ٠لهة المأمور على شدة إيمانه بإ
و  ٠وأراد بعض الناس أن يشوا به لدى مأمور آخر ، فطلب منه عدم رشم الصليب أثنـاء دخولـه   
   ٠حاول أن يلقى عليه مسئوليات ضخمة ، لكى يقع فى أى خطأ فيجازيه ويتسبب فى نقله وتشريده 

ها سيدة ولكن المأمور حينما ذهب إلى منزله ، مرض ابنه الوحيد مرضاً شدياً ورأت زوجته فى منام
وتقوم الزوجـة مـذعورة لتسـال    ! ]  مالكم و ما لميخائيل ؟: [ تلبس ثياباً بيضاً نورانية تقول لها 

فيستدعيه المأمور ليالً ، لكى يصلى على ابنه  ٠زوجها من هو هذا اإلنسان الذى تظلمه ؟ ومالك به 
   ٠، ويقوم االبن معافى ، ويتمجد اهللا فى قديسيه 
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ال تخـرج كلمـة   " لم ينطق قط بكلمة نابية ، بل كان ال يتكلم إال بقدر الحاجة حسب تعليم الكتاب -١

 ٤أف " ( ردية من أفواهكم ، بل كل ما كان صالحاً للبنيان ، حسب الحاجة كى يعطى نعمة للسامعين 
 :٠)  ٢٩   
   
  
  
فتأخر فى إرجاعها أياما ، ) الكواء ( كوجى قبل أن يتقبل نعمة الكهنوت ، أرسل مرة بدلة إلى الم-٢

هل سرقت منك قبـل أن  : [ وساله ) ميخائيل أفندى ( فذهب إليه  ٠ولما سئل عنها قال إنها سرقت 

�� ٠] تكويها أم بعد كيها ؟�
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البدلة أ أو بتقديم ثمنها ، ورفض قبول فذهل الرجل من هذا التصرف ، ألنه كان ينتظر أن يطالب برد 

وأنا ال أسـتحل لنفسـى أن    ٠إنك تعبت وكويت البدلة : [ قال له ) ميخائيل أفندى ( األجرة ، ولكى 
   ٠] أحرمك من أجرة تعبك 



  
  
  
من كل شهر ، يطلب الرحمة فى األول لروح زوجتـه ، وفـى    ٢٦،  ٦كان يقيم قداسين يومى -٣

وعالوة على التبرع الذى كان يدفعه للكنيسة فى كل قداس ، فإنه كـان   ٠هيم الثانى لروح ابنه إبرا


&�ذ���,��.���,� ٠يحضر من بيته البخور و األباركة 
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ثيرون من الكهنة بعض األواشى سراً ، أما هو فكـان يصـر علـى أن    فمثالً فى القداس ، يقول الك

وفى خدمة االكليل يترك الكثيرون من الكهنة بعض الطلبات ، أما هو فكان يصر على  ٠يقولها جهراً 
وإن كان هناك كاهن أو كهنة آخرون يشتركون معه فى صالة افكليل ، أو كان هو  ٠أن يقولها كلها 

   ٠ول سراً ما تركه الكهنة من الصلوات يشترك معهم ، فإنه يق
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كما كان حريصـاً علـى   " اسلكوا بتدقيق " كان وهو فى عمله الوظيفى ، حريصاً على عهدة المكتب 

 ٠ت ، ال يسمح لنفسه أن يضيع دقيقة واحدة ، بل كان يطلب عمل إخوانه ليتممه نيابة عـنهم  الوق
   ٠لذلك كان محبوباً من الجميع 
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حينما كان يعمل فى ههيا ، كان إذا تصادف وانصرف من الكنيسة بعد العاشرة صباحاً ، فانه يتـأخر  
و هكذا كان يعطى ما لقيصر  ٠در المدة التى تأخرها فى الصباح فى عمله بعد الظهر فى المكتب ، بق

   ٠لقيصر وما هللا هللا 
وهكذا لم يسمع عنه فى مرة أنه جوزى بأى نوع من الجزاء ، ولم يسال مرة بسبب تقصير أو اهمال 

   ٠فى العمل 
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له خطاب خـاص ، مـا كـان    فحتى إن  وص ٠والحق أن أمانة الرجل فى عمله كانت مضرب المثل 

أما تقديسه ليوم األحد ،  ٠ليقرأه أثناء العمل نعم ألنه يشعر أن وقت العمل يجب أ، يكون للعمل فقط 
  ٠واحترامه لألب الكاهن ، فكان نموذجاً حياً لما يجب أن يكون عليه سلوك المؤمنين 
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   ٠) م لألستاذ سليمان نسي" رحلة إلى قلوبهم "عن كتاب ( 
  



  
  

وعند محاسبتهما ، علم أنهما لم يدفعاً ثمن تذاكر  ٠فى عطلة صيفية ، حضر إليه إبناه من مصر  +
فأخذهما إلى محطة ههيا ، واشترى تذكرتين من ههيا إلى مصر ، ومزقهما على الرصيف  ٠السفر 

  ٠أمام ولديه نعم ليعرفهما أن عدم دفع أجرة السفر حرام 

ربما كان ( وعند حضور الكمسارى ، لم يشأ أن يقطع له تذكرة  ٠ت معه الترام فى أحد األيام ركب+�
ليس من حقك عدم تحصـيل  : [ وقال له  ٠فلم يقبل ذلك ، وأصر على دفع ثمن التذكرة  ٠) يعرفه 

  ] الثمن ، وليس من حقى عدم دفع ثمن التذكرة 

7��ق����א#�מ��و�<�� �
 –ن حريصاً أن يكون وسط ليتبارك بـالوجود معهـم   توجد صورة عن القمص ميخائيل كا: ملحوظة 

   ٠ولكن الحقيقة هى أن الجميع كان يتبارك بوجوده معهم  –حسب قوله 
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ا ذهبنا إلى المدافن فى كفر عبد ، وانتهت عملية الدفن ، أمر المشيعين باالنتظار قليالً حتى يرفع ولم

  :وقال لى ) ميالد غرباوى / األستاذ ( فجاءنى وقتئذ أحد اإلخوة الغيورين  ٠شكره هللا ، وصلى 
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( وظنت أنه قد يتعذر عليه الحضور إلى الكنيسة الصالة القداس يوم األحد  ٠كانت الوفاة يوم جمعة 

ن البالد ، و على األقل النشغاله فى استقبال المعزين القادمين من القاهرة أو م) اليوم الثالث للوفاة 
وفى نفس الوقت  ٠فرجوت أحد اآلباء الكهنة الحضور إلى الكنيسة يوم أحد بدالً من أبينا ميخائيل  ٠

 ٠لكنه رفـض   ٠ذكرت هذا لقداسته ، لكى يطمئن بأن هناك من سوف يحل محله فى خدمة القداس 
  وصلى القداس بنفسه فى اليوم الثالث لوفاة ابنه البكر 
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" ذكر وقت أن انتقل إلى السماء المرحوم الدكتور إبراهيم ميخائيل نجل المتنيح ، أن حضر والـدى  أ

وعند مقابلتـه للـب    ٠بمحافظة المنيا ، خصيصاً للعزاء ) قلوصنا ( من البلد " القس يوحنا شنوده 
مـص إال أن  فما كان مـن األب الق  ٠القمص ميخائيل غلبته العاطفة ، فبكى ولم يتفوه بكلمة واحدة 



���!�+ل��+د���6[�: أسكته قائالً +

لو أن أبنى انتدب فى بعثة علمية ألمريكا ، مش كنت  ٠٠ �ش�������
علشان كده الزم قلوبنـا تكـون    ٠إحنا إللى نعزى الناس  ٠٠افرح ؟ إذا أفرح أكثر لما راح السماء 

لك ، عليك بركة تسـكت ،  ولو أن  منك نستمد البركة ، إال أنى اتجرأ وأقول  ٠٠مليانة من العزاء 
   ٠] باركها يا أبونا : [ وكانت بنت المرحوم واقفه ، وهى طفلة صغيرة ، فقال له  ٠]  ٠٠وتبطل بكا

وكلما تزعزع من تجربة بسـيطة   ٠وكانت عظة عملية له لم ينسها حتى اآلن  ٠وتأثر والدى كثيراً 
   ٠دأ نفسه ، ويحل السالم فى قلبه يتذكر تجربة أبينا القمص ميخائيل الشديدة نعم فيتعزى و ته
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  بيت ومجلة مدارس األحد

وأما قلبـه فقـد    ٠عيناه ال تدمعان  ٠٠ق نعش ابنه لقد شاهدته صامتاً أمام الرب ، واضعاً كفيه فو
   ٠٠ارتفع فى تسليم كامل ، فى غير اعتراض أوعتاب 

كان ابنه شاباً فى الثالثين ، عريساً لم يكتمل على زواجه عام واحد ، ولدت ابنته وهو أسـير فـى   
يعرفـوه   وشيع جثمانه عسكرياً ، تصحبه دموع من عرفوه ومن لم ٠٠أرض العدو ، كضابط طبيب 

  !  ٠٠وكان مجرد سرد القصة سبباً كافياً لكل فرد كى بنتحب ، وإال األب  ٠٠
إن العيون جميعها تشخص إليه ، ثم تعود مطرقة تنهمر منها دموع ساخنة قد ترتفع أحيانـاً إلـى    

   ٠٠صوت انتحاب وبكاء 
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أشكرك يا رب ألنـك اخـذت   : [ وقال  ٠بر وقف يصلى على جثمان ابنه فى خشوع وتعبد وعند الق
  " ٠٠فليكن اسم الرب مباركاً  ٠الرب أعطى ، و الرب أخذ "  ٠٠وديعتك 

  
طوبـاك ثـم    ٠إنه اإليمان العملـى   ٠وفى اليوم التالى ، خدم القداس كعادته ، كأنه لم يحدث شئ 

   ٠طوباك ، يا رجل ايمان 
  دس وليم وليم نجيب سيفين المهن

  
  
  
  

وكنا مجموعة من مدارس أحد العذراء بعيـاد   ٠ذهبنا لزيارته ثانى يوم انتقال ابنه الدكتور إبراهيم 
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و تعزينا " فليكن اسم الرب مباركاً  ٠لرب أخذ الرب أعطى ، ا: " وكان سفر أيوب ، االية التى تقول 

   ٠تعزية ليست بقليلة 
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فلما حضرت ذهبت إلى منزلة للتعزية  ٠لما توفى ابنه البكر ، الدكتور إبراهيم ، لم أكن فى القاهرة 

ولما حضر أبونـا ميخائيـل    ٠وفى حجرة الصالون رأيت صورة المرحوم إبراهيم ، فظللت أبكى  ٠
مش أنت بتحب إبراهيم يا بطرس ؟ مادام بتحبه ، تزعل : [ بكى ، ربت على كتفى وقال لى ورآنى أ

   ٠] و هو اآلن يصلى من أجلنا  ٠ما تزعلشى  ٠إبراهيم دلوقتى فى السما ! ليه ؟
  اغنسطس عقيد بالمعاش 
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  : ه لمعنى الحب و التناهى فيه موقفان كبيران جمعانى به وعلى أصالة األبوة فيه ، وعلى عمق تفهم
أما الموقف األولى ، فحين كان ابنه الدكتور إبراهيم فى المستشفى عقب إطالقه من األسر بعد حرب 

وقد عرف أن ابنه يعانى من مرض خطير يسير به و ئيدا إلى  –لم يكن يهم هذا األب العظيم  ١٩٥٦
   ٠٠إال أن يطمئن على مصيره االبدى  –العالم اآلخر 
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  وحينئذ لم يكن عجباً أن نراه وقد سار خلف نعش ابنه متعزياً 
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ههيا ، مرض له ولدان ، وتوفيا فى يوم واحد ، و خرج  بعد ستة أشهر من أستالمه عمله الجديد فى
فلما علمت بهذا الخبر المزعج ، وأنا فى مركـز   ٠أمر كان يفتت القلب  ٠الصندوقان خلف بعضهما 

، قويت نفسى ، أخذت فى تعزيتـه  " ميخائيل أفندى " فلما رأيت  ٠بلبيس ، سافرت إلى ههيا للعزاء 


&�����i:�[�فقال لى  ٠

9מ�������د�0א+����������+��=���
��و
د�ن�)��א
��

و���+ون��!9+מ����٠���ل��

��)�دوس�א
�!�מ�([� �
فبينما أنا كنت مكسوف وزعالن و خجالن بالنسبة إلى الحادث الفظيع ، وغير أنى لم انطق ، وملعثم 

   ٠، إذا هو يجاوبنا بما يفيد انبساطه ورضاه عما حصل ، حتى انى انكسفت أن أتكلم بعد ذلك 
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لما كان فى ههيا ، مرض أحد أبنائه الصغار ، وكان يسمى فليمون ، وشاءت غـرادة اهللا أن بنتقـل   
فحملـه علـى ذراعيـة ،     ٠إلى السماء فى مساء أحد األيام وكان ذلك االبن فى سن الثامنة تقريباً 

  " اً الرب أعطى ، و الرب أخذ ، فليكن اسم الرب مبارك: " وسبح اهللا قائالً 
   ٠وجلس مع أفراد أسرته يواسيهم ويعزيهم طوال الليل ، بكلمات النعمة التى كانت تتدفق من فمه 
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  مدرس أول بههيا

  
  
  

، و ) وكان سبيهاً بالمالئكـة  ( فيلمون :فى يوم أرسل له المرحوم والدى خطاباً يعزيه النتقال ولديه 
  سنة  ٣٥د توفيا خالل شهر واحد منذ أكثر من وق ٠جرجس الذى كان طفالً صغيراً 

فرد عليه ميخائيل يعاتبه علـى هـذا المظـروف ،     ٠وكان خطاب والدى فى مظروف بحرف اسود 
   ٠٠وبخبره أنه مسرور النتقال ولديه للسماء 
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سوسنة إلى السـماء ،  الزلت أحتفظ بخطابك الذى أرسلته لى ، كى تعزينى فى انتقال ابنتى الصغيرة 
إن [ وقلت لى كنيسة مارجرجس  ٠٠بعد أن علمت بتأثرى الشديد لفراقها ، و دموعى التى لم تجف 



واآلن وقد صرت معهم فى السماء  ٠٠] لى فى السماء ثالثة أوالد ومأمهم ، يصلون من أجلى هناك 
   ٠ه ، فصل من أجلنا نحن أيضاً لكى نقضى أيام غربتنا فى خوف اهللا ومرضات
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وفى احـد األيـام    ٠٠كان أبونا ميخائيل ال يتكلم عن إنسان قد أنتقل ، إال ويقول أن فالن قد وصل 
ذهبت إليه منفعالً وأنا أبكى النتقال أحد الخدام فى الكنيسة ، وكان شاباً فى كلية الطب ، ومحبوباً من 

: قال  ٠٠ميخائيل بسيطة ، ولكنها أثرت فى نفسى كثيراً فكانت كلمة التعزية من فم ابينا  ٠٠الجميع 
  ]  ٠٠يا بخته ، لقد وصل ، عقبالنا [ 
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:  ثم قال له  ٠ه به جلس إليه ذات مرة شخص غير مسيحى ، وكان يعمل صرافاً ، وأخذ يبدى إعجاب
فسأله وماذا يعجبـك فـى    ٠٠] ، آه لو تيجى عندنا ) اسمه قبل الكهنوت ( آه يا ميخائيل أفندى [ 

شخصى ؟ و حالما سمع الرجل هذا السؤال ، طفق يعدد فضائله وحسناته ، التى كان فعالً يتحلى بها 
  ) : ندى ميخائيل اف: ( وبعد أن انتهى من سرد نواحى اعجابه ، قال له  ٠
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   ٠٠وكان جواباً روحياً عميقاً و مفحماً فى نفس الوقت 

  

   א:�����Zא�س
  أسقف الغربية

فى منزله ، وكان كاهناً ، وكنت فى ذلك الوقت علمانياً زرته مرة : كان فهمه الروحى لألمور عجيباً  
   ٠لم التحق بعد بالرهبنة 

العفو يا قدس أبونـا ،  [ فقلت له  ٠] آنستنا وباركتنا وشرفتنا : [ ولما هممت باالنصراف ، قال لى 
  : فقال لى ! ] باركتنا ؟: فكيف تقول عنى  ٠أنا الذى نلت بركه 
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  حينئذ صمت ، ولم استطع أن أتكلم 
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  اسقف الغربية
   
ص ميخائيل قدراً كبيراً جداً مـن الحكمـة فـى معالجـة     لقد منح الرب لخادمة األمين المتنيح القم 

فيقول للمخطئ أخطأت مهمـا كـان    ٠المشاكل التى كانت تعرض عليه ، وقدراً كبيراً من الشجاعة 
وكم  ٠كما كان ينصف المظلوم ويعيد السالم إلى البيوت الكثيرة التى كانت تلجأ إليه  ٠مركزه كبيراً 

   ٠ من بيوت عمرت بعد أن كادت تحزب
فى بعض الحاالت كان يبدو لنا أنه من المستحيل أن يعود السالم إليها ، ألن شقة الخالف متسعة جداً 

   ٠أما فكان يتولى عالجها بما حباه اهللا من حكمة وطول أناة  ٠
 ٠أذكر أنه قضى عدة سنوات فى إعادة السالم إلحدى العائالت ، دون أن يكـل أو يمـل أو ييـأس    

   ٠راً ، و عادت الزوجة إلى زوجها ، وعاش االثنان فى محبة ووئام فنجحت مساعية أخي
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خدمت فى حقل عداد الخدام بمدارس األحد ، وكان هناك شاب فى الثانوية العامة يشكو لى مراراًًمن 
خيه عدم تمكنه من مواصلة استذكار دروسه ألن هناك خالفات ومشاحنات كبيرة بين والدته وزوجة أ

 ٠وكانت األسرة لها إيراد كبير من محل تجـارى   ٠، إذ تعيشان معاً فى بيت واحد ، والوالد متوفى 
 ٠وفى أحد األيام أخبرنى الشاب أن المشكلة ستحل باستئجار شقة منفصلة وجدتها أمه لتسكن فيها 

نـا انتقـدنى و   ولكن أبو ٠سالت أبانا القمص ميخائيل فى هذا الموضوع ، وكنت موافقاً على الحل 
   ٠٠عنفنى ألنى لم أتعمق فى حل المشكلة وذلك بعد أن جلس مع الشاب 
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و تبين ألبينا بالحكمة التى أعطاها اهللا له ، أن عمر األم حوالى األربعين وأن الذى أحضر لها الشقة 

منهم المحل التجارى ، و هو غير مسيحى ، وشاب غير نتزوج ، و عمـره  هو الشاب الذى يستأجر 
   ٠٠و هو أيضاً يسكن فى نفس العمارة  ٠ثالثون سنة 

 ٠وقد كـان   ٠٠وأوصى أبونا ميخائيل أن تبقى العائلة معاً ، هو سيذهب لحل هذه المشكلة بنفسه 
د أن بارك أبونا ميخائيـل هـذه   وذلك بع ٠وصارت المحبة تربط بينهم بقوة ، وزادت بمرور األيام 

  ٠٠سنة من المشكلة لم يحدث خالف مطلقاً  ١٥واآلن بعد حوالى  ٠٠العائلة وصلى لها 
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   ٠كانت المطانية عندك سهلة ألى  إنسان ، مهما كانت صفته أوسنه 
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الطقس يـا  : [ وعندك كنت أقول لك  ! ٠٠كنت تخدمنى ، وأنت أب وأنا ابنك ، أنت قمص وأنا قس 

   ٠٠] الطقس هو المحبة : [ ، كنت تقول لى ! ] أبى 
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 ٠٠علمتنى يا أبى كيف يكسب اإلنسان باالتضاع ، أكثر مما يكسبه بالكرامة و الدفاع عن نفسه 

أسك لفراش ، لمجرد فكثيراً ما كنت تطأ من ر ٠االتضاع ليس مع الكبير ، ولكن مع الصغير أيضاً 
   ٠٠أنك انتهرته ألنه أهمل فى واجبه و خدمته 



علمتنى كيف تكون الطلبة لآلخرين تعبيراً صادقاً عن حالة اإلنسان الحقيقية ، ال تمثيالً ، وال تصنعاً 
٠٠   

�א
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اً بدا فى نظره بعد قليـل  تقدم أحد المنتفعين من الخدمة االجتماعية إلى أبينا يشكو له ، فرد عليه رد
فذهب إلى الدكتور جورج فى مكتب الخدمة ، يسأله إن كان يعرف منزل ذلك الشخص ،  ٠أنه جاف 

و عنـدما وصـال    ٠وذهبا سويا  ٠] ٠٠تعال يا خوياً ، روح معايا : [ فقال له  ٠فأجابه باإليجاب 
فتعجب الرجل  ٠له مبلغاً من المال  وفتح لهما الباب ، عمل له أبونا ميخائيل مطانية ، وقدم من جيبه

   ٠من هذا التواضع النادر 

���Aد����Vو��� �
  
  
  

وما أكثر ما رأيناه مقدماً إخوتـه   ٠) إنكار الذات ( لعل المثال الذى تركه فى الخدمة مثاالً كامالً فى 
ما  ٠فقط ) فقط ) ميخائيل ( ما سمعته يذكر اسمه إال ٠٠الكهنة على نفسه ، فى التواضع قلباً وقالباً 

ما سمعته مشتكياً مـن   ٠٠رايته فى مظهر إال ملؤه التواضع و القداسة و الورع فى محبة الجميع 
 ٠٠ال يخاصم ، و ال يصيح ، و يسمع أحد فى الشوارع صوته : " خدمته كانت مثل سيده  ٠٠إنسان 

 "  

�A\��و�<�� �
  
  

ن خدام الكنيسة ، ألنه وبخهم من أجل خطأ فكم من مرة اعتذر لكثير م ٠كان األب الوديع المتواضع 
  ] هات راسم أبوسها  ٠سامحنى يا ابنى : [ وكان يعود يقول للواحد منهم  ٠٠ارتكبوه 

�د��و������س�)�ج �
يا ابنى ، معظم أوالدى من : [ ال أنسى يا أبى تواضعك ، الذى هو سر عظمتك الحقيقية حين قلت لى 

   ٠أعطانى نعمة فى أعينهم  –أنا البسيط  –اشكر اهللا ولكن  ٠المتعلمين وأساتذة الجامعة 
   ٠ولكنى ال أنسى فى تواضعك ، السلطان الروحى الذى اعطيته ، فكان الجميع يهابونك ويطيعونك 
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   ٠٠)  ١٩٤٥حوالى عام ( كان ذلك قبل رسامته 
بالجيزة ، كان منهم إبراهيم  وكنت أسكن فى فترة الدراسة الجامعية فى سكن مشترك مع طلبة آخرين

وفى أحد األيام حضر و الدهما االستاذ ميخائيل لألطمئنـان   ٠بكلية طب األسنان ، وبطرس بالثانوية 
   ٠عليهما و معاونتهما 

����د/+,�،�و������+��/+د����+���!���+,������Cل��.�א����/د���ن�����C�4�،�,�
�
�٠و
����.!����ن�א

�وذ
���0!�),�ذ
�0א
وא
د�א
ط� �� �



وتعب فى االهتمام بحجراتنـا و   ٠الذى اعتبرنا كلنا أوالده ، وتعب فى االهتمام بحجراتنا و خدمتنا 
    ٠وهكذا كان القديس المتواضع  ٠خدمتنا 
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من الذى يقدم الذبيحة ، إذا كان هناك أكثر من : فى إحدى المرات ، ذهب ألخذ مشورته فى موضوع 
و حينما ذهبت إليـه كـان    ٠ض حاولوا أن يوقعوا فى هذا األمر بينى وبين زمالئى كاهن ؟ ألن البع

ادخـل  : [ فقال لـى   ٠] إننى صائم : [ فقلت ] هل أنت مستعد للصالة ؟ : [ عنده قداس ، فقال لى 
   ٠] البس معى وصل
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وبعـد القـداس    ٠فتضاءلت نفسى جداً من اتضاع هذا الشيخ الوقور ، الذى يخدم معى كشريك فقط 

أنا يا ابنى ، لما اصلى مع كهنة آخرين ، ال يمكن أن أقـدم  : [ تحدثت معه فى هذا األمر ، فقال لى 
   ٠٠] آلباء سيضغطون على ، أهرب حتى تقدم الذبيحة وغدا شعرت أن ا ٠الذبيحة أبداً 
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 ٠٠رأيته مرة ، وهو يعمل مطانية ثالث مرات لخادم الكنيسة ، ألنه كان قد عنفه على حق أمـامى  
ويقول هـذا ثـالث مـرات ،     ٠] سامحنى يا لبيب ، ألنى زعقت لك أمام الناس : [ وكان يقول له 

   ٠إنها أسمى صور التواضع  ٠٠فح ويطلب الص
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فكان إذا لمح أحد أبنائه مقبالً عليه ، ينهض  ٠كان أبى القديس جم األدب ، يحترم الصغير و الكبير 

   ٠واقفاً وهو الشيخ الوقور 

������ز�ز���.�ن�� �
  
  

ده متوفياً ، فقـام عمـه   وكان وال ٠تقدم شاب ألبينا ميخائيل ، يطلب منه إتمام عقد قرانه مع فتاة 
   ٠بالموافقه على الزواج وتمت الزيجة بسالم 
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فحضرت أخت الشاب إليه ، أخبرته أن األم تلبس مالبس سوداء منذ يومين و تجلـس فـى حجـرة    

وبداً يكلـم األم   ٠فذهب ابونا فى اليوم الثالث صباحاً  ٠األكل  الصالون بمفردها ، وهى ممتنعة عن
   ٠٠] هذه خطيتى أنا ، ألنى قمت باتمام عقد الزواج : [ ويبكى ، ويقول لها 

 �3��
   ٠٠وCل������،�و�	�ل��אس�א:מ�،�ط�
����א
تصـافحت   وأحضر زوجة االبن ، و ٠ولم يتركها إال بعد ان خلعت ثوب الحداد ، وأكلت وأكل معها 

  معها األم ، وصار سالم بينهما ، حتى أن األم قالت إنها اآلن تحب زوجة ابنها أكثر من ابنها  
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فلما وصلنا إلى منزلـه ، دعـانى إلـى     ٠، كنا نسير معاً  ١٩٤٤لما كنت أعمل معه فى ههيا سنة 
نت مش عاوز تيجى ليه ؟ إللى هاكل منـه ،  أ: [ ولما رآنى ممتنعاً ، قال لى  ٠تناولى العشاء معه 

   ٠وإزاء محبتى للرجل نعم تشجعت وصعدت معه إلى مسكنه فى الطابق الثانى  ٠] راح تأكل منه 
وقال لى  ٠ثم جاءنى ببعض خبز مرحرح على عادة الريفيين ، ثم طبق مش وبه قطعة جبنة قديمة 

   ٠ ]هو ده األكل إللى كنت راح آكل منه  ٠اتفضل كل : [ 
كانت هذه بداية الحب العميق و الثقة الكبيرة التى ربطتنى به مدى أكثر من ثالثين عاماً ، إذا شعرت 

  ولم يأخذه الحياء فى أن يقدم لضيف يأتيه  ٠أنه صادق 

�א:�����Zא�س� �
  أسقف الغربية 

ور بمظهر وال يحاول الظه ٠فهو إنسان مسيحى ، ال يتكلف و ال يرائى  ٠أعجبنى فيه روح البساطة 
   ٠٠فهو صادق مع نفسه ، كما هو صادق مع غيره  ٠آخر غير طبيعته األصلية 

�א:��������ن� �
  أسقف ملوى 
أذكر أنه حينما كان يزفه األطفال أحياناً بالكلمات المعهودة الشائعة ، أثناء سيره فى الطريق ، كـان  

  ]  ٠٠ألطفال لقد تسببت فى فرح ومسرة هؤالء ا: [ يبدى فرحاً ومحبة إذ يقول 

  א
	س�א�ط���وس���ز�
   
  
  
  

، لنذهب سوياً لتأدية واجب من الواجبات ) قبل رهبنتى ( ذات مرة ، كنت أسير معه فى شارع شبرا 
فإذا به  ٠فنظرت إلى خلف بحدة لكى انتهرهم  ٠وإذا ببعض األطفال يصيحون وراءنا بالفاظ نابية  ٠
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  فتعجبت كيف أنه حتى شتيمة األطفال وصراخهم ، حولها لقلبه 
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قد أساء إلى أى شخص ، باية كلمة أوبأى تصرف صدر منه ولو عن غير قصـد ،   وإذا أحس بأنه+

أو إذا أحس بأن ألى شخص قد تضايق منه ، ولو بدون مبرر ، كان يسجد أمامـه علـى األرض ،   
  أويذهب إلى بيته ، ويطلب منه الصفح 
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غير لتوزيع هدايا على تالميـذ مـدارس   لما كان أميناً لمدارس أحد ههيا ، حدث أثناء إقامة حفل ص

األحد ، كل حسب سلوكه و مواظبته وتقدمه فى الدراسة ، أن أحد آباء األطفال ، الذى لم يحظ ابنـه  
فسـمعه   ٠٠] ميخائيل أفندى موظف ، وزع الهدايا على أوالد البلد : [ بجائزة أو هدية ثمينة ، قال 

   ٠وفرح األوالد قديسنا ، ولكنه لم يشأ أن يعكر بهجة الحفل 
وقبل أن تغرب الشمس ، اصطحب احد الخدام و توجها إلى منزل ذلك الوالد ، طالباً منه الصـفح و  

   ٠فما كان من ذلك الوالد إال أن قام باكياً بين يديه معتذراً عما بدر منه  ٠المسامحة 
   ٠وكان هذا درساً طيباً للخدام فى سلوكهم و معامالتهم 
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  مدرس أول بههيا 

  
  
  
  

إنه قديس معاصر ، أرسلته السماء شاهداً للملكوت فى جيلنا الشرير الذى بردت فيه المحبة ، مبكتاً 
على فتور محبتهم هللا ، شاهداً بتواضعه لعمل نعمة اهللا الخفية فى كـل نفـس    –دون كالم –الكثيرين 

   ٠متضعة تحبه من كل القلب 
وهـو   –وكم كان يستدعى  ٠يحيون ومسلمون ، واعتقدوا فى تقواه لقد شهد لقداسته الجميع ، مس

  ٠للصالة ألجل مرضى ، وكان الرب يتمجد بشفائهم  –علمانى 

�א:�����Zא�س� �
  أسقف الغربية                                                                                     

واآلن هو عضو من كنيسة جيلنا فى السماء  ٠ماء على األرض لقد كان أبونا ميخائيل قطعة من الس
   ٠، ليشفع فينا 

�א:��������ن� �
  أسقف ملوى

يخرج فى : لم تكن نفسه ثمينة عنده  ٠٠كان أبونا ميخائيل نموذجاً حياً متحركاً بيننا للبذل و الحب 
كلماته مع الناس لتكـون  الصباح الباكر مؤدياً صالته بكل أمانة ومزاميره بكل حرص وفهم ، موفراً 

   ٠٠يصنع خيراً  –مثل سيده  –مع اهللا ، جائالً 
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الحكمـة ،  : توفرت فى حياة أبينا العزيز المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم فضائل كثيرة مجتمعة معاً 

نكـار الـذات ،   والبساطة ، وعفة اليد ، وعفة اللسان ، وعفة السيرة ، والمحبة ، و التواضع ، وإ
   ٠٠ولعل أبرز ما اتصف به أنه كان رجل صالة  ٠٠والعطف على الفقير ، وطول االناة 
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فكان ما يقدم إليك ، تقدمـه بـدورك هللا فـى    : وفى الخدمة المجانية  ٠٠وأميناً فى طاعتك لإلنجيل 

  " من يكرمكم يكرمنى " أميناً فى احترام الخدام و الكهنة ، مردداً  ٠صندوق الكنيسة 
أذكر وأنا فتى فى مدينة بلبيس ، عندما كنت زميالً لوالدى فى العمل ، كيف أنك انحنيت إلى األرض 

   ٠، وقبلت قدمى الكاهن المتنيح أبينا دوماديوس من أجل اهللا عمله فى بلبيس 



أمام اصـغر أوالدك  وكم أحنيت رأسك العمالقة  ٠كنت أميناً فى ممارسة سر اآلعتراف ، مع أنك أب 
  الكهنة ، تطلب الحل وتصر عليه ، إلى أن تقابل أب أعترافك 

   ٠٠] رغيف عيش ، و هدمة خيش : [ وكنت تقول دائما  ٠كنت أميناً فى معيشتك بالكفاف 
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   ٠٠علمتنى يا أبى ، أن كل خدمة نخدمها ، يجب أن نتعزى منها أوالً 
فعندما كان يعرض موضوع ، و تختلف فيه وجهات النظر ، كان البد من  ٠ب وعلمتنى وحدانية القل

   ٠٠تجميد هذا الموضوع  فى سالم ، إلى أن تتحد األفكار 
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وكانت هـذه   ٠تشرفت بزيارته بمنزله بشبرا ، فوجدت فيه كاهناً متزناً وقوراً تقياً  ١٩٥٥فى سنة 

   ٠الزيارة بداية التعرف به 
وفى خالل تلك المدة تعلمت منـه   ٠زملته فى خدمة المذبح نحو عشرين عاماً ، وكانت خير زمالة 

   ٠الكثير من الدروس العملية فى الحياة المسيحية بصفة عامة ، وحياة الخدمة بصفة خاصة 

�א
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طقسى مـن   ٠٠كلمة بكل ما تعنى هذه ال" طيب " جم التواضع ، : إنطباعى عنه منذ الوهلة األولى 

  ٠عميق الروحانية فى صلواته و معامالته  ٠الطراز األولى 
وكان يبقى أحياناً فى الكنيسة إلى الساعة الواحدة صباحاً ، ليعتـرف   ٠وكان أباً مثالياً فى االعتراف 

   ٠عليه شبان الكنيسة و شيوخها 
عزاءنا أنه يصـلى عنـا أمـام    ولكن  ٠حقاً إن فجيعتنا فيه كبيرة ، وخسارتنا أعظم من أن تعوض 

   ٠عرش النعمة ، ويشفع فينا 

�د��و�����ل���� �� �
   ٠٠إننى اغبط نفسى ، ألننى نشأت مع هذا الشيخ القديس وزمالئه الكهنة الموقرين آبائى اإلجالء 
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ل نفسه فوق طاقته وهبه اهللا قلباً رحيماً مملؤاً بالحب و الحنان ، يرثى لضعف الضعفاء، مجامالً يحم

   ٠٠٠لزيارة المرضى ومواساة المحزونين و تخفيف آالم المتألمين ، متسامحاً إلى اقصى حد 
وكان متعوداً منذ بدء حياته على تقديم العشور و البكور كحد أدنى ، ولم يحد عن ذلك طـوال ايـام   

  وكان طويل األناة يقابل الصدمات و التجارب بصبر وشكرهللا  ٠حياته 

����ل����א#�מ��زق�������������������������� �
  ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده 
كنت ألمح فى عينيه بريق الحب و الحنان ، وفى نظرته قوة اإليمان ، ووداعة الراعى الصالح ، وفى 
حركته التسليم الكامل لمشيئة اهللا ، وفى شخصيته الحزم فى لطف ، سداد الـرأى بغيـر عنـف أو    

فكان يستمد أفكاره من لـدن اهللا وحسـب    ٠ألنه كان رجل الصالة  ٠و التمسك بها تعصب لفكرته أ
   ٠إرشاد الروح القدس

شخصيته تعطى أكثر مما تأخذ ، سواء فى المعنويات أو الماديات ، مقدماً كل أوالده فـى الصـفوف   
   ٠األولى 
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بكنيسة ) كريمة أبينا القمص ميخائيل إبراهيم ( عفاف  كنت أقوم بخدمة الشابات مع األخت الدكتورة
  ٠مارجرجس بشبرا الخيمة ، عالوة على خدمتنا األصلية بكنيسة مارمرقس بشبرا 

، كانت على الخدمة ، وكنت مريضة جداً ومالزمة الفراش قبل هـذا التـاريخ    ٦٣/ ٧/  ٧وفى يوم 
أقطن بجوارها ، لكى تقوم بالخدمة بدالً منى  فأرسلت ورقة لألخت عفاف ، و التى كنت ٠بثالثة أيام 

   ٠، حتى ال تتعطل كلمة اهللا 
ووصلت الورقة ، ولم تكن األخت عفاف فى المنزل ، وقرأها األب المبارك القمص ميخائيل فسـطر  

  العزيزة اآلنسة مارى : على خطابى (*) تحتها بخطه رداً 
   ٠ح يرفع تعبك ويعطيك القوة آمين المسي ٠سالم اهللا يمأل قلبك ، وسالمتك ألف سالمة 

  عفاف غير موجودة ، أنها ذهبت للمستشفى علشان تشوف زوجة أخيها 
    الرب معك ، وكونى معافاة 

  القمص ميخائيل إبراهيم                                                     ٧٣/ ٧/ ١٠
، حتى ] وكونى معافاة[ ائيل إلى جملة ومن العجيب أننى بمجرد أن وصلت فى قراءة خطاب ابينا ميخ

وجدت المرض قد ترك جسدى ، و انتعشت ، وقمت من فراشى ، و ذهبت إلى الخدمـة فـى غايـة    
  وفى هذا اليوم أديت  ٠وكأن أبى بخطابه قد انتهر المرض  ٠الصحة 

  الخدمة على الوجه األكمل ، كأحسن ما يكون 

������א����وس� �
  
  
  

خم بالرقبة ، و كان االمتحان بالجامعة على األبواب ، و الخراج متحجـر  أذكر أننى أصبت بخراج ض
وكـان هـذا    ٠فذهبت إلى الطبيب الذى أفادنى بعدم إمكان إجراء أية جراحة ، إال بعد أن يلـين   ٠

   ٠الخراج يسبب لى ألما شديداً ، مع عدم تركيز فى استذكار المحاضرات 
ده مسبب : [القديس ميخائيل ، وأريته الخراج ، وقلت له فحضرت القداس ، وبعد الصالة قابلت أبى 

فإذا به يربت على كتفى ، يضم رأسى إلـى صـدره الحنـون ،     ٠] لى تعب و تعطيل فى المذاكرة 
وعند باب الكنيسـة   ٠وانصرفت  ٠] ربنا يشفيك ويشفينى ، ويباركك ويباركنى : [ ويصلى ويقول 

   الخارجى ، انفتح الخراج ، وشفيت تماماً

������ز�ز���.�ن� �
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  لذا كان مستعداً دائماً  ٠٠إنى أثق تمام الثقة ، أن ساعة انتقاله ، كان يعرفها جيداً

، إنه رأى حلماً قبل وفاته بأربعة أشهر ومن هـذا الحلـم   ) ابنته ( وتقول الدكتورة عفاف ميخائيل 
   ٠شعر بالروح بقرب بالسيد المسيح 

  دكتور رمسيس فرج 
  
  
  



وكنت أخدم شماساً وأقف إلى جواره ممسـكاً   ٠٠ى قداس سبت النور ، و كان يناول الدم كان ذلك ف
   ٠٠شمعة 

وحاولـت   ٠٠كاملة من الدم الكريم ، و يناول الجميع ) المعلقة ( وقد الحظت أن أبى يمأل المستير 
  بيتى وبين نفسى أن أنبهه أن الناس كثيرون ، وأن الدم لن يكفى ، ولكنى تراجعت 

رجالً وامراة  ٢٠٠أو  ١٥٠طيع أن أؤكد ، وأنا بكامل قواى العقلية ، أن أبى ناول ما يقرب من وأست
و العجيب كل العجب ، أنه لم ينقص من الكأس سـوى   ٠سلم الكأس إلى أبينا القس اسطفانوس  ٠

   ٠٠يومها  عرفت المعنى الحقيقى للبركة  ٠٠سنتيمتر واحد على األكثر 
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  توجد صورة عن : ملحوظة 

  
  
  
  
  
  
  

  أخيراً حمله هذا الصندوق ، الرجل الذى حمل الكل فى قلبه 
  
  

  باسم اآلب و االبن و الروح القدس
  اإللـه الواحـد آمـين
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كان كل من يجلس إليه ، يشعر أنه أخذ  ٠إن القمص ميخائيل إبراهيم ، كان بركة فى زمننا الحاضر 

  كان إنساناً نشهد أن فيه روح اهللا  ٠من الروح شيئاً 
  

  توجد صورة : ملحوظة 
  ـــــــــ

  
  
  

   ٠٠ولكن هذه العينة قليلة الوجود  ٠عينات كثيرة من الناس أمامنا 
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عمـل قـدر مـا     ٠وقد أدى واجبه على خير وجـه   ٠وصورة مضيئة من الحياة الروحية السليمة 

ومازال يعمل  ٠ه وفى مرضه ، فى شبابه وفى شيخوخته  ، فى قوته وفى ضعفه يستطيع ، فى صحت
  كان يعمل كاهناً ومرشداً ، اآلن أصبح يعمل كشفيع عن الناس  ٠٠٠



إنه حالياً رسول من األرض إلى السماء ، يعرف ما نحن فيه ، و يستطيع أن يسأل اهللا من أجلنا فى 
   ٠٠كل ما يعرفه عنا 

  رة توجد صو: ملحوظة  
  ــــــــ

  
  
  

   ٠كان نفساً هادئة ، مملوءة من اإليمان و الطمأنينة ، مملوءة من السالم الداخلى 
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وفجأة رأيـت هـذا الرجـل     ٠ى ضيقة شديدة أتذكر أننى فى يوم من األيام ، كانت تحيط بى تحيط ب

تأكـد أن الموضـوع ده   : [وقال لى وهو مبتسم وهادئ وبشوش  ٠أمامى ، كأن السماء قد أرسلته 
   ٠٠كان يتكلم كالم الواثق الذى يطمئن من يقابله  ٠٠] للخير 

  
  توجد صورة : ملحوظة 

  
  
  
  

أحياناً كان  ٠، كان يحلها جميعاً بالصالة وكل المشاكل التى كانت تمر به وبأوالده  ٠كان رجل صالة 
  وكانت صالته أقوى  ٠] نصلى : [إنما يقول ببساطة  ٠ال ينصح و ال يرشد ، وال يتكلم عن حل 

��+9מ�،���+د����	��
و�+&�و����+ون�
+&�،�)�7+!�ون��ن�����������
�$����ن�א
��س����وא��ط���ون��


�9מ�/د��
��،�:ن�א
	�ص�������ل����א#�מ�/د���!9�7��&�
/������Bذ��&�،�و�������ود�!,�) �
  
  
  

أتذكر أنه عندما توفيت السيد زوجته ، وبعد الصالة عليها ، وقف فـى  : كان رجالً يسلم اهللا كل شئ 
كـان   ٠٠] اشكرك يا رب : [ داخل الكنيسة ، ورفه يديه إلى فوق ، وقال بصوت مؤثر من أعماقه 

   ٠٠وكان بسيطاً ووديعاً و متواضعاً و محبوباً من الكل  ٠ إنساناً مدققاً فى حياته ، يعطى هللا حقه كله
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   ٠٠سنة مرت ، وكل يوم له قدسيته ، و له تأمالته ، وله صلواته ، وله شركته مع اهللا ٧٦
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كان وهو فى عمق مرضه ، ينزل ليؤدى خدمات روحية أو ماليه  ٠٠فى تعب عجيب ، ود ال يوصف 

وفى عمق تعبه ، وفى عمق تعبه ،  ٠وفى السنة األخيرة كان قد تعب جداً  ٠٠، أو صلوات للناس 
  ء و المرضى كان يذهب ليصلى ويفتقد ، حتى وقع فى الكنيسة من األعيا
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أعطانا فكرة عن األبوة الحقة ، وعن الرعاية السليمة ، عن الحنان ، عن الحكمة التى من فوق التى 

   ٠٠هى من مواهب الروح القدس 



  
  
  

اً ، وكنا نرى فيـه اإلنسـان البسـيط ،    كنت أعرف القمص ميخائيل إبراهيم من قبل أن يصير كاهن
وكنا نرى هـذا الرجـل    ٠كنت أسكن فى كنيسة مارمينا بمصر القديمة ٠٠اإلنسان الروحى البسيط 

ويصـلى   ٠يأتى ويسجد أمام عتبة الكنيسة من الخارج ، ويسجد عدة سجدات حتى يصل إلى الهيكل 
   ٠وهو فى عمق الصلة باهللا 
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ولكـن ال   ٠نحن نؤمن أنه لم يمت ، بل هو انتقال  ٠٠إنها خسارة كبيرة أن نحرم من هذا اإلنسان 
نطلب أن  ٠٠عنا شك أن هذا المرشد العميق ، و هذا القلب المحب ، وهذه الطاقة الجبارة ، قد بعد 

   ٠يكون قريباً منا بصلواته و طلباته 
  
  
  

عندما طلبت منهم فى الكنيسة ، كنيسة مارمرقس بشبرا ، أن يدفن هنا فى الكاتدرائية ، اسفل الهيكل 


+���ن�א
	�+ص���: فإن السبب الظاهرى الذى قلته لهم هو اآلتى  ٠٠الكبير ، خلف ضريح مارمرقس /
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فاألفضـل   ٠وأبناؤه فى كل موضع ، فى كل حى ، فى كل بلد ، ال يصح أن يقتصر على مكان معين 

   ٠أن يدفن هنا ، فى مكان عام 

��،�)9و�������������د��ن������.�+د�#+ذא�א
�.+ل�א
�+����+�دא�������/��������א
ذ��)	�	�
����א
�� �א

��#ذא�א
�و'%�،�����د��(���
�,���
���٠٠&�א �
ثم تلكم القمـص مـرقس   ] وقام نيافة األنبا يؤأنس أسقف الغربية ، يكمل الكلمة  ٠وهنا بكى البابا [

  ٠داود عن كنيسة مارمرقس بشبرا ، وعن األسرة فوجه كلمة الشكر 
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  هذا عزاء فاقـرأوا االنجيـال  وبحيث كنت يكون أيضاً خادمى
  و الصمت أبلغ ما يكون دليال  قد ودعتـه جموعنـا بكرامـة

  و الحق ال نرضى له التهويال  )١(قديسنا باألمس قـام مصليا
* * *    

  خذها لتمحنى الرجاء بديـالً  )٢(اذ قال يا ربـاه تلك وديعة 



  الرب قد منح الوديعة جيـال  الرب أعطى مانحا ومباركــاً
  

  أن المشيئة ال ترى التعليـال  الرب قد رد الوديعة ثانيـــا
  قبر يضم مصابك الموصوال  و هناك فوق القبر قمت مصليا

* * *  � �
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  صبرا الهى للمصاب جميال  أرايـت إيـمانـا لعابد ربــــه
  فى حى شبرا أكبرتك جليال  ولمار مرقس قد خدمت كنـيـسته

* * *    
  لما رأى عبء الذنوب ثقيال  ولكم سعى جمع الشباب لساحه
  الصفح لم يطفئ هناك فتيال  هذى سرائر فكرنـا بل قلبنـا
  تحت الصليب وزادنا تقبيال  سر اعتـراف بالمحبة ضمنـا

* * *    
  ترجو التبرك تمح المنديـال  جثمانه طافت جموع حولــه
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  مهمـا بدا ما نقتنيـه قليــال  علمتنا أن الحيـاة مبــادئ

* * *    
  بالروح كى نجد العزاء سبيال  بالروح يا ابتى سعيت مصليا
  تبجيــال عند المسيح مبجال  الكل حيا كاهنـا ومقـربـا
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  جعلت لميخائيلنـا التفضيـال  هذى دموعك رحمة وقداسة

* * *    
  من فوقنا بركاتكم تنزيــال  وألنت راعينا الحنـون تنـزلت

  تسنى بنورك بكرة وأصيـال  ابتى الحنون مشاعرى)اشنودة(
  ى تنال من االله قبـوالفعس  من ميخائيل شعت ضراعتـى
  مهما بدا خطب الصاب ثقيال  يا سيدى البابا حديثك بلســم
  أفضاله وكفى الذى قيال  يا سيدى البابا كشفت بفضلكم

* * *    
  بزيت بر أشعلى القناليال  زفى مالئكة السماء حبيبنا
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  ونا ميخائيل على ابنه الرائد طبيب ابراهيملى أب) ١(:��
  ٠" اشكرك يا رب ألنك أخذت وديعتك : "فى صالته على ابنه قال )٢(
  

  ملحوظة توجد صورة
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