
 الفصل األول
 في نسب إسطفانوس الدويهي 

 وفي ذهابه إلى مدرسة روما إلى حين عودته منها
0361 – 0311 

 
إن العائلة الدويهية من أقدم عيال إهدن ولها بقية إلى يومنا هذا في هذذ  القبذبة ونذأف أفذماد منهذا 

لى بيموت لى الذميب في عكام  إلى مجدل معوش وا  في أوائل القمن قيل انها قدمت إلى إهدن . وا 
الخذذامع ع ذذم ومبمذذا قبذذل ذلذذ  واقذذ وبنت مذذن قذذمو لبنذذان أ ذذهمها موقعطذذا وأ قذذنها من ذذمطا وأبيبهذذا 
هواء وأ دها  عبطا قمية مّن عليها البامي بنعم األمض والقماء وأجمو فيها الميا  الغأيمة   ذى انذ  

لقميب والغميب فبموا علذى خّيل لكثيمين انها عدن أو الفمدوع األمضي وفيها قوم بواقل يهابهم ا
ال قى ونبغوا بالذكاء والعلم وخمج منهم ببامكة ومؤقاء ومجال قياقة وقادة وأببال و قبهم  مفطا 
أن ال يذذذكم أ ذذد قذذمي هم إال وبذذادم إلذذى ذهنذذ  اقذذم الببميذذم  إقذذبفان ويوقذذ  كذذمم  ك همذذا فخذذم 

 .لبنان والبائفة المامونية
 

ا أقذاقفة وببامكذة نذذكم مذنهم المبذمان يعقذوب الذذي أقذام فذي ديذم أما العائلة الدويهية فقد ولذد منهذ
والمبذذمان قذذمكيع ( 1 0 )والمبذذمان قميذذاقع مبذذمان إهذذدن ( 051 )مذذام قذذمكيع ماع النهذذم 

ذذذا فذذذي مذذذام قذذذمكيع  والمبذذذمان ( 1 0 )والمبذذذمان جبمائيذذذل فذذذي أ م ذذذا ( 050 )الذذذذي قذذذكن أيضط
ذذذا قذذذنة ان بذذذولع مبذذذمان إهذذذدن الذذذذي يذذذدعو  والمبذذذم   511  جذذذمجع عميذذذما الذذذذي بذذذام ببميمكط

والببميذذذذم  ( 511 )والمبذذذذمان جبمائيذذذذل مبذذذذمان بذذذذفد ( 501 )الببميذذذذم  إقذذذذبفان ابذذذذن عمذذذذ  
 .1(5 1 )والثالث ( 1 1 )إقبفان والمبمان إقبفان الثاني 
                                                 

 
 .وبيت قشوع وغيرهم. سمعنا أّن بيت أبي قاسم الروم الكاثوليك منها 
 
 (.151 )لبطريرك جرجس بنت المطران سركيس الدويهي كانت أّم ا 
 
( في مدرسة ريفون)الدويهي " الثاني"وقد عثرت على بعض إفادات عن الدويهيين علقها على كتاب قداس خطه بيده المطران اسطفان  

 :وهذا نصها بالحرف

 .قنوبين الكرسي أيار انتقل إلى رحمة هللا البطريرك اسطفان وكان انتقاله في دير  في  071 سنة 

 .أول كانون األول في عندقت في بالد عكار" اظنه ابن أخي البطرك"توفي والد الخوري يوسف  071 سنة 

 (.وتسمى يوسف باسم أبيه وأصل اسمه صالح)تشرين الثاني ارتسمت كاهن من يد المطران جرجس الكاروز    في  075 سنة 

 .في كفرحي في بالد البترون حزيران توفي أخي شماس فرنسيس 7 في  071 سنة 

 .آذار قبلت وظيفة البرديوطية على كنيسة مار مخائيل طرابلس من يد المطران جبرائيل 1 في    0 سنة 

 .تموز توفي أخي خوري وهبه وكانت وفاته في طرابلس 1 في    0 سنة 

 .شباط توفيت بنتي هيالنه في مدينة طرابلس 1في  0 0 سنة 

األول ارتقيت إلى درجة المطرانية في دير مار شليطا على كرسي البترون من يد قدس السيد النبيل البطرك  تشرين 7 في  1 0 سنة 

 .يعقوب عواد الحصروني

 .انتقلت إلى هللا والدتنا في زغرتا

 .انتقل إلى رحمة هللا أخي خوري عبدهللا

 . 01 تموز سنة  1انتقلت إلى رحمة هللا بنت بنتنا غاليه في 
 .رحمة هللا ابن أخينا شدياق جرجس انتقل إلى

 .اهـ. وكان انتقال في دير ريفون في كسروان 011 أيار سنة  7 انتقل إلى رحمة هللا أخي تادرس في 

 (.والمطران إسطفان المذكور توفي في دير ريفون في تلك اآلونة)



 
أمذذا ال ذذوادث ال ذذي بذذمأت علذذى هذذذ  العائلذذة فقذذد  فذذ  لنذذا ذكذذم بعضذذها فذذي مخبوبذذات الببميذذم  

مقذذي إلذذى المبمانيذذة علذذى إهذذدن بمضذذا أهلهذذا الماهذذب انبذذون ابذذن  105 قذذنة إقذذبفان منهذذا انذذ  
ال اج فم ات ال بموني ألن أم  كانت من البائفة الدويهية وهو  مبى عند أخوال  في ديذم مذام 

وكذذذان يعذذذم  العمبيذذذة وال مكيذذذة جيذذذدطا ف مقذذذل    يعقذذذوب وقذذذكن فذذذي يذذذدم مذذذام قذذذمكيع مأع النهذذذم
واجذذب الخضذذوس للقذلبان قذذليمان الثذذاني  ذذين قدومذذ  إلذذى مدينذذة  الببميذم  موقذذى العكذذامي ل  ديذذة

 لب وبنى كنيقة القيدة في ديم مام قمكيع ولما  عدو أ د مبامنة الموم على  قوق ببميذم  
الموامنة وجمع الع وم من المومانة في ب د عمقا وعكام أقام علي  المبمان انبون الذدعوو و كذم 

 وم معي   في  ل  الب د قبع قنوات إلذى أن ي خذذ مبذمان على مبمان الموم وأجبم على  م  ع
 .الموامنة ما ذهب من  قوق 

 
اق ولى المقلمون على األوقا  واألديام وجعلذوا أمأاقهذا بكليكطذا ولمذا خمبذت األمأاق   01 وقنة 

واألم   ألأموا أبذ ابها بذدفع ثمنهذا ليقذ فكوها ومذن  عّجذأ عذن ذلذ  أكمهذو  علذى الذدفع بالقذي  
ة كمذذا جذذمو للذذدويهيين الذذذين كذذانوا م ذذولين أوقذذا  ديذذم مذذام قذذمكيع ومذذام ببذذمع فذذي إهذذدن عنذذو 

و كموا على القع موقى بن يوق  الدقيق أخ المبمان قمكيع بالموت على الخاأوق ثم اق ف  
ديذذذم مذذذام قذذذمكيع بيذذذت الجذذذاموع قضذذذاة بذذذمابلع وا ذذذ مو  مذذذن إدامة البكليذذذ  وبعذذذد ذلذذذ  ا ذذذ ما  

 .0الدويهيون
 

كذان مكنطذا  بذينطا : كانت وفاة المبمان قمكيع الدويهي قذال عنذ  الببميذم  إقذبفان 011 قنة 
اق مم في المياقة اثن ي ع مة قنة إال . وماعيطا ذكيطا واع نى بإم اد النفوع وبناء الكنائع واألديمة

نين وخل  قبل األققفية خمقة بنذين مذا عذدا البنذات وكلهذم خذدموا البيعذة وأفذادوا المذؤم.  هم وا د
 .وهم الخومي عبيد والخومي جمجع والقع يعقوب وال اج إقبفان الماهب وال اج ابمهيم

 
أما القع يعقوب الدويهي خال الببميم  جمجع عميما فكذان قذاكنطا فذي يذدم مذام يعقذوب وا ذ هم 
ب عليم األوالد و لمذ ن و مائذة كذاهن مذنهم الببميذم  يو نذا البذفماوي والببميذم  جذمجع  القذابق 

                                                 
1
يشير إليه  1 كتبة المديشية إلسطفان عواد السمعاني ص هذا الدير من األديار القديمة في لبنان وأظن أّن الوقف المثبت في فهرس الم 

 (.م 11  )يونانية  171 سنة 
1
في اليوم العاشر من جمادى اآلخر ناصر الدين غلبي بن ( هجرية 117)في السنة المذكورة :  05وفي سجل الدويهي بخط يده ص  

شيخ شهاب الدين خطيب البرطاسية وقف كنيسة رأس النهر كرامة بالوكالة عن علي غلبي افندي صاحب الوالية الشامية اشترى من ال

المطران يوحنا على دير مرت مورا  أقيم المطران مخائيل من بيت عبيد ابن أخت  57 في قرية إهدن بخمسة عشر سلطاني وسنة 

د خاله فنزلوا إلى طرابلس وأراد أن يمكث مع خاله في دير مار سركيس فلم تقبل بذلك العائلة الدويهية فحرق صك الدير الذي كان عن

 .زنامة المدينةبن الجاموس وكتبوا صًكا آخر عن رإلى المفتي ا



أعبذذا  الذذمب أنذذاة الذذموف والخيذذمات فذذ عبى مذذن مالذذ  لذذديم قنذذوبين أمبعذذة :   قذذال عنذذ  الذذدويهيذكذذم 
 .اهذ. آال  قمش فضة

 
أما إقذبفانع الذدويهي فهذو ابذن ال ذدياق مخائيذل ابذن القذع موقذى ابذن يوقذ  الذدقيق ابذن القذع 

وم الثذاني مذذن ولذد فذذي قميذة إهذذدن فذي اليذذ. موقذى ابذذن الخذومي يعقذذوب ابذن ال ذذاج ابذماهيم الذذدويهي
فدعا  والذدا  باقذم هذذا . يوم  ذكام إقبفانع مئيع ال مامقة وأول ا هداء 515  هم آب قنة 

الذذين  كذممهم  نالقديع كعادة كثيمين من المقذي يين الذذين يخ ذامون  ذفيعطا ألوالدهذم أ ذد القديقذي
ذ. الكنيقة يوم والد هم وكذان لذ  أخ وا ذد . اواقم أم  ال اجة مميم وكانت من العائلذة الدويهيذة أيضط

 .يعم  بال اج موقى  مأق ث ثة بنين وهم الخومي مخائيل والقع يوق  وال اج قمياقع
 

كانذذت والدة إقذذبفان الذذدويهي فذذي أيذذام األميذذم فخذذم الذذدين المعنذذي الذذذي ن ذذم علذذى الجبذذل اعذذ م 
وكذان . ديذام فيهذااألمن والما ة وقهل للموامنة اإلقامة في كقموان والمقابعات الجنوبيذة وبنذاء األ

ذذا 511 إقذذبفان ابذذن ثذذ ث قذذنوات لمذذا  ذذوفي أبذذو  مخائيذذل الذذدويهي قذذنة  لكذذن الذذمب . و مكذذ  ي يمط
 . لل  بجنا ي  واع نى ب  كاألم ال نون ألن  أعد  ليكون إناء مخ امطا وي مل اقم  بين ال عوب

 
. م  جذمجع عميذماوفي القابع والع مين من القنة المذكومة جلع على الكمقذي االنبذاكي الببميذ

وبام ضيق ع يم واضبهاد على الكمقي الببميمكي على أثم ال ذموب ال ذي وقعذت آوانئذذ بذين 
نهذذب األميذذم عقذذا  منبذذوم ابذذن قذذيفا ديذذم قأ يذذا  511 وقذذنة . األميذذم فخذذم الذذدين وآل قذذيفا

 .وقلب كل ما وجد في  وأذاق المبامين والمهبان أمّم العذابات البمبمية
 

نعومذذذة أ فذذذام  أمقذذذل   أمذذذ  إلذذذى مدمقذذذة القميذذذة الك قذذذاب العلذذذم واألدب وكذذذان أمذذذا إقذذذبفان فمنذذذذ 
ال ذذدميع فذذي ذلذذ  العبذذم مقبذذومطا علذذى معمفذذة اللغذذة القذذميانية وأبذذولها وا  قذذان الك ابذذة ب موفهذذا 
وعلذذذى معمفذذذة مبذذذادي الديانذذذة وبقذذذوع كنيقذذذ نا المامونيذذذة وقذذذد  ذذذذكمنا   ذذذين أمنذذذا إهذذذدن و ذذذاهدنا 

مذام مامذا يبذي ون م ذمنمين علذى هجذاء اللغذة العمبيذة والقذميانية فذي  ذل  أوالدها في دام كنيقذة
 .األ جام وفي  مى ذل  الهيكل القديم

 
 .هذ. ا. منذ الببا قلمنا والدنا إلى القماءة القميانية: قال الببميم  عن نفق 

 
لذذى وكذذان انبذذباب  ع. فقذذبق أقمانذذ  وأ هذذم قذذمو عقلذذ  مذذذ ذا  الوقذذت ومذذال كذذل الميذذل إلذذى العلذذم

ا بال قوو ك ن  أدم  من بغم  ان العلم ليع ب يء بدون خو  اهلل وع ذق العلذوم . الدمع م فوعط



 قب قول مذؤمخ  يا ذ  الببميذم  قذمعان عذواد فاخ ذام  الببميذم  جذمجع عميذما اإلهذدني وأمقذل  
 .إلى مدمقة البائفة في مومة الع مى

 
المفضذل علذى ع م نذا الذدويهي فانذ  كذان  وال بد هنا من ال لميح إلى مناقب هذذا الببميذم  الغيذوم

 هذذذب  5ابذن مخائيذل بذن عميذما مذن إهذدن وأمذ  ال اجذة بقذبا بنذت قذمكيع القذع موقذى الذدويهي
فذذي مدمقذذة مومذذة وبذذن  ا ممبيقطذذا مبذذوالط للقذذمياينة وبذذمهن عذذن أقدميذذة هذذذ  اللغذذة علذذى قذذائم 

وبعذذد مجوعذذ  إلذذى بذذ د   اللغذذات وا ذذ هم اقذذم  فذذي مومذذة و عذذين لذذ  معذذاش قذذنوي إلذذى آخذذم  يا ذذ 
ام قذذى إلذذى مياقذذة الكهنذذوت وجلذذع علذذى كمقذذي إهذذدن ث ثطذذا وث ثذذين قذذنة واق نذذى لذذ  أمأاقطذذا وكذذان 

ثذم  ذمجم ليميذم فخذم الذدين المعنذي ك ذاب هندقذة فذي . يم د  عب  فذي بميذق البذّم ويعذول األي ذام
وبعذد أن جلذع علذى . لقذانونيبناء األبماج فعفى األميم الموم  إلي  أمأاق كمقي  من دفذع الخذماج ا

وموو الذدويهي انذ   1  5 القدة الببميمكية ن و ع م قنوات  وفذا  اهلل ب ذيخوخة بذال ة قذنة 
لمذذا  ذذوفي الببميذذم  يو نذذا البذذفماوي وأ ذذوا بجث ذذ  ليذذدفنوها فذذي مغذذامة القديقذذة مامينذذا  ذذوهد جقذذد 

 ط علذذى بهذذامة قذذيم   الببميذذم  جذذمجع م فو طذذا بغيذذم فقذذاد ال ينقبذذ  قذذوو الذذموف والنبذذق دلذذي
 .ونق   يا  

 
ومن الذين خبذموا إقذبفانع وقذعوا ب قذفيم  إلذى مومذة المبذمان اليذاع اإلهذدني ويقذمي  الببميذم  
قمعان عواد عم  وهو المبمان الياع بن يو نا من عائلة البمابمة من إهدن أقذيم مبمانطذا علذى 

وهذو الذذي فذ ح قذوق القلعذة ال ذمقي بعد وفاة المبمان عبذد اهلل اإلهذدني  511 كمقي إهدن قنة 
وخلف  في إهدن القع بذولع ابذن القذع  501 بقمية أ م ا وضم  إلى الكنيقة وكانت وفا   قنة 

 1فقذذذافم إلذذذى مومذذذة بمفقذذذة القذذذع قذذذمعان ال ولذذذوني 1بذذذولع عبيذذذد ابذذذن األقذذذق  قذذذمكيع الذذذدويهي
ومذذذع ث ثذذذة   ميذذذذ وال ذذذماع يوقذذذ  ف يذذذان ال بذذذموني وك همذذذا مذذذن   مذذذذة المدمقذذذة المومانيذذذة 

آخمين أي يوق  المامي مذن مام الب ذمون الذذي عذم  بمومذة بالقذم بذولع ال ولذوني وأخيذ  ببذمع 
وهما ابنا أخت القع قمعان المذكوم وببمع ابن القع ابمهيم من بيت اميذ  مذن إهذدن وهذو ابذن 

 .5 عم إقبفان الدويهي
                                                 

5
 .وبيت عميرا انقطعت ساللتهم من إهدن وقيل أّن بعضهم نزح إلى مجدل معوش 
0
 .عن الدويهي 
1
 .عن تاريخ األزمنة 
1
 :وضعها لتالميذ مدرسة رومةكان من رهبان مار أنطونيوس وعنه يقول الياس الغزيري في النرجلية التي  

قسيس سمعان توالني، كان قديس بالرهباني، أريده يطلب من شاني، حتى أنجو حتى أنجو من الخطية قبره في بشعله موجود، في لزق 

األيام،  الحائط ممدود، في كنيسة العذرا أم الجود، يشفي وجع البردية قبره يقصده األعوام، والموجوع فوق منه ينام، يوًما واحًدا من

يشفي من كل بلية قبل موته في يوم واحد، انباه هللا على واكد، كهنة هل ضيعه تشهد، ومعهم أكابر مسمية وهو كان معروف من سيرته، 

وأثبتت   17 سنة ( 007ص ) 0 ومن اتضاعه ومن غيرته، حافظ قانون رهبنته، الطهاره والعفية وقد ذكرته مجلة المشرق في العدد 

 .رسمه فراجعها
 7
ولبس  511 يوسف الرامي بعد أن درس سنتين الفلسفة حكم عليه األطباء بالرجوع إلى بالده فبرح رومة في أوائل الخريف سنة  

إسكيم مار أنطونيوس ورقي إلى درجة الكهنوت وعلم األحداث في عشقوت وبسكنتا وقبرص وبيت شباب وبنى دير مار جرجس 



 
مدمقذة أاهذمة م  ممذة لذدو أهذل وكانت ال.   5 وكان وبولهم إلى مومة في  هم  أيمان قنة 

العلذذذم فذذذي الذذذب د الغمبيذذذة ألجذذذل الخدمذذذة ال ذذذي قذذذام بهذذذا   مذذذذ ها منذذذذ   قيقذذذها وقذذذد أن ذذذ ها البابذذذا 
ذذذا ولبائف نذذذا المامونيذذذة   ميغوميذذذوع الثالذذذث ع ذذذم ذو الذذذذكم البذذذالح الذذذذي أبذذذدو لل ذذذمقيين عمومط

ذ علم  اجة كنيق نا إلى كهنة م ف. بالخبوص انعبافطا أبويطا قهين ومؤقاء  يومين أمم أن  قام وا 
لنا مدمقة في عابذمة الكثلكذة   ذت معايذة و مايذة األ بذام المومذانيين خلفذاء أعذيم المقذل وكذان 

وكذان مقذاعدطا لذ  فذي هذذا الم ذموس الخيذمي الكمدينذال انبونيذوع كمافذا الذذي لذذ    01 ذلذ  قذنة 
مقذة المامونيذة  بطذا جذأي ط   ذى من الفضل والمآثم ال يم ذو ذكذم  كذموم األجيذال وكذان ي ذب المد

ف  ت هذ  ال ديقة المقدقة ب ثمام بذال ة وبذمأ مذن هذذا المعهذد . ان  وق  عليها جميع م موكا  
مجال ا  هموا بقعة العلم وع م الفضيلة نخض منهم بالذكم اق ق ال دماوي ويو نا ال بذموني 

يذذما وابذذمهيم جذذمجع ال لبذذي وجبمائيذذل البذذهيوني اإلهذذدني ونبذذم اهلل  ذذلق العذذاقومي وجذذمجع عم
اليقوعي الذي مات  هيدطا وامبهيم ال اقلي وممهج نمذمون البذاني مذا عذدا الم فنذة الفبا ذل الذذين 

وأمذذم البابذذا  ميغوميذذوع المذذذكوم بببذذع الك ذذب ال أمذذة لخدمذذة الجذذ ل . خمجذذوا منهذذا بعذذد الذذدويهي
وقد لم نا إلى أعمال  الخبيمة . الخ. ماإللهي ولفائدة المؤمنين منها ك اب القداع وال بية والمأامي

وان أبعد من ذل  عذن موضذوس ك منذا الع قادنذا ان االع ذما  بجميذل الم قذنين أمذم واجذب وهذو 
وأعمذذال هذذذا ال بذذم المغبذذوب أو ذذكت أن  نقذذى . مذذن الفضذذائل الممضذذية هلل والممدو ذذة مذذن النذذاع

 .كمها مدو األ قابوهي جديمة ب ن  ك ب ب  م  ذهبية على بف ات قلوبنا لنمدد ذ
 

هذ  هي المدمقة ال ي قدم إليها إقبفانوع وكان ابن إ دو ع مة قنة وال ميب ان  وضع نبذب 
عينيذذ  مثذذال مذذن قذذلف  مذذن ال  مذذذة الكج هذذدين ف ذذذا  ذذذوهم فذذي ممامقذذة الفضذذيلة والكذذد باق بذذاع 

ذ مئذذذذيع الذذذذذي كذذذذان وق ئذذذذ   وقبلذذذذ  فيهذذذذا األب  ذذذذمويلع بقذذذذكوي وع المومذذذذاني اليقذذذذوعي. العلذذذذوم
وأدخلذذ  بذذين ال  ميذذذ وهذذّون عليذذ  بذذعوبات الغمبذذة وقذذّهل لذذ  القذذلو  فذذي عوائذذد كذذان    المدمقذذة

فنجع في  اع ناء المؤقاء وعكذ  علذى الذدمع بكذل مذا . يجهلها وقوانين لم ي لفها في مدمقة إهدن
ة فبذذم عليذذ  مذذن ال ماقذذة اإلهدنيذذة وقذذبق مفاقذذ  وفذذاقهم وبذذال ق قذذال عنذذ  قذذمعان عذذواد فذذي  مجمذذ

وكذذان ي لذذي بذذين أوالد ... علذذى  ذذب  النقذذم الذذذي يفذذوق كذذل البيذذوم بذذالبيمان" يا ذذ  انذذ  قذذبقهم 

                                                                                                                                            
أّما . وأخوه بطرس تزوج في بيت شباب ومات فيها.  07 عليه وفيه توفي في أوائل عام  بحردق في أرض بيت شباب وأقيم بردوطًا

بطرس ابن القس ابرهيم اإلهدني فكان عمره عشر سنوات لما ذهب إلى رومة وبعد أن درس الفلسفة والالهوت األدبي عاد إلى بالده 

هدن وكان ذا خط جميل في الحرف العربي والسرياني واالفرنجي بأمر األطباء واقتبل الكهنوت المقدس وسكن دير مار قبريانوس في إ

إلى مطرانية صيدا بحضور ومعاونة المطران جرجس  517 تموز سنة    ولذلك عينه البطريرك إسطفان كاتبًا عنده ثّم رقاه في 

ن أعمال الالذقية حيث كان حبقوق البشعالني والمطران يوسف شمعون الحصروني وسلك بكّل تقوى ونشاط ثّم مرض في البهلولية م

 . 51 منفًذا من البطريرك لزيارة الرعية فحملوه إلى وادي صفرا حيث مات في اليوم السادس من أيار 
  
 .إّن المدرسة كانت تحت تدبير آباء الرهبنة اليسوعية األفاضل وكّل ما نتج عنها من الخير كان بسعيهم المتواصل وعنايتهم النيرة 
  
 .511 إلى سنة  1 5 رسة من سنة ترأس إدارة المد 



وكذان اج هذاد  فذي الذدمع مقمونطذا بعبذادة  ذامة أادهذا العلذم مونقطذا ". المدامع كال مع بين الكواكذب
ا بكذل مذا  وكذان إقذبفانع لذين العميكذة مقيذق الببذع وديعطذا م بذفطا. وبام لها العقل أقاقطا وقذماجط

فهذذذ  القذذجايا ال ميذذدة هذذي هبذذة مذذن اهلل للمبذذبفين   خذذذ . يقذذ ميل النذذاع ويج ذذذب م بذذة القلذذوب
كمالهذذا مذذن كمذذال العمذذم و مقذذخ فذذي الذذنفع مذذع نمذذو الفضذذايل المقذذي ية فيهذذا وهذذي ال ذذي جعلذذت 
إقذذبفانع مع بذذمطا م بوبطذذا مذذن الجميذذع ف قذذب  إخو ذذ  كذذالكبيم بيذذنهم مع ذذمفين بقذذمو عقلذذ  مكذذممين 

قال أ د مؤمخي  يا   ان  كان ينمو كالقوقن . ضائل  ال يقاوم  أ د منهم وال يعامض  معامضف
 .جامعطا لب  األخ ق وبيب عم  الفضيلة وبهامة القيمة والقميمة

 
أمذذذا معلمذذذو  وبمقذذذدم هم األب  ذذذمويلع المنذذذو  بذذذ  فبعذذذد أن اخ بذذذمو  وعمفذذذو  بنذذذوا عليذذذ  آمذذذاالط كبيذذذمة 

وأ قذذذن إقذذذبفانع دمع اللغذذذة ال  ينيذذذة وأ كذذذم الفبذذذا ة والعلذذذوم . هم الب عهذذم علذذذى بابنذذذ  و ذذذا
ذذا أوقفذذ  عذذن  المنبقيذذة والمياضذذية بيذذد أن كذذّد  واج هذذاد  فذذي قذذبيل العلذذم والمعذذام  قذذبب لذذ  ممضط

ذكذم لنذا هذو نفقذ  : قال قمعان عذواد. الدمع ولما  عافى عاد إلى ما كان علي  قب ط من االج هاد
يميذذد بهذذا  –لعلذذم فذذي كذذل آن وفذذي كذذل مكذذان   ذذى فذذي األمذذاكن العامذذة انذذ  كذذان يوا ذذب الذذدمع وا
وكان يقوم في الليل وينّوم قماج  ويقمأ بعض . وفي وقت اللعب وال نأ  –األقواق و وامس المدينة 

ف ذذأن . ا هذذذ. ومذذا أال يفعذذل هكذذذا   ذذى عذذدم ببذذم . األوقذات قذذاعة أو قذذاع ين أو ثذذ ث أو أمبذذع
ذا  مف ذ  معلم  البادمي  مويلع لمذا وبذال .  ذاهد  فذي هذذ  ال الذة ال يقذدم يبذالع وال يك ذب م أمط

المذذمض كثيذذذمطا فا  مذذذل إقذذذبفانع كذذذل ذلذذذ  ببذذذبم وفذذذمف ولذذذم ي ذذذق عليذذذ  قذذذوو  ذذذيء وا ذذذد وهذذذو 
اضذذذبمام  إلذذذى االنقبذذذاس عذذذن الذذذدمع والقذذذماءة فا  ذذذال علذذذى المذذذمض بهذذذذ  ال يلذذذة وهذذذي انذذذ  كذذذان 

  ما ألقي على مقامعهم وبهذ  الواقبة لم يخ ذم  ذيئطا يق دعي بعض مفاق  ويكلفهم أن ي لوا علي
وفذي  ضذون . ولم يف   قضية مما كانوا يقمعون بل كذان يفقذم لهذم مذا  مذض ومذا أ ذكل علذيهم

فلما مأو ذل  مئيع المدمقة هّم بإمجاع  إلى لبنان . ذل  كان الممض يقوو دون أمل  فاء قميب
كجندي جمف في بدء المعمعة وأمقذى عذاجأطا عذن  فعلم إقبفان بقبد  هذا واع ما   ّم ال يوب 

ولمذا دمو أن . خدمة وبن  أو كمجل يمو بغ ة خيبة آمذال كبيذمة لعلذة ال دواء لهذا وال منذاص منهذا
الع جذذذات والوقذذذائب الب ذذذمية لذذذم  ذذذنج ال جذذذ  إلذذذى  لذذذ  ال ذذذي ال يعقذذذم أمذذذم علذذذى  ذذذفاع ها القذذذديمة 

عذذماء مذميم واب هذل إليهذا مذن بذميم فذؤاد  ونذذم لهذا ولقاع   نذأل إلذى الكنيقذة وخذّم أمذام أيقونذة ال
وفذي ال ذال بعذد أن فذا  بنذذم  مجذع ن ذم  . نذمطا ألأم ذا   ب  إن ال مقت ل  ال فاء مذن ابنهذا المجيذد

ومنذذ ذلذ  اليذوم لذم يفقذد  ذيئطا مذن  ذدة . إلي  وبام أ قن مما كان قبل اب  ئ  بذالممض المذذكوم
على الدمع وال  لي  إلى آخم أيام  و هد بعض من عمف  أن   ن م  بول  يا   م مطا عن اكباب 

وكان ل فائ  فمف ع يم عند الجميذع وقذدموا . في  يخوخ   كان يقمأ الخبوب الدقيقة دون ن امات
أمذا النذذم الذذي أوجبذ  علذى ذا ذ  . مع  ال كم هلل  عالى ول ل  ال ذي اقذ جابت دعذا  كذاألم ال ذفوق



  كثيمون من أبدقائ  فيما بعذد أن يك ذف  لهذم فذ بى وكذان يقذول انذ  وبلب إلي. فلم يخبم أ دطا ب 
 . يء يقيم وكان ي هم االنذهال كي  أن الب ول قبل   ومنت علي  بال فاء ألجل 

 
ولمذذا أ ذذم . هذذذا  ذذدث إذ كذذان إقذذبفانع فذذي من بذذ  مذذدة دموقذذ  ي لمذذا كذذان فذذي بذذ  الفلقذذفة

وقذد أخبمنذا الببميذم  . فذي المذدامع المومانيذةدمع الفلقفة قعى بإقامة م اومات كما هذي العذادة 
عذذن هذذذ  الم ذذاومات انهذذا  1 إلذذى األب ببذذمع مبذذام  ال ذذهيم  15 نفقذذ  فذذي مقذذالة أنفذذذها قذذنة 

ا فيهذذا مذذن فوائذذذد للبلبذذة ومذذن  قذذذن كانذذت انقبعذذت فذذذي مدمقذذ نا ف خذذذ يقذذذعى ب جديذذد عاد هذذا لمذذذ
القذذمعة فذذي الخذذامج وبلذذب ذلذذ  بإل ذذاف مذذن المعلمذذين ومذذن الجنذذمال أي مئذذيع المهبنذذة اليقذذوعية 

وأخذذ ال  ميذذ يج معذون فذي . وجعل االج ماعات الم ذام إليهذا   ذت  مايذة القذيدة البذاهمة. العام
علذى مقذامع ال اضذمين ويذمد  أوقات معلومة ويعبى لبعضهم أو لكل مذنهم موضذوس ين ذئ  ليلقيذ 

علذذذى المع مضذذذين مذذذدافعطا عذذذن مأيذذذ  لكذذذي يع ذذذادوا بهذذذذ  البميقذذذة إبذذذماأ  بذذذوما هم وأفكذذذامهم بذذذالك م 
الب يح الفبيح والوقو  في م ضم الناع ناهي  عما يمافق هذ  ال ف ت من الما ة وال ن يب 

 .ليوالد
 

ى البميقذة الم لوفذة فذي الكليذات أي جمو عليذ  الف ذص علذ 505 ولما أ م الدموع الفلقفية قنة 
ان ال لميذ يثبت قضية ما وبعد إثبا ها يع مض علي  المعلمون ومذن  ذاء مذن ال اضذمين وهذو يذمد 

اّل ف  قبفان يخبمنا ان  قام بهذ  الم اومة . اع ماضهم فان نجح  اأ اإلكليل وم ذونية ال عليم وا  وا 
 ذذت  مايذذة الكمدينذذال المذذذكوم ومبمذذا بمئاقذذ   علذذى اقذذم الكمدينذذال كذذابون يعنذذي بذذذل  أنهذذا جذذمت  

والقضذذية ال ذذذي وضذذعها إقذذذبفان فذذي هذذذذ  المناقذذذبة   يذذت باق  قذذذان ال ضذذوم وأمذذذم الكمدينذذذال 
ومذن هذذ  المناق ذة المدمقذية عذم  كثيذمون مذا كذان عليذ  إقذبفان    الموم  إلي  أن  ن م بذالببع

ى علي  كل من قمع  وقمع ب    ى قيذل من الذكاء والنباهة وذاس بي   في الب د اإليبالية وأثن
ان  لم يكن لذ   ذبي  فذي إيباليذة وان اهلل لذم يمذّن علذى أ ذد مذن أقمانذ  بمذا مذّن عليذ  بذ  مذن العقذل 

ف بذل مذن ذلذ  للمدمقذة  ذم  عذابم وبذامت . وان  أدم  مذن المعذام  مذا لذم يدمكذ  أ ذد مذنهم
هادة الببميذذم  قذذمعان عذذواد  يذذم وقذذد أثب نذذا هذذذا كلذذ  مقذذ ندين علذذى  ذذ. قذذمع ها بذذين أهذذل العلذذم

 .مبالين بما قد يكون فيها من الغلو
 

                                                 
  
ليأخذ منها مختصر ترجمة الدويهي ويصدر بها تآليفه التي التي كان نقلها إلى الالتينية وعزم على   07 كتب هذه الرسالة سنة  

 .وسنأتي بذكرها كثيًرا. نشرها بالطبع
 1
 :هذا عنوان الكريريسة 

Conclusiones philosophicæ EE. Principi Aloysio S.R.E. Cardinale Capponio a Stephano edenensi… 

dicatæ. Romæ, 1650. 



إن قياق الدموع في المعاهد األوموبية يجعل الفلقفة إكليل العلوم األدبيذة وأقذاع العلذوم اإللهيذة 
وبعذد أن يضذعوا األقذاع العقلذي ي ذذمعون ببنذاء بذمج الذو ي ال بذذين فيكذون ال ذاب ألذ  االقيقذذة 

البماهين العقلية وبذواب االقذ ن اجات منهذا فذ   أعأعذ  أميذاف البذعوبات وال المنبقية وأدم  قوة 
ا .  خدعذذ  آماء الضذذ ل ومذذذاهب المفقذذدين ولمذذا  قذذدم إقذذبفانع لذذدمع اإللهيذذات كذذان عقلذذ  مقذذل ط

ومهي  بكلما يوبد آمال النجاف وكان قلب  مأدانطا ب ل  الفضيلة ال ي أعبي بها لإلنقان أن يعذاين 
قذذمام  الخفيذذة ولذذم يلذذق ا كالذذ  علذذى المواهذذب الببيعيذذة ال ذذي كانذذت فيذذ  بذذل علذذى الكذذد اهلل ويذذدم  أ

ولذذم يمذذض قذذوو . واالج هذذاد فبذذام مثذذاالط لمذذن يغذذوص فذذي ب ذذوم العلذذوم بالبطذذا جواهمهذذا النفيقذذة
يقيم من الأمان   ى أدهش الجميع بذخائم  كم   وكنوأ مدامكذ  وكذان البذادمي اقبامقذا معلمذ  

ميع في معاهد عديدة وفي كثيم من مدن أومبا يقذول انذ  لذم ي لمذذ لذ  أ ذد ن يذم الذي  عابى ال د
أمذا . إقبفانع وكثيمطا ما كان يفوض إلي  إقامة الم اومات فذي الم افذل ال ذي  بذيم فذي المذدامع

علذذى أ ذذد البلبذذة أن يثبذذت أوالط ببذذماهين وجيذذأة قضذذية مذذا فيقذذوم : نمذذب هذذذ  الم ذذاومات فهذذو ا  ذذي
فيبلذب . ويد ض مأي  بما أمكن مذن ال جذج ويع ذمض عليذ  بمذا يف مذ  أو يقنعذ بعض القامعين 

مذذن المذذدافع أن يكذذون قذذميع الخذذابم لذذئ   فو ذذ  البذذعوبة واالق مقذذال فذذي الجذذواب لذذئ  يقذذع فذذي 
ا إذا عامض  األقا ذة أو   املوا علي  م بة في . إ ما  خبم  وال يخلو موقف  من  مج خبوبط

وأ يانطذا ي خذذ المعلذذم بنابذم ال لميذذ ويقذذهل لذ  إدما  الم ذكل أو وجذذود . إعذ ن بماع ذ  أو إخجالذذ 
إن معلمذي : قال الببميم  قمعان عواد الذي ن   فذي مومذة وعذم  عوائذد مدامقذها. الجواب علي 

إقذذبفانع لذذم يضذذبموا قذذب إلذذى األخذذذ بنابذذم  لمذذا كذذان يجذذادل بذذل كذذانوا ي مكونذذ  و ذذ ن  يجذذاوب 
ف خذذمون بان بذذام  عليذذ  وبذذمد اع ماضذذا هم وبمدافع ذذ  عذذن مأيذذ  وكذذل مذذن األقذذا ذة الفقهذذاء وكذذانوا ي

وكذان كذل .  ضم هذ  الم اومات كان يعجب من ذكاء إقذبفانع ويمجذد مذوأس العقذول والمواهذب
ممة نوو إن اء م اومة علمية ي ذيع خبذم  وي ناقلذ  المومذانيون كمذا ي نذاقلون أخبذام  فذ ت األعيذاد 

. وبعضهم كانوا ي مكذون أ ذغالهم ليقذمعو  وي ذهدوا بقذعة معامفذ . يمةال ي  بيم في معابدهم الكث
وقذد أخبمنذذا الببميذذم  إقذذبفان أنذذ  لمذذا أ ذذم دمع اإللهيذذات قذذعى بإقامذذة م ذذاومة كمذذا كذذان فعذذل فذذي 

ذذا  ذذمفيطا الببميذذم  يو نذذا البذذفماوي ببميذذم   0 من هذذى الذذدموع الفلقذذفية واخ ذذام لهذذذ  ال فلذذة مئيقط
 .ذل   علق  بالبائفة ومؤقائهاالبائفة وق ئذ م همطا ب

 
ولمذا أنهذى الذدموع القانونيذذة لذم يقذافم  ذذاالط إلذى لبنذان لكنذذ   ذ خم نبذ  قذذنة إلذى أن وجذد مفيقطذذا 
للقفم وفي هذ  الفمبة أخذ يبو  مدامع مومة ومكا بها ويف ش على كذل مذا فيذ  ذكذم للموامنذة 

 لميذ إذ كان ي ذمدد علذى المكا ذب  من  آلي  األقدمين وك ب ال ديثين وكان  مس بهذا العمل وهو
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 .البطريرك يوحنا من بيت البواب من قرية الصفرا من الفتوح 



أيام العبلة بدالط من الذهاب مع ا خمين إلى المن أهات والجنات وكان فذي المدمقذة مجمذوس ك ذب 
خبية ثمينة قديمة العهذد أهذداها إلذى المدمقذة مؤقذاء البائفذة القذالفين أو قذدمها لهذا ال  مذذة بعذد 

 بذان فذي مومذة ب ذمص لذم ي لفذ  قذكان لبنذان خموجهم منها  هادة على  علقها بها وبمعطا ب نهذا 
 .5 وأديام 

 
أمذذا إقذذبفانع فلذذم ي ذذم  مؤلفطذذا إاّل وبالعذذ  وال مبذذ فطا إاّل و بذذّف   ليجذذد فيذذ  ذكذذمطا للموامنذذة وكذذان 

وعلى هذ  المخبوبات الم نوعة و يمهذا كذان اع مذاد الببميذم  . ينقخ كلما عثم علي  من الفوائد
فة ودفاع  عنها وفي مد  هم األخبذام بغيذمة كغيذمة إيليذا و ذدقيق لذم إقبفان في ك ابة  واميخ البائ

 .يفق  ب  أ د
 

وقبذذل أن يبذذامف أم . وبعذذد أن ضذذّم قذذلع   هذذذ  وجمذذع  لذذ  الكنذذوأ األدبيذذة هذذّم بذذالمجوس إلذذى الذذوبن
المدائن عّين  المجمع المقّدع ممق ط مقوليطا وخّبص ل  معا طا وبام ذل  بعناية ذا  المذاموني 

إال أن . 500 وكذذان قذذفم إقذذبفانع فذذي الثالذذث مذذن نيقذذان قذذنة . م ابذذمهيم ال ذذاقلي ال ذذهيمالهمذذا
كثيذذمين مذذن الذذذين عمفذذو  وأ بذذو  و عّلقذذوا بذذ  بفقذذوا يم بونذذ  فذذي أن يبقذذى فذذي أومبذذا ويغمونذذ  ب ذذوفم 
ا بالدمع وال  لي  ألّن خأائن مكا ب الغذمب كانذت م  ذوة ك بطذا  الوقائب هنا  لمن كان مثل  هائمط
 ذذذمقية لذذذم  ن ذذذم ولذذذم يوجذذذد با ذذذث عنهذذذا وكذذذان بعذذذض الموامنذذذة الم قذذذدمين كال ذذذاقلي والبذذذهيوني 
وال بموني اق بفوا من  ذدائقها مقذاالت  ذ ى وك بطذا نفيقذة مفيذدة فلذم  غذّم  كنذوأ هذذا المعذدن بذل 

وموو . فضذذذل االج هذذذاد فذذذي خذذذ ص بنذذذي جبل ذذذ  علذذذى فخذذذم العلذذذم و ذذذم  ال ذذذ لي  و كذذذميم النذذذاع
وقذذال أ ذذد مذذؤمخي  يا ذذ  أن . أن بعذذض المهبذذان كذذانوا ي نذذاأعون إدخالذذ  فذذي مهبنذذ همقذمعان عذذواد 

ولينا نومد هذذ  األخبذام علذى قذبيل . ا باء اليقوعيين بذلوا الجهد ليمب و  فلم ي بلوا على ن يجة
ا لمذا كذان عليذ  إقذبفانع مذن مفيذع المنألذة فذي عذين الجميذع وأد علذى . اللوم واالن قاد بذل إيضذا ط

وان أ ذد كبذام . ن آباء المجمع المقدع بلبوا أن يبقى عندهم ببفة معلم الفلقفة واإللهيذاتذل  ا
المومانيين ق ل  أن يمكث عند  وي خذ لقاء أ عاب  مبلغ أمبعين قم طا كذل  ذهم فلذم يل فذت إلذى كذل 

لكننذذا نقذذول مذذع أ ذذد مذذؤمخي . ذلذذ  ولذذو بذذنع لفذذاق القذذماعنة  ذذهمة و ذذاأ اع بذذامطا ال نقذذدم نبذذف 
فلذذذو لذذذم يذذذ ت ويقذذذوع بائف نذذذا ويجمذذذع . ان كذذذل هذذذؤالء لذذذم يعلمذذذوا إلذذذى مذذذا كذذذان اهلل يذذذدعو : يا ذذذ  

 واميخنا وي ف  بقوقنا وينقح ك ب  بيع نا ويخبمنا كي  كنذا فذي القذمون الغذابمة ويذمّد علذى الذذين 
 اّدعذذوا اّنذذا خمجنذذا عذذن اإليمذذان البذذ يح وعذذن ال  يذذمة الكاثوليكيذذة لكنذذا أ عذذع النذذاع أمذذة نجهذذل
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ولهذا عز وجود المخطوطات القديمة في بالدنا من كتب الطقس والتواريخ وما كنا لنأسف على ذلك لو بقيت مدرستنا الرومانية  

تشتت شمل مصاحفها وتفرقت كنوزها  011 أنّه لما تالشت في عهد دخول نابليون بونابرتي إلى رومية أي سنة إالّ . وسلمت كنوزها

 .وهللا اعلم. وقيل أّن معظمها محفوظ إلى اليوم في خزائن البروباكندا أي مدرسة مجمع نشر اإليمان وفي المكتبة الواتيكانية



فققيطا ل  يذا مذن وبذلت الماضذي بال اضذم . ماضينا وأبلنا ومع قدنا القديم و قلبات الدهم علينا
واخ بفت من أيدي النقيان والدمام  اميخ أم ذ  الكميمذة وأف مذت األعذداء بذمد كذل مذا ا هموهذا بذ  
 مذذن األضذذاليل فانذذ  اخ ذذمت الم ذذقة مذذع  ذذعب اهلل وفضذذل ها علذذى الما ذذة واإلكذذمام واع بذذمت عذذام

لذى عمذل الخيذم الذذي  1 المقيح  نى أع م من كنوأ مبم ألن  كنت  ن م إلى الثذواب الذدائم وا 
أما في هذ  الدنيا فثواب   كمنا وم بة قلوبنا واق مبام  يوث الم مة على . في  مجد اهلل األع م

 .ع ام  وعلى األ  اء ال ي  مل   وعلى كل من  عب وقعى ل كون ما كنت
 

بن  ك ابطا في الفذمدوع األمضذي فذي ال  ينيذة وقذد  ذمس ب  ليفذ  لمذا كذان وقبل مجوع  من مومة 
 لميذذذطا وكذذان يخبذذم علذذى بالذذ  وبنذذ  وبلد ذذ  وكذذل مذذا جملهذذا اهلل مذذن قذذوابغ الخيذذم وقذذعة العذذيش 
والما ة فوهم  قلب  انها هي عدن أي الفمدوع وان األنهم األمبعة ال ي خلقها البامي ل ققي الجنة 

لذذ  الينذذابيع العذبذذة ال ذذي  ن ذذدم مذذن أعذذالي لبنذذان و جعذذل أمض الجبذذة خبذذبة المضذذية هذذي ميذذا   
ا عنها انما هو بقية األ جام ال ي نبب ها يد المب  بيبة المناخ وان األمأ الذي عّأ وجود  خامجط

 .كما قال أ د األنبياء
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