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إن من يطالع تواريخ تلك األيام تأخذه الحيرة من كثرة المصائب والباليا التي  نزللايا اع ىليه ن ي  
إزما يجب ىله القاري نن يالحظ ىادة المؤرخين اليذين يهيابون  ي  ااخبيار الم ج ي  .  ذه البالد

 كيذا انزهيان يحهيب الز مي  واجبي  لطبي تيط وا يطيي  حمي  . ليم  ويضربون ص ًحا ىن اليز ماأل
ن تكيين خ ي يي  ومييع ذلييك ا ززكيير ان الكييدائد كازييي ت ييو  الخيييراي وتييد ع الزييا  إلييه . المصييائب وا 

وا للزا زقو  ان مبدن القلي  وىلي  هيلب الراحي  مين الجبي  حكاميط وضيتائزام وتقلبياتام ميع . اليأ 
اح الكبريييياا والطميييع نو ب بيييارة نخيييرص تطليييب المزاصيييب والهييييادة و يييو ميييا يهيييموزط الييييوم حيييب اريييي

ان حهيين باكييا لمييا تقيرر ىلييه اياليي  طييرابل  ول ييه  6161قييا  الييدويا   يي  تياريخ هييز  . الوظيائ 
إا ازييط اتيياه . ب ييا األىيييان ىلييه بييالد جبييي  والبتييرون وجبيي  بكييري وزييلد الحكييم ميين بيييي حميياده

ير ىليه تركميان البجدلي  و ي  هيابيط قيام د  حمياده ىلناليذين زصيبام  ي  المقاط ياي األمير بالمهي
ولمييا رجييع حهيين باكييا وىلييم بمييا كييان قييد جييرص هضييب . المييار ذكر ييا  قتلييوا مييزام واهييروا وهييلبوا

وب يد رجيود ال هيكر . ولح  بالرجا  إله بالد جبي  ونوقع بالمتمردين نكد ال قوباي ونحر  قيرا م
. ماده ونضرموا زيران اازتقام    نماكن كته وكازي نيام كديدة ىله ال الحيينجاا مكايخ بيي ح

ونظار اع هيظط ىله الزا  لقاا قبائحام و كا الطاىون والجدري و تكا باألط ا  خصوًصا ألن  
 .اع ا يرضه إا بالضحايا الطا رة الزقي 

 
ي  صييدر ولراا نحمييد الكبرليي  تكييرين ارخيير تييو    يي  القهييطزطز 32و يي  نواخيير  ييذه الهييز   يي  

ونىطييه  6162وكييان تييوله الييولارة ب ييد نبيييط محمييد باكييا الكبرليي  الييذي تهييلم اياليي  طييرابل  هييز  
المقدم ىلي  حمياده مقاط ي  البتيرون والكييخ نحميد بين ىبياده مقاط ي  الجبي  ثيم دىي  إليه مزصيب 

تيزا بذكر و اتط  زا قدم إليه والولير نحمد الذي ن. 6161الولارة ال خيم  ب د تزلي  مراد باكا هز  
بهييبب الكييكاياي التيي  كازييي ر  ييي إلييه البيياب ال ييال  ىلييه األمييراا الكيياابيين  6111الكييام هييز  

و يو اليذي  يت  . وجمع ىهاكر لمحياربتام  هي وا باهيت طا  خياطره ومز يوا اكياار الهيالح ىلييام
وكيان مايًبيا حكيًميا هيا  . اياجليرة اكريي وجدد الم ا داي القديم  مع دول   رزه  الت  نكرزا إلي

الممالك ال ثمازي  هزين طويل  وكان لط    التدبير الباد الطوي  ول ب    مره  الهياه  دوًرا ذا 
وخل يط  ي  اليولارة قيرا مصيط ه باكيا  بيد   الزيواب  ي  جمييع ااييااي ونرهي  إليه طيرابل  . ن مي 

 .د  م إله ال ل وااهتبدادو ذا ىزد قدومط كتب البالد ىله د  حماده ور . محمد باكا
 



ولك  ي ام القاري اخبار تلك ااىصار رنيزا نن زلخص  زا تاريخ األهرة الحمادي  الكيي ي  لوجيود 
 .اهمام    ك  حادث

 
وكييان جييد م حمييادة ميين . روص المؤرخييون الثقيياي ان د  حميياده قييوم ميين ال جييم ميين مديزيي  بخييارص

ىليه هيلطان تليك اليديار  وجيط إلييط الهيلطان جيًكيا  ب ا ن لاا وزكأ  ياا واكتار ثم نراد الخروج
 ي  صيرود  6وقت  من ت صب لط و ر  حماده بأ لط وىكيرتط وقدم إليه جبي  لبزيان وحي    ي  قاميل

وت ر  بزوه    جب  المزيطره ووادي ىلماي واهتلموا الحكيم  ي  الارمي  . كهروان بالقرب من اها
اا د  ىهيا  حكيام هليير إليه نن لا  بقتي  ب يا والجب  والضزي  ووقيع خيال  بييزام وبيين األمير 

ثيم احتيالوا ىليه بييي . نقاربام وجولي القات  و و نحد م بالواي  ىله بيالد جبيي  وهيكن  ي  جياج
 .الكاىر المتولين بالد البترون وزلىوا مزام الحكم ونخذوه وىظمي صولتام

 
هيين و يم اهيماىي  وابير يم ثم لما تو   هيرحان حمياده  ي  ايليي   ي  وادي مي يو  اختلي  نواد ح

وىيهه مقاط   جبي  وال توح وزق  اهماىي  مين ايليي  إليه صيرود الجبيا   3 أخذ ابر يم. وىيهه
 :وهكن    قري  اها وبزه  ياا داًرا ووضع ىلياا  ذا التاريخ
 بهم اع الرحمن الرحيم

 كي د مكاًزا اهم ي  كيخ    الزهب
 حال المكارم ونضحه بأىله الرتب

 لمزايا ن راًدا ثم بالجم دا  ا
 اهم ي  حماده هبع التاب والكرم

 2ال  ومائ  واربع وخمهين
 

وتقدم اهم ي  ىله هائر الحكام وكان الجميع ياابوزيط ويخا وزيط وز يذ نميره حتيه حليب  بلي  وقتئيذ 
 .الحماديون من ال ل نىاله

 
لزاحيي   قييام وجييوه الييبالد نميا دخييولام جبيي  بكيري  كييان ىلييه اثير تتيييير الحكييام واألحيوا   يي  تلييك ا

وطلبيوا مين هييرحان حمياده نن يوجيط إليييام نحيد نبزياا نهييرتط ليكيون حاكًميا ىلييه الجبي   وجيط م اييم 
وصيار اات يا  ىليه ان الكييخ نحميد . ابن ىمط نحمد المكز ه ابا لىلوىي  ألز يط كيان صيتير الهين
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اليدين وال يرا : الثي  نكييااالمذكور يحكم البالد ويكون نمره زا ًذا مطاًىيا  ي  كي  كي ا ميا ىيدا ث
وهلك بال د  و رح . 6166واهتلم نحمد الحكم    نواهط القرن الهابع ىكر ني زحو هز  . والدم

واقت ه دثار واليده ومياي ىين وليدين  6166وخل ط    الحكم ابزط حهين هز  . بط الكبير والوضيع
وكييان ىييال  . لحكييم  يهييه خليي  نبيياه  يي  ا. نحييد ما حهييين المكييطوب وارخيير نبييو محمييد ىيهييه

الاميي  مجتاييًدا  يي  مييا  يييط ىمييران الييبالد وهيييأت  الكييالم ىزييط  يي  حييياة البطريييرك إهييط ان وميياي 
 يي  الثيياز  وال كييرين ميين  6661مقتييوًا  يي  دييير مييار جييرج  حميياطورا ميين كييديد الزاصيير هييز  

يادة واهيييتمر الحمييياديون  ييي  الحكيييم ىليييه اليييبالد إليييه نن اهيييت حلي دوليييتام واهيييتتوتام اهييي. دذار
واهيتباحوا هيائر المزكيراي  قييام ىلييام الكي ب وب ييد مواقيع كثييرة زلىيوا مييزام الحكيم ونخرجيو م ميين 

 .البالد
 

وكيييان تقيييدم د  حمييياده هيييبًبا لكيييرور كثييييرة حتيييه  ييي  نييييام ىيييدلام وهيييلوكام ىليييه موجيييب القيييوازين 
 اهيتوطزوا جبي  والكرائع ألن وجود م    نىال  لبزان جذب إلياا كثيرين من الكي يين من البقاد 

المزيطييرة وقييرص صييرود كهييروان وجبييي  وهير ييا وزكييروا  يي  الييبالد روح القتيي  والزاييب جرًيييا ىلييه 
ومن قل ب األورا  القديمي  الباقيي  مين تليك األييام ا يجيد . ىوائد ااصقاد الاجمي  الت  زكأوا  ياا

ن ملرى  ك ردبييان قت  متاول   اريا ب ا نكخاص م 6166و   هز  .  ياا هوص ن  الام الهيئ 
قتلييوا نحييد ر بييان  6163و ي  ىييام .   ياقبام األمييير الم زيي  ونحيير  ضيي تام ونميير بقطييع نكييجار ا

قتليوا نرب ي  نكيخاص مين ههيطا ورا ًبيا دخير مين ر بيان ميار  6162و ي  هيز  . مار ىبدا  ر ريا
زابو ييا كبهييوا ىكييقوي وقتلييوا نحييد ىكيير ز ًهييا و  6161وهييز  . ىبييدا وثالثيي  ميين ملرىيي  ك ردبيييان

 ركييب ابيين م يين ىليييام وخييرب بالد ييم ثييم نرهييلي الدوليي  . وىييادوا إلييه مقييامام هييازمين مطمئزييين
 .1جيًكا    إثر م وقط وا نكجار م ور  وا ىن البالد ثق  وطأتام

 
.  من ا يك ر ىزد ذكر  ذه الحوادث  قط بالضيقاي الكديدة التي  كيان يتقل يب  يايا هيكان الجبي 

البزييين يكييون تأثير يا  يي  اربياا نكثيير مزييط  ييام وىليييط  مين يقييدر يصيي  ومين ا ي لييم ان مصيائب 
اضطراب ز   ذاك األب الحزون البطريرك إهط ان ىزد مكيا دة الخيراب والخيو  والضيي  حيو  

 .بزيط ولي  من يجبر ويد ع يد الم تدين
 

                                                 
7
هذا انتقل إلى مار سركيس ريفون عند أوالد عّمته بني . عن دفتر صغير بخط الخوري عون نجيم من غوسطا راهب دير مار شليطا 

. وابناه يوسف وجبرائيل ناال درجة األسقفية. واقتبل الكهنوت معهم 741 ترهب مع أوالده في الدير المذكور سنة  سليمان مبارك الذي

 .وقد نسخ بيده عدًدا من الكتب. آذار   في  767 وتوفي الخوري عون المذكور في ريفون سنة 



نا و ي  و يياة  .و ي  تييراكم البالييا والامييوم نصييبي األهييرة الخالزيي  بيي  الطائ ي  كلاييا برليي  م ج يي 
وا زييرص بييًدا . الكيام الكييريم الامييام ذي األيييادي البيضيياا الكيييخ زييادر الخييالن الم ييرو  بييأب  زو يي 

ولييم يتييرك  رصيي  إا . ميين تلخيييص ترجمتييط  زييا احييياا لييذكره ألزييط كييان ركيين الييبالد ومحييام  الييدين
يي  وخيدم الطائ ي  خدمي  وهاىده    األىميا  الخير . وقد م  ياا للبطريرك إهط ان انكرام وااىتبار

إن الكيييخ زيادر الملقيب بييأب  زو ي  كيان ابيين خيالن بين صييقر بين ابير يم ابيين . ميأثورة بز يوذه وماليط
ويروي التاريخ نن األمير  خير اليدين الم زي  لميا هيا ر إليه نوروبيا هيز  . الكديا  هركي  الخالن

 ييادة  يي  نيييام الم زيييين وك يي  إلييه نبيي  زييادر خدميي  حريمييط وتييدبير نرلاقييط  اهييتمري  ييذه ال 6162
ومين . والكاابيين نن يولوا ىله ديار م الخوالز  وي ادوا إليام زق  بيوتام وزهائام متيه ليلم األمير

حكيييم نبيييو زيييادر مقاط ييي   6166وهيييز  . ذليييك لقيييب المكيييائخ د  الخيييالن بحيييا ظ  هييير بييييي م ييين
 ز ر  لط ولًدا هوص وا. واه األمير  خر الدين ىله جبي  والبترون وهير ا 6166كهروان وهز  

( وييدىه األو ) زو ي  . تلوج زادر بابز  الكيخ م تو  حبيش ورل  مزاا ولدين زو ي  ونهيد. زادر
ونهيد . ماي ونمط    قل   صمر جبي  من لللل  حدثي و دمي البرج األوهط من القل ي  الميذكورة

( ز  و يو ابيو زاصيي الثيا)وزو ي  ( ابيا قزصيوه)ثم تلوج زادر ثازي  ورل   ياا . تو      صتره
وب يد ميوي لوجتيط الثازيي  نخيذ . وخياطر( و و ابو ظا ر)وطربيط ( الذي قتلط  ياا نخوه)وخالن 

وهليمان الذي لقب بأب  ( ابو كز ان)وقي  ( ابو الزصر)امرنة من بيي الد ان وولد لط مزاا ىلم 
 .ىل  من حادث  جري لط    الكام

 
ر حهين بين  خير اليدين  ي  قل ي  المرقيب حييث كيان قبا ىله اب  زو   مع األمي 6122وهز  

اختبأا ونخذ األمير  خر الدين ز هيط وكاخيتيط ابيو زيادر  ي  قل ي  زيحيا  ي  الكيو  ونرهي  ب ضيام 
. اما نبو زو    ارب من حل  ووالده ابيو زيادر ا تيدص ز هيط بيدرا م. إله حلب واب ا إله دمك 

وخل ط    حكم البالد ابين نخييط األميير . مع بزيط نما األمير  خر الدين  أره  إله اهطزبو  وقت 
. وب ييد مييوي األمييير  خيير الييدين ازكهييري كييوك  د  خييالن وجييار ىليييام ب ييا واة اامييور. ملحييم

 ييذ ب ابييو زييادر واخييوه  اضيي  ابييو خطييار وابزييط زييادر إلييه الكرازييدوكا  رديززييدو الثيياز   يي   لورزهييا 
ظاور األمير ملحم الم ز  واهتظاار القيهي  ورج وا ب د هزتين ني ب د . 6126وكان ذلك هز  

 ي  هييرة تميول تييو   ابيو زييادر الخيالن وخل ييط  ي  خدميي  األميير ملحييم  6116وهييز  . ىليه اليمزيي 
ابزط زادر   ا  نباه بز وذه ومداركط ووك  إليط األمير جباي  األموا  األميري  من ك  الجااي ومن 

نز ييييم ىليييييط البابييييا اهييييكزدر الهييييابع  6161وهييييز  . هييييائر نصييييحاب المقاط يييياي التيييي   يييي  ىادتييييط
نز م ىليط مليك  رزهيط  6161وهز  . بالكوليري  الرومازي  ونن يتقلد هيً ا وي م  مااميل من ذ ب

نحييا  الهييلطان محمييد الرابييع  6166وهييز  . بقزصييلي  بيييروي وىاييدي إليييط نيًضييا قزصييلي  البزدقييي 
 .مقاط   كهروان وملارىط إله ىادة نب  زو   ونواده



 
وقيييد اتخيييذ نبيييو زو ييي  موا يييب اع وز ميييط وهييييل  ل مييي  الخيييير وت لييييل اليييدين  بزيييه األدييييار ونهييي  
الكزائ  ود ع الضيم ما اهتطاد ىن نبزاا طائ تيط واقتبي  الر بيان اا يرز  ىزيد قيدومام إليه لبزيان 

  كم ميرة  يت  بياب بيتيط للبطرييرك إهيط ان وكيم جير د هيي ط ليرد. وىضد م    المكروىاي الخيري 
يييد الظييالمين وكييم ميين األديييار نقاماييا وضييمن لاييا البقيياا  يي  مهييتقب  األيييام بمييا وقيي  ىلياييا ميين 

وكم من المهاكين ىالام واقر م    مواطن األمن لما بدد م جور نىدائام   ليه مثي   يذا . ال قار
 .يح  نن تهخه ال يون ب براتاا وبمثلط ي تخر األىقاب حاهدين من هل ام

 
ب  زو   وكي  ازط اهتاظ من ازتخياب البطرييرك إهيط ان دون مكيورتط وكيي  قد مر الكالم ىن ن

ازط لما ىر  بااختبار قداه   ذه الحبر وهمو إدراكط وحكمتيط وزلا تيط واهيتقامتط بيذ  نماميط كي  
ميييا كيييان  ييي  وهييي ط احتراًميييا لكخصيييط الممتيييال وهييييرة مزيييط ىليييه اليييدين الكييياثوليك  المقيييد  وىليييه 

ثيم رنيزيا نن زثبيي  زيا ب يا نبيياي مين لجليي  يصي  بايا قائلايا . لكيالم  ييطولايذا نطلزيا ا. الطائ  
ىليه ب يا قيرص كهيروان ألن  يذه األبيياي تيد  ىليه مكيان ( ويهميام ال وجيان)هلواي المتاول  

 :6قا  الكاىر. الكيخ نب  زو      اىتبار القوم ومزللتط    قلوبام
 

 لرىي بهز  ال  وهتماي ، وثمازين ربازي ، الرب يتم  ا
 وزق  ابا زو   يا إخوان

    كار دب كان اا تقاد، بثاز  ىكر يوم يا اجواد، من اع الرب خال  ال باد
 وتيت م بالد كهروان

 يا حي  ىليط كان رج  جيد، بالكرم والهي  كان ىزيد،
 وك  من يضاد ه كان يكيد 

 ويزتصر ىله ال دو اين ما كان
 ان  اى ، ووصايا ربط قاب وب ق  و طز  كان كام ، وخير وحهز  ك

 وحا ظاا بك  ما نمكن
 . ذا تأبين الك ب وصتط صوي الح 

 
لييه مجييالاة  و يي  تلييك التضييون ازتقيي  البابييا اقليييم  ال اكيير إلييه جييوار راىيي  الرىيياة الصييالحين وا 

 31ااحبييار الزكيييطين ب ييد نن دبيير كزيهيي  اع الجام يي  هييي هييزواي وزحييو ثالثيي  نكييار ني ميين 

                                                 
 
 .64وأظن أّن المؤلف هو الخوري نجيم الذي سبق الكالم عنه ص  



وقييييام ب ييييده لرياهيييي  البي يييي  المقدهيييي  ىلييييه الكرهيييي  . 6161تمييييول  33إلييييه  6161زيهييييان هييييز  
 حيرر ليط . نيلو  من الهز  الميذكورة دز ًيا 36البطره  ايزكزتيو  الحادي ىكر وكان ازتخابط    

البطريرك إهط ان مقدًما لقداهتط  روا التااز  وىبارة الطاى  وانكرام باهمط واهم الطائ   كلايا 
 .هام ط الكري   حاجاي الكره  البطريرك  وحال  الك ب الماروز وبال رص  ذاتاا م

 :1قا 
 

 ىزوان الرهال 
 
إله األب األقد  وانزاا المختار المقد  خام  المبكيرين األبيرار وثاليث ىكير الرهي  األطايار "

ايزوكزهيييو  الحييادي ىكيير نلييو  . خلي يي  بطيير  الهييلي  وزائييب الهيييد المهييي  جلييي  الثزييا والقييدر
 ."6ي وا ياي وتهليماي صا يايتقبيال

 
بي يي  اع الم رقيي   يي  نربييع د ييا  المهييكوز  والمجموىيي  ميين قبائيي  األرا ولتاتاييا كمييا ان الهيييد "

المخلييص بدمييط الكييريم اهييترج اا ميين ىبودييي  الكيييطان وبالميياا اللكيي  نههييلاا لتكييون لييط ىروهيي  
ىزايتيط األبوييي  وا نن ياميي  كيذلك هييير ممكين نن يخلياييا مين حهيين . بايي  ا دزيي   يايا وا هيييئ 

ذا كيان زحين األكيرار . بك ا يهير مما يخص تدبير ا وثباتاا وزكر ا إليه هايي  اليد ور اللمزيي  وا 
زتتييياير ىليييه امالكزيييا وزصيييب ييييديزا وزرتيييب لايييا نمزييياا ومزييياظرين يهيييارون  ج ييياي اللييييال  ىليييه 

راي يقييم رؤهياا وميدبرين كم بالحري رب المجد الذي  و نص  الز م ويزبود كا ي  الخيي. إصالحاا
و يي  دخيير . ىلييه هرهيي  ز متييط الييذين مزييذ البييدا خلقاييم ىلييه صييورتط ونلييلم البرايييا بأهيير ا بخييدمتام

األلمزيي  ىزييدما ضييلوا ىيين م ر تييط وت بييدوا للخطييي  ازحييدر بالرحميي  ميين ىلييو هييمائط ومييد  يييده ىلييه 
الضيييا   زكيييلط ىيييود الصيييليب ألجييي  اهيييت كاكام و يييبط بروحيييط إليييه الااويييي  حتيييه وجيييد الخيييرو  

 مين يتيو م ىلييط ان ب يد ذليك يامي  بخالصيط . باهتحقا  دامط وىاد بط مهروًرا إله حظيرة مجده
ولييذلك يكيياد . ام ازييط يق يي  بيياب الرحميي  بوجاييط ام ازييط يتييرك الييذئاب الخاط يي  تزاكييط وتبييدد كييملط
الزاطقي  هيألط  كتاب انزجي  الطا ر الذي يحوص قوة اع ازط حين اثر بص وة بطر  لرىاي  خرا يط

وىزيدما اهيتقر بيذلك نميام الثيالوث األقيد  كيرر ىلييط . ثالث د  اي ان كان يحبط نكثير مين ر اقيط
ليحقييي  ليييط ان رىايييي  . ارَد كباكييي . ارَد لييي  ز ييياج . ارَد لييي  خرا ييي : األمييير ثيييالث د  ييياي قيييائالً 

تجريييده ال هييكر وكمييا ان بطيير   يي  . األز يي  ا تحيي  إا لييذوي المحبيي  الصييادق  واألمازيي  الواثقيي 
كييذلك وحييده اهييتوجب الزيابيي  وان تكييون لييط . جيير د هييي ط وحييده وقييام بيياذاا كييا تام لم ضييدة م لمييط

                                                 
7
 .هذه الرسالة على أصلهاأثبتنا  
4
 .هذه العبارة مستعارة من كتابات الحكام واألمراء في تلك األعصار 



 تلييك القرىيي  الهيي يدة التيي  ازحييدري ىلييه . وخل ائييط خاصيي  م يياتي  الحيي  والييربط ىلييه كيي  بي تييط
اياييا ااب بطيير  ميين الهييماا بلتزييا ارن ازاييا ب ييد ازتقييا  اقليييم  إلييه رحميي  مييواه اهييتقري ىليييك 

ولييذلك بأل يياظ التهييابي  والتاالييي  والتماجيييد والتراتييي  زقييدم ع ارب الكييكر . البييار وانزيياا المختييار
. اليذي ليي  ىمي  ألحكاميط الطيا رة. والثزاا الذي من لدزط تابط ك  ىطي  كامل  ومو ب  صالح 

  وير ع المتضي ين إليه وا قيا  لتلير مودتط البا رة لجز  البكر الذي يزل  ااىلاا ىن الكراه
ذا كييان صييحيًحا ازييط لييي  هييلطان اا و ييو ميين قبيي  اع الييذي يهييلطط زقميي  ىلييه . نجيي   المراتييب وا 

 مييياذا زقيييو  ىييين اليييذين ي مليييون الكييير . اليييذين ي مليييون الكييير ومدحييي  لليييذين يصيييز ون الصيييالحاي
نهييطواز    ميياذا زقييو  ىيين الييذي اصييط اه اع بز متييط وج لييط. ومدحيي  للييذين يصييز ون الصييالحاي

انيمان برحمتط اليذي هيأ  مين نجليط نن ا ييزقص إيمازيط وهيلمط الم ياتي  ونوىيده نن بياب الجحييم 
لن تقوص ىليط كما  و قدهكم الذي ازتخبتم بطلباي البي   وبقرى  األطاار وباهتقرار الروح لتكون 

 ياتي  الملكيوي رب البيي ورن  الرىاة وميدبر اليز م وخيالن األهيرار وواضيع الهيزن وماليك بييدك م
يي  . إذ ا يقييدر انزهييان يأخييذ كيييًئا إا نن ي طييه ميين الهييماا ولييذلك زكييكره كييكًرا دائًمييا الييذي جم 

( الراىي )البيدد وزمجيده اليذي نرازيا ( نلالي )زحميده اليذي زصيبكم مزيارة ليلوا  . بي تط بدىوة قدهيكم
كم طمأزيزي  الخياطر ميع  زهيألط يؤبيد دوليتكم وييرل  لهي ادت. الصال  الذي يبهيط ىليزيا زيور وجايط
وكزي ىلمي ىله ز ه  بالقدوم حته نتبيارك مين قدهيكم . ثوب ال ا ي  هزين مديدة ونىوام ىديدة

ون زيي  هبطييتكم بالدرجيي  الهييامي  والهييلطز  ال الييي  لكيين مييا قييد ر اع ميين كثييرة الضييزك وااضييطااد 
محين والمكيقاي ميا ليم الحادث ىله ك بكم المياروز  وخاصي   ي   يذه الهيزواي اليثالث رنوا مين ال

 يان ضيياد كثييرة خليي وب يا دييورة احترقيي والكزيائ  ازاجيري . يره ك ب اهرائي  مين ال راىزي 
ثييم دخلييي  ييذه . وتقتيي  كيي ب كثييير والبيياق  ت رقييوا بييين األمييم التريبيي  ميين تتيييير الحكييام وقهيياوتام

األه ار حته لادي ثم تب ام القحط والتال . الهز  باجرد واللحا  حته هطوا وجط ال لك واألرا
لكيين نحكييام البيياري هييير مدروكيي  ومامييا يجيزييا ميين جازبييط مقبييو  . خمهيي  نضيي ا  كمييا كازييي نواً 

وما قصدزا باذه األخبار تكيدير خياطركم الكيري  لكين لتأخيذوا بطير  زظيركم . ىله الرا  وال ين
كييان  ومثلمييا الرهييو  جيياث ىلييه ركبتيييط. الكييريم ملييتكم الماروزييي  المكييتت  بييين المليي  التييير طائ يي 

يهييأ  ن يي  ن هيي  يتييأملوا دىييوة اع إيييا م ومييا كييان ىرضيياا وطولاييا وىلو ييا وىمقاييا كييذلك زحيين 
باركين ىله األرا زهأ  قدهكم تتيأملوا دىيوتكم  يان روح القيد  ميا اختياركم ىليه روميي  ونوربيا 

لكيين ىلييه جميييع الزصييرازي  وخاصيي  ىلييه الييذين  ييم  يي  . وحييد ما إذ ا يحتيياج األصييحاا للطبيييب
را  الذين نىداا انيمان يطلبون زاكام وهيلبام وقيتلام كميا يكياد الكتياب ان ال مالقي  كازيي األط

تلصلص ك ب اهرائي   يهلبون ويخط ون ويقتلون الذين كازوا من الجيود ومكيق  الطريي  قصيروا 
وبزظيييركم ال يييام وبحلمكيييم األبيييوي تتبصيييروا بالرحمييي  والرن ييي  ىليييه كرهييييزا وكزائهيييزا . ىييين ار ييياقام

زييا الييذين تحييي ىبودييي  البربيير  لييم يلالييوا مزييذ اللمييان القييديم طييائ ين لهييززكم وداىييين لقدهييكم وكازت



ولكيين  يي   ييذا اللمييان ال هييير ميين ليييادة الظلييم بقييه حييالام ىلييه . بالييدوام والبقيياا وال لييو واارتقيياا
 زهيييأ  هليييير جيييودكم ألجييي  حيييب الهييييد المهيييي  ودام المخليييص نن تج ليييوا زظيييركم ىليزيييا . ال يييدم
مطران من خاصتكم وتج لوا لكرهيكم اازطاك  ميدخوًا هيزوًيا حتيه زقيدر زقيوم  6املوزا بهوابوت 

إذ بييين جميييع مليي  الكيير  مييا نحييد طييائع لكييري تكم هييوازا وا .  يي   ييذه الخدميي  التيي  نؤتمزييا ىلياييا
والواصييي  إليييه تقبيييي  نقيييدامكم نخوزيييا المطيييران بطييير  مطيييران . زحييين ممقوتيييون باللائيييد إا بهيييببكم

 قهي  المكرم  و يخبر قدهكم بهائر نحوالزيا  يان رهيم خياطركم الكيري  تكيملوه بزظيركم الكيريم اا
وت ضوه بال اج  حته ي اود لرىيتط وماما ت ضلتم بط ىليزا ترهلوه م ط حته ا زلا  قائمين بايذه 

 .وزحن وك بزا خاض ون ىله األقدام زطلب لقدهكم طول  ال مر و ضاوة البا . الحمل 
 

 ."1ربازي  6161من كار نيلو  المبارك هز   6ا    بالد كهروان    تحريرً 
 
 تلميذكم الحقير
 إهط از  بطر  بطريرك ازطاكي 

 
إن بيييييين و ييييياة البابيييييا اقلييييييم  وتييييياريخ  يييييذه ال ريضييييي  زحيييييو ثيييييالث هيييييزواي وهيييييبب ذاك صييييي وب  

ىليه ذليك ان  ولد. المواصالي ومكق  األه ار من المكر  إله نوربا كما ا يجاي  القياري اللبييب
المطران بطر  مخلو  حامك   ذه الرهال  لم يبحر من  ذه األديار إا    ال ام التابع ني هيز  

 61ونخذ م ط ثالث  نواد إله المدره  الرومازي  و يم تلمييذه مخائيي  القبرهي  مين مطوكي . 6161

                                                 
 
 .أي مثل 
6
ويذكر فيها  747 تشرين اآلخر سنة  1 قد عثرنا على النسخة األصلية لهذه الرسالة بخط الدويهي وتاريخها من دير مار شليطا في  

كما ذكرنا مع  746 رومة وال نعلم ما منعه عن السفر وقتئذ وعليه لم توجه قبل سنة  القس يوسف مونس الذي كان تعين ليحملها إلى

 . وسنأتي بذكرها في مكان آخر. وفي األصل عبارات أسقطها الدويهي. المطران بولس مخلوف

 1
قري  ماروزي  ىامرة ( والل ظ  يوزازي  ت ريباا الدير ومزاا اامطوش نو اازطوش)كانت مطوشي  

ن كزائ  وموق اا بقرب دير مار اليا  للر بان اللبزازيين وبقايا ا ارن دثار حقيرة ورم   ياا ثما
 .كزيه  ت ر  بكزيه  مار ماما
 هامط البطريرك إهط ان قهيًها ىله هيدة الك رياي     6112و ذا خرج من المدره  هز  

الخوري  ىاد إله روم  وجال مطب   مع 6111ثم هز  . 6111زيهان هز   61قبر     
ومخائي  ترك مصاح  ىديدة مزهوخ  . ابر يم التليري    جب   يهكون وطب ا  ياا ب ا كتب

بيده بالحر  الكركوز  خصوًصا من تآلي  البطريرك إهط ان كما هيأت  ىزد الكالم ىن  ذه 
 .التآلي 



مدرهي  خيدم اهيكل  والتلميذ الثاز  مخائي  بن ز يمط ان دز  من بيي اميط و ذا ب د رجوىط من ال
 .والثالث توما القده  بن موهه من حصرون 6116طرابل  وتو   ىام 

 
قد زو زا باكدار األه ار وص وب  المواصيالي  ي  تليك األييام بيين المكير  ونوربيا  كازيي المراكيب 
نل وبييي  األميييواج وال واصييي  وكيييان انزهيييان إذا نراد الهييي ر إليييه التيييرب ورد ه اليييري  صيييوب الكييير  

ذا وجييد وهييط المييياه و بييي الرييياح بوجاييط نىادتييط ىزييوة إلييه . يزتظيير ازقييالب الاييواااضييطر نن  وا 
 .حيث كان ولي  ما يد ع قوتاا وا ما يخمد  ياجاا

 
وميا كييان المالحيون ليجهييروا ىليه اابت يياد ىين الكييطوط خو ًيا ميين هيدراتاا ولييذلك كازيي األهيي ار 

وا يرجيو الهيالم  إا مين ىزايي  البياري  طويل  مخي   ملىج  وكان المها ر يخاطر حقيق  بحياتط
ولد ىليه . وقد نصاب ال رب بقولام ىن البحر ان الداخ  إليط م قود والخارج مزط مولود. ورحمتط

ذليك ردااة انزهييان  ازاييا  ي  كيي  األجيييا   ييد  اقيي قهيياوة ال زاصيير الايوليي  واختليي  رجييا  الهييوا 
ا  البحير المتوهيط مكمًزيا يصيطاد  ييط الزيا   ص. كروًرا تاون ىزد ا نخطار األمواج وال واص 

ومين القيديم . ب ضام ب ًضا ويقودون  ريهيتام إليه اليذ  وال بوديي  وكال ميا نمير  مين كيا  المزيون
بييدن ال ييرب هييكان الجليييرة  يي  المتييرب باييذا اا تييراا ىلييه انزهييازي  وىلييه الحرييي  ونخييذ قرصييازام 

 اهتيياظ اا ييرز  ميين  ييذه . ن اصييطياد الهييمكيطو ييون البحييور لاييذه التاييي  كمييا يطو اييا الصيييادو 
األىميييا  البربريييي  وزايييا ب ضيييام وخصوًصيييا  رهيييان مالطيييط وىييياملوا المتيييربيين بميييا هيييبقوا إلييييط 

 كيييان ال يييرب . والمتجيييرين والمهيييا رين ن ت اقميييي الكيييرور ووق يييي الخهيييارة واألذص ىليييه المهييياكي
ا ىلييييام  ييي  الكيييتا  الكييياق  يصيييطادون اا يييرز  واا يييرز  ال يييرب ويهيييتخدمون كييي  اليييذين قبضيييو 

 مزام من كازوا يكل ون بقذ  المراكب والقيود    نرجلام تمز ام من ال رار نو . ويهت بدوزام رقيًقا
ومزام من كازوا يزقبون الم ادن نو يباكرون هير . اارتماا    األمواج طمً ا بالزجاة ولو بالموي

ون كييازوا يخييدمون مييواليام  يي  دور ييم نو ودخيير . نىمييا  كيياق  وا نجيير لت ييبام هييوص القييوي القكيي 
 اذه ال واحش و ذا اا تراا ىليه انزهيازي  . والب ا كازوا ي تدون نز هام بالما  الكثير. حوازيتام

حمييي  ب يييا القديهيييين ىليييه تأهيييي  جم يييياي ل يييداا ااهيييرص اليييذين كازيييي  يييذه حيييالام حتيييه ان 
  ااهيييرص طوًىيييا واحتمييي  الييير  ب ضيييام كالقيييدي  مزصيييور نهيييلم ذاتيييط لل بوديييي  وتتلييي   ييي  هالهييي

 .والهر حًبا بخالص القريب
                                                                                                                                            

ا كزيه  والك رياي ت ر  ىزد م بك الو بريهو ني را  الزبع من الزبع الذي    را  القري  حذا
نم ا كزيه  الهيدة  قد اهتوله ىلياا الروم    نواهط القرن الثامن ىكر . مار نزطوزيو  الماروزي 
 .و   بيد م إله يومزا  ذا



 
نوضيحزا كيي  ذليك ا رهبيي   يي  إطالي  الحييديث بي  لييي ام القيياري ميا جييرص للمطيران بطيير  مخلييو  
   ه ره  ذا إله روم   ازط والتالمذة الذين كازوا م ط وق وا    نيدي المتربيين ونهروا وقيدوا إله 

قلزييا إلييه وصييي  مييا ذاقييوا ميين الايييوان والكأبيي  والخييو  اليييذي  وا حاجيي  ب يييد مييا. طييرابل  التييرب
وا جييرم ازاييم يئهييوا ميين الزجيياة اذ ا درا ييم بيييد م  ي تييدوا ز وهييام وا . اىتييرا م ىزييد  ييذا المصيياب

 التجييأوا إلييه الييرب القييدير الييذي بهييط . مزقييذ يييدا ع ىييزام ويأخييذ بزاصيير م  يي  تلييك الييبالد الكاهيي  
ن ال زاصيييي وتوهييييلوا إلييييه تلييييك التيييي  يييييدىو ا . ر وقييييبا بيييييده قلييييب انزهيييياناألرا والبحييييار وكييييو 

إيطالًيييا مييين مديزيي  مهييييزا  ييي   أرهييي  اع نزقيياذ م رجييياًل . الزصييارص زجمييي  البحيير و اديييي  ااهييرص
موكييوًا إليييط  يي  مديزيي  طييرابل  التييرب نميير ااهييرص وكييان  66جليييرة صييقليا اهييمط ليييوزرد الهييمين

وابتاد لام ثياًبا . زحو ثالث  نكيا  درا م كما يقو  الدويا المهيحيين  خلصام وبذ     إزقاذ م 
وألجي   يذه الميرواة . و يأ لام محاًل    نحيد المراكيب المهيا رة إليه إيطاليي  ونىطيا م لاًدا للطريي 

والتيرة ىله المهاكين والترباا وخصوًصا ألج  صيزي ط  يذا ميع مطيران وتالميذة مياروزيين نجيل  
  زا يييك ىمييا حهييب لييط ميين األجيير والثييواب ىزييد الييرب القييدير الييذي قييا  مكا أتييط البابييا ايزكزتيييو 

 .طوبه ل اىل  الخير. طوبه للراحمين
 

. وربميا زطي  ااهيرص بال ربيي  كي ع بايم وخ ي  مصيابام.  ذا ك  ما ازتاه إليزا مين  يذا الحيادث
  مين البياري هير ان التلميذ توما القده  ليم ييز ا اا بكي اى  قويي  مين ليدن اع وب زايي  خصوصيي

ألزييط ب ييد نهييره مييع . كمييا يقييو  البطريييرك إهييط ان" المكت يي  تييدبير تالميييذ المدرهيي "ت يياله وتبييارك 
ارخرين وض وه    قل   المديز  وألج  حهن خلقط بذ  البتياة جايد م نخراجيط ىين اليدين  كيازوا 

ن  يي  اتييون بابيي  تييارة يودىوزييط ب ييذاب الزييار وتييارة يتروزييط بالزهيياا  صييازط الييرب كمييا ح ييظ ال تيييا
وكييان دخولييط رومي   يي  التاهييع ميين . ونزقيذه ميين القل يي  ليييوزرد الميار ذكييره. ودازييا   يي  جييب األهييد

ودر   يايا ميدة ىكير هيزين ثيم ب يد رجوىيط هيامط . ب د ر اقط بلمان هير يهير 6166دذار هز  
  اليوم الثامن   63البطريرك إهط ان قهيًها ىله متارة الصلب الت  كازي لزا    القيام  المقده 

 .6611وال كرين من كار دذار هز  
 

نما المطران بطر  والتلميذان الليذان زجيوا م يط  كيان دخيولام إليه رومي  ال ظميه  ي  كيار نيليو  
. وحا  وصولام اقتبلام األب األقد  باز طا  نبوي نزها م مرائر الطري  ومكيقاتط. 6161هز  

                                                 
  
 Grosso: لعل الدويهي نقل بهذا االسم علًما إيطاليًا مثل 
  
 .سنعود إلى ذكرها إن شاء هللا 



البطرييرك التي  نثبتزا يا وتاياز  الطائ ي  الماروزيي   ور ع المطران بطر  إله الحبير األىظيم رهيال 
 :  ت ط  البابا بقبولاا واز ذ إله البطريرك مع رهولط المذكور الكتاب  ارتي . جم اا

 
 .ازكزتيو  البابا الحادي ىكر إله األخ المحترم اهط از  البطريرك اازطاك "
 

 نياا األخ المحترم الهالم والبرك  الرهولي 
 
مطيييران زيقوهيييي  بمزاهيييب   62بييي  التييي  ر  تايييا إليزيييا ىليييه ييييد األخ المحتيييرم بطييير  دومييييطن الكتاا"

ارتقائزيييا إليييه الحبريييي  ال ظميييه كيييملزا مزايييا هيييرور ىظييييم ألززيييا وجيييدزا  يايييا ىبيييارة طاىتيييك الثابتييي  
وبااهتمال  األبوي  زكم  . الدائم  وطاى  طائ تك الماروزي  الجليل  التقوص الت  ا يتلىلد إيمازاا
وزرهييب نن ت لمييوا وتتأكييدوا . طائ تيك بأهيير ا ونزييي قبيي  الجميييع بكيي  مييا ىزيدزا ميين ىواطيي  الحييب

ا تمامزا الخصوص  بتدبير كؤوزكم وان ب د الكق  ا يمزع من نن تكوزوا دائًما زصب نىيززا كما 
وقييد نرهييلزا لييك ارن كيييًئا هييير جييدير بالييذكر ىالميي  . هييزثبتط لكييم بالبر ييان كلمييا هييزحي ال رصيي 

وزأم  نزك تتخذ من ذليك هيبياًل للجيد  . رضازا كما هت ر زا من نخيزا المذكور الذي اقتبلزاه بهرور
 يي  تتميييم واجبيياي وظي تييك الرىائييي  بكيي  هيييرة وزكيياط وتثبيييي الكيي وب الييذين تحييي وايتييك  يي  
 الصيييبر ىليييه الكيييدائد التييي  يكابيييدوزاا ألجييي  ااىتيييرا  بانيميييان الكييياثوليك  ب يييرح اليييروح زييياطرين

 .61.."الثواب ال ظيم جًدا الذي هزدركط    الهماا
 

وقيد قرنزيا بياي . نما ىربون الرضا الذي نكار إليط األب األقد     رهالتط  اي  كميي  مين اليدرا م
الحاح طلب مزط البطريرك إهط ان المهاىدة لط ولكرهيط اازطاك  ملتمًها من حلم حبير األحبيار 

ل  ىليييط مثيي  كرهيي  نحييد نهيياق   الييبالط البييابوي ويهيياىده نن ي تبيير  ييذا الكرهيي  والبطريييرك الجييا
. ىله القيام ب با وظي تط الثقيل  وىله خدم  انيمان الكاثوليك      ذه ااصقاد بثباي وزكياط

 :وقد ىثرزا ىله وريق  وىلياا بخط يد الدويا  بانيطالي  ما ت ريبط
 
 .إهط ان بز م  اع بطريرك ازطاكي "
 

                                                 
  
 .انظر ما سيأتي عنه 
 7
 ".وهي الخامسة لحبريتنا 1 7 تشرين اآلخر سنة    ديسة مريم الكبرى تحت ختم الصياد في أعطي في رومة بقرب الق" 



 61مييين الهييييد  وهيييطو 66  المطيييران بطييير  دومييييط المحتيييرم مطيييران زيقوهيييي إزييي  اهيييتلمي بواهيييط
وكيلزا    روم  ثالثمائ  وهب   ريااي وزص  و و المبل  الذي تكرم بط األب األقد  ازكزتيو  

 61حييرر  يي  قزييوبين  يي  . الحييادي ىكيير الحبيير األىظييم إهيي اً ا لاييذا الكرهيي  اازطيياك  المقييد 
 66".6163كازون األو  هز  

 
ازيييا  رضيييزا ىليييه ذاتزيييا روايييي  كييي  ميييا اتصييي  بزيييا ىييين اليييذين خيييدموا الطائ ييي  واليييدين  ييي  ىايييد  بميييا

البطريييرك إهييط ان وح ييظ مييا ىثرزييا ىليييط ميين دثييار م بمييا نمكيين ميين الترتيييب رنيزييا نن زلخييص  زييا 
ترجم  المطران بطر  المذكور ب د نن تكلمزا ىن ذ ابيط إليه رومي  ومقاهياتط اليوان المكيقاي  ي  

 .ه ره
 

وكان ذلك لط . 6121ذ ب إله روم  هز  . من ههطا 66بطر  بن دوميط من بيي مخلو   و
ازط لما ق   ىدد التالمذة    المدرهي  الرومازيي  حضير إليه لبزيان جيوان باطكيتا كرتي  مين الر بزي  

 أرهلط البطريرك جرج  بن ىميرا إله كهروان لدص المطران يوهي  بين . اليهوىي  لطلب تالمذة
وكيييان بييييزام .  ازتخبيييا خمهييي  ىكييير وليييًدا مييين كهيييروان وصييييدا والجبييي  وهير يييا 61يحلييييب ال ييياقور 
 ب د نن در  ال لوم اابتدائي  وقضه ثالث هيزواي  ي  در  ال لهي   وهيز   ي  . بطر  المذكور

در  انلاياي نخذ ياتم بما  يط  ائيدة للطائ ي  وزقي  الجيلا الكيتوي مين المت ييد إليه الالتيزيي  لزيي  
 ييي  الييييوم الهيييابع مييين تكيييرين األو  وليييب  إهيييكيم  6166وىييياد إليييه اليييوطن هيييز   انجيييالة بطب يييط

ذ يب إليه رومي  ميع الخيوري  6116وهييم قهيًهيا  ييط وهيز   31الر بز     دير مار كيليطا مقيب 
الييييا  ىويضييي  التلييييري ليازئيييا البابيييا إقلييييم  باهيييم البطرييييرك والطائ ييي  ولميييا رقييي  اليييدويا  إليييه 

 ييي  الييييوم الرابيييع مييين تميييول ر  يييط إليييه  6161كاتًبيييا ىزيييده و ييي  هيييز   البطريركيييي  اهيييتدىاه وج ليييط
 اجاييد . األهييق ي  ىلييه كرهيي  قبيير  ب ييد و يياة المطييران لوقييا بحضييور هيي ير ملييك  رزهيي  كمييا قلزييا

ز هيييط  ييي  تيييدبير تليييك الرىيييي  ولار يييا ثيييالث ميييراي كميييا وجيييدزاه مهيييطًرا ىليييه حيييائط كزيهييي  ميييار 
. ثيًرا من م ارض  الروم  ياا وت ديام ىله حقو  الموارزي وكابد ك. رومازو     الجليرة المذكورة

لميا نرهيلط  6161  ي  هيز  . وكان اع حكم ىليط بالزصب ازه ح  واورده موارد اا يوا  ايزميا ام  
البطريرك إله روم  اهره المتربيون كميا مير  دز ًيا وقاهيه كثييًرا إليه نن زجيا مين ييد م ونزقيذ األواد 

                                                 
  
 .وهذه العبارة مع اسم المطران ضرب عليها 
 7
يريد مرهج بن نمرون الباني الذي أقامه الدويهي وكيالً له وللطائفة لدى الكرسي الرسولي وبقي في هذه الوظيفة إلى موته سنة  

 4  . 
 4
 .أّن هذه الكتابة صورة وصل بالدراهم التي أرسلها األب األقدس مع المطران بطرس والواضح 
  
 .وأصل هذه العائلة من أهدن 
 6
 .ثم صار بطريرًكا فيما بعد. وهو الذي أسس دير حراش 
 1
 .لم نتحقق أمر انتقاله إلى دير آخر 



   اليوم ال اكر من نيار كان رجوىط إليه لبزيان يصيحبط الكيديا   6163 وهز . الذين كازوا م ط
وقضييه حياتييط  يي  نىمييا  الصييالح والبيير  وكييان يهيياىد البطريييرك إهييط از   يي  . بطيير  التولييوي

وىزيي  كثيييًرا بتأهييي  األديييار وتجايل ييا ليقييوم ن لاييا . تييألي  الكتييب وزهييخاا و يي  هياهيي  الطائ يي 
وجمع قصص القديهين    مجلدين كبيرين ثيم اختصير ا بكيك  . لخيربتمجيد اع ويت رهوا ل م  ا

ولييم . هيزكهييار لتقييرن ىلييه المييؤمزين  يي  الكزييائ  ووضييع  يي  الهييريازي  ميييامر وتكمكيياي ىديييدة
 .زط لع ىله حقيق  تاريخ و اتط والمرج  ازط ماي ب د الدويا 

 
توميا مين ر بيان  36ميع  يراذ ب إليه رومي   6116ومما يجد ذكره ىن حوادث تلك األيام ازط هز  

مييار ا رزهييي  ازطييوز  بيين حزييا ذكيي   ميين قرييي  اهييومات   يي  قبيير  ونخييوه  يلبيي  وكال مييا دخييال 
نمييا  يلبيي   ميياي  يي  روميي  . الر بزيي  اليهييوىي  ب ييد نن قضيييا  يي  المدرهيي  الماروزييي  هييي هييزواي

زايياا دروهييط صييار كا ًزييا ونرهيي  إلييه دييير ىيزطييو   6116را هييز  ونخييوه ازطوزيييو  ب ييد اابتييداا وا 
 .6623وكان مثاًا صالًحا بقداهتط وهيرتط الر بازي  وىمر طوياًل وحضر المجمع اللبزاز  هز  

 
رجيع  33تب ط إله روم  نخوه الصتير إهيط ان إا نزيط ب يد در  ال لهي   وىليم الذمي  6163وهز  

 .بر ق  مخائي  المطوك  لمرا اىتراه    ىيزيط
 

هييين بطيير  وبييول  كييان تأهييي  دييير حريصييا لر بييان مييار  يي  بيرمييون ىيييد القدي 6166وهييز  
ا رزهيييي  ب زايييي  البيييادري بطييير  امييياريزو ليكيييون لايييم ملجيييأ  ييي  لبزيييان إذا ثييياري ىلييييام التجيييارب 

ثييم جييدد بزيياؤه . 6111وت ييين الييدير المييذكور مدرهيي  للر بييان المييذكورين هييز  . والمحيين  يي  القييد 
 .666132ىله ما  و ارن ىام 

 

                                                 
  
 .فرا لفظة إيطالية تعريبها الخ 
  
 ".بالالهوت األدبي"ة ويعرف اآلن عبارة قديمة لعلم الشرائع الديني 
  
 .وما يليها 67راجع المقاطعة الكسروانية ص  


