
 

1   هاتور27

  1من سيرة الشهيد يعقوب الفارسى الملقب بالمقطع
  

ان                          رك اإليم نعهم من ت ؤمنين من أهل الفرس ولم وصدر الحكم عليـه بغرض تخويف غير الم
ع أعضاءه عضوًا عضوًا           . الوثنى آما فعل يعقوب    ذ          .وآان الحكم بتقطي ان تنفي ى مك ديس إل د الق ُأقتي

ر      اس آثي شاهدوا                     الحكم وتبعه ُأن م أرادوا أن ي ة، آله ع عظيم من المدين ود وجم بالء والجن ون من الن
ـه                  . آالمه وموتـه  دأوا يعيرون ى األرض وابت م ربطوه عل  وفى   …طلب القديس وقتًا للصالة وصلى ث

ـهام               وا إصبع اإلب ى وقطع ديس اليمن د الق ارك        . الحال أمسك الجنود بي ذا المب ع ه اء رف ذه األثن وفى ه
شياطين بإصبعه                   : "وصرخنظره إلى فوق     ذى يطرد ال ادر، ال ى ورجائى الق رب إلهى، معين أيـها ال

م      ! وحده، إقبل إبـهامى آغصن من شجرة مقطوعة بإيعاز من الشيطان          ـه إذا ُقل ى رحمتك ألن إظهر ل
  ".غصن فى الكرمة، فالكرمة تكبر أوراقها وتنمو أقوى وتثمر ثمرًا وفيرًا

أقبل غصنًا ثانيًا من الكرمة التى : "فقال يعقوب. قطعوا إصبعًا ثانياً ثم أمسك المعذِّبين بالقديس و       
شعر             ) 79مزمور  "( غرستـها يمينك يارب   وبقى وجه القديس بـهيًا وممتلئ من بالفرح آما لو آان ي

  . بسعادة عظيمة
ة شهوة الجسد وش     : "ثم قطعوا إصبعًا ثالثًا، فقال        هوة ألنى قد تحررت من إغراءات العالم الثالث

شة      و    1(العيون وتعظم المعي روح القدس           ) 2 ي ن وال ارك اآلب واالب ا أب ارب مع        . فأن ك ي أعترف ب
  ".الثالث فتية الذين نجوا من النار وأسبح أسمك أيـها المسيح فى خورس الشهداء

ل           : "ثم بتروا اإلصبع الرابع فطفق يقول         يا من تقبل تسبيح األربعة حيوانات غير المتجسدين اقب
  ". إصبعى الرابع المقطوع حين اعترف باسمك القدوستألم

ل  ". هذا وقت فرح لى مثل ُعرس الخمس عذارى: "ولما قطعوا إصبعه الخامس قال يعقوب        وقب
ك،     . ارحم نفسك يا يعقوب   : "أن يقطعوا أصابع يده اليسرى بدأ المعذبون يقولون له         ال تتسبب فى موت

ألم           مازالت أمامك فرصة      . بل نفذ إرادة الملك    دًال من أن تت ًا ب ى حي يس من األفضل أن تبق شفاء أل لل
  !"بـهذا العذاب وتموت؟

بعد هذا قطعوا إصبع اإلبـهام من      . فرد عليـهم القديس بالرفض وصلى مرة أخرى للسيد المسيح           
وب  ال يعق سرى فق ده الي داً : "ي سيح ج سوع الم ا ي كرك ي ك إصبعى  . أش دم ل ى أن ُأق محت ل ك س ألن

  ". فى اليوم السادس وفى وقت الساعة السادسة بسطت يديك الطاهرتين على الصليبالسادس، يا من
ى         : "ولما قطعوا إصبعه السابع قال يعقوب         ام األسبوع عل وم من أي مرة سبحتك شفتا داود آل ي

  ". أحكام عدلك، واآلن قد ُقطع إصبعى السابع، فى هذا اليوم لذا ُأمجدك على رحمتك
ون    انوا يقطع دما آ ولوعن ان يق امن آ امن  : " إصبعه الث وم الث ى الي ت ف ضلت واختتن ن تف ا م ي

دًا عن صحبة األشرار                      بحسب الناموس، اآلن أنا أحتمل قطع إصبعى الثامن، لكى إذا ما ابتعدت بعي
  ".أقدر أن أحدق فى وجهك األقدس ألنى آما يشتاق األيل إلى جداول المياه تشتاق نفسى أن تنظرك

يا مسيحى يا من فى الساعة التاسعة أسلمت روحك على       : "اسع فقال القديس  ثم قطعوا إصبعه الت     
ًال أن                         ك حسبتنى أه شكر ألن ك ال دم ل الصليب فى يدى أبيك، إنى أعانى آالم قطع إصبعى التاسع وأق

وا        ". أمدد هكذا وأحتمل تمزيق أعضائى من أجل أسمك       ى قطع رب حت سبح ال شهيد ي ذا استمر ال وهك
ال     ألم                 : "آخر إصبع له فق ى أن أت ك سمحت ل ا اهللا وأشكرك ألن ار ي ارة ذات عشرة أوت سأسبحك بقيث

 ".بقطع أصابع يدىَّ من أجل الوصايا العشر التى آتبتـها على اللوحين
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