
 الفصل الثامن
 في تدبيره الكرسي البطريركي وسياسته الطائفة

 
قلنااأن اندوااا ورث نو سنلااانلاااأوك ندوس  راا ضنهااا هلنلاادندنًااا ثأ نودوبهاا ن رون اااأنسأ  اا نلاااس سثأن

وخ اابنساا نن0761ولك لاا ندوس  ر كاا نهااو ندوتكااأتنوبحلسااأاندبتااودذنودووسااأعندواا  ن  ااأن اا ن ااأتن
ب نكب ن ر نسر هندو أ  ةن خذندوك ل نوخ ها نو رونا نوق نب ضندو ورث ن  ن  .ندوس  ر ضنه هل

وكأانلهلوعندو راندو  نخلك ندوس  را ضن.نوبس  أب نلانروتنبللتندول ةندوس  ر كر نإوىنترانو أب 
ااأنإن ن ااأ ربرانو اا نلاان نو اا نلاان ن زراا ن لرثااأنن0761هاا هلندواابنوائالأساا نولااب نوبلااهرانق   

اااأنوحاااأعنل ااا أ ربن ااابىنوكأنااااندوااا  د تنناااأ  ةنو زرااازةن ااا نبلاااضن وااابنولأسااا نوالأنرااا نوخللاااوانق   
دب  اأ نووا وضننننبههاا نلااندن بساأضنودوخااوبندوا  ند باا يندوا ورث نتارانبلاالتنزلاأتندو أسكاا ن

ركااوان:ن"و اا ندواا  ب ندولااأ ن كاا هنسهاا ن قااتندولسلاابندولنااوهنساا نكباا ن اا هندوهسااأ ة.نودوك لاا ندوس  ر كاا 
ودهللندو  نرثابتنس ارأ ندو راو نوسز او ندوتحاذن خا ن."نهلل ندو ران وكرانو  سهلأر نودوو أعن لىندهلل

اااأننهئوااا نبهاااأوىن سرااا ندوس ااا ضنإلااا كأانبان  كاااأ هنهلرهثاااأنوت كأبااا نولاااهر نون اااس نكاااأانلك ل 
 وكااذندوو ااأعنإوااىندهللنو وحاىن لاا ن لراا نونثاافنرها  نورلااهىن اا نبت راا ن.نولوهث اأنإوااىن  لااأذندوسا  ن

 لااىندواا  ب ندول ااأ نإوراا نمنك ااأنو لهاااندون اا ن اا نباا قر ننولاااند  لااد.نك لاار نلااان اا هندوحرااو ندواحرلاا 
ندن نكأانسأ ن نكذن نأربا ن ا نبا سر ندوك لا نو  زدقا نو اأ   أن دوس  ر ضنولث هن لىنكذن  عن ا 

و سلأنرلأذنلأسذن ان لسأ ندول  وبنلدنلاأنكاأان لرا ندوا ورث نولاكأان.نن  هن لأنلوين وض
ن:ان  هندبلسأ ن  ر ةنن ك نلنثأ ر نقنوسرانلاندونلضن  نلهر بثتن نحوذن 

ن
باندوك ل ندوس  ر ك نلأنكأان  ن وضندووقانكلاأن اون ا ن رألناأن حا ن  ن.ن ون ن   ن  سأاندو ر 

أنربك غن  ل نولرألبثأن  ندو وترأانودوزلنرأانإنلأنكأان  ندووقااننكلا ن ل كزنإ د ةندو أسك نولحأل 
دندوس اا ضنوسهاافندول ااأ ران اا  نود اا نلاااندو  سااأان راا  دنكسحراا ندب رااأ ندو  سأنراا نرهااردن راا نلااأن اا 

 ان  سأان را نقناوسرانكاأنودنن0761ودونلأضنوق ن ك ن ن وضن  نخس ن تلب نإوىنهسذنوسنأانلن ن
وننه تنسأاندو  سأانكاأنودنرت ااوانورحرلاواندب زد نإنن انكارا رانسرانثتن.ن0رنركوان لىندوائالأس 

غر  تنكأنودن أهزران اندوهلذنوغر  تنلبك غرانب رأذنكأنودن  ندولتأسلنوخ هثتن لىندو ر نون
 ابىنولااأنكأنااانبوهسا ندو اا وبن لااىنكااذن تا ن انرككاا ن دباا نورحااوتنساأو هنوننرلاابهرانسرراا هن لااىن

ولاندوستسن  ن  ب نتلأسأاندو ورث نوه نأن ان   ن.ندوتأهأانو هوس ندولود ئانوقل ندبلا
ن.دوه  راندو رانكأنودنلحر رانسخ ل ندوك ل نكأانركو 

                                                 
 
 .راجع خبر رحلته ووصف دير قنوبين. وربما دل بهذا العدد على كّل رهبان الوادي المقدس واألديار المجاورة 



ن
اأنر أنهو ندوتكاأتنوقا ن  ا نأنإواىن واضنغرا نلا ةنودناننحاوذنسأوب ا ريندنا نواتنركاانساأ ئعندو ووا ن
دوهلر نسذنخئ  أنبودل ندولئ رانوخكر  نثتنوكأاندوسه نو لا ندولود ائاند اتنللاأ  ن لاىن

اا ن لااىندوااسئ .ندوهااو  كااأانلااس ننوقاا ن ك نااأنونننخ ااىندول دههاا نكراابندانهلاادندبلااودذندولك ًو
دوتااا و نودوكااابانوكرااابنداندوتااا و نكأناااانبزرااا ندوًااا دس نوبهلااا ندوسئراااأن لاااىندو  رااا نوب ااار ن

وكااااأانمذنتلااااأ ةنإ دن  للااااودنو  ااااوزودن لسااااودنلاااااندوااااسئ نولااااان.ن ًاااا د  أندوس  راااا ضنقسااااذندوهلرااااد
سهرا ةندوس  ر ضن ًهأبنلأنكأانل بس أن لرثتنودان سودن كسودنس هأوثتنودوهأو تنإوىندوك د نإواىنسائ ن

و  دنكأانلس ن  د ندو ورث نل د  دن.ن ونإوىندنخبسأعن  ندبو ر نودولرأو ن ون ت قودنلح  تنو خ سوه
إواىنكلا ودانودو ااوبنو دتندبلا نكا وضنإوااىن اندوس ا ضنإلاا كأان  ادن اكودهنإوااىندول هادندب لااىن

ان ر نقناوسرانغرا ن أس زندولل أان تل ن  لأن أنإوىنودو ن  دسللنوقأًرثأنرأل  لأنس ن ننر لسأنل
لاااأن اااونلهاااران ااا ندوااا  أب ندوح رلااا نو ننرلااالتأن انر خااا نلنااا نزراااأ ةن لاااىن واااضنو ن نربهااا فن تااا ن

ودوك لأاندو أ أن ندول كو نلتكو نإوىنرولنأن  دن  ندوخزدنا ندوس  ر كرا نو ا دن.نولس  ر ضنو  سأن 
ن:ل  ده

ن
قناوسراندوبأسها ندرأوا ن ا دسللنلاانننه  كتندان د دن ا دندوك لاأانإلا كأانس  را ضندولود نا ن ا ن را "

تأذنإوىنلا بنأندوهلرا نسخ اولندوتحاو نودو لاوتندوئزلا ن  هثاأنود د  اأن هس نس  د نق نق تن ً 
نسأ دسثاأنوبلاالرلثأنكأوهااأ ةنوكاااندوًاأس رانوااتنرحنهااودنساا وضنسااذن سلوها ندواا  ب نودوحااأنوان ااأنن ن دفه

اأنر لسااوانزراأ ةن اااندواا  أب ندولهباأ ةنوبهااذن ا دند وبهاا  نودوًاا  ن نثا نإورنااأنسا وضنوهااذن  هاا ن دسل 
و  هااا ن ستلااا ندوبلألااا ن  ااا  نأن ااا دندبلااا ندو ااا ربندوتكلااا نوبكًااالنأنسااا ن لرااا ن هنااا نو اااوو ن
ب دههوان و ةندو  ب ندوللثو ندوخأقأن ندوه ر نوبن  ودندول لو نلنثتنودوا  نرلازتند د هنوبلالرل ن

دن واضنوبلالرل نننب لساودنلانثتنزراأ ةنولاانسها ن  ا.نلانتحو نو لوتن لىنلوه ندوحاأنوانودوا  ب 
وننببهاا ودن لاارثتنودل د لاا نلاانثتنزرااأ ةنبلنهونثااأنوب  هونثااأنوننباا  ودن تاا  دنرخااأوبندوحااأنوانودواا  ب ن
ااوان وااض .نو ل نااأن اا دندوثلااأرون نودواا رانواارلنوثااتنلاا خذن اا ندوحًاار ندولاا كو ةنننباا  و تنرهأً 

اااودن واااضن لرناااأودوااا  نرحاااأوتنورخاااأوبن ل ناااأنبكبساااوانوناااأندلااال نو لااال وتن ااا دن.ن نلااادندوودقااادنوبهً 
ااأنسراا نأن لاا  د(:ننااأقل ن ل نااأن اا د)دوخ ااولنننبهااأوسودن  ً .ن ثاا هندوتهاا نننبتبهو اااأ.نداننتااان ر

بت راا  دن اا ن ودسااذن ااث نهلااأ يندبخاا ينلاان نائااا ن  اا ن.ند للااودن وااضنود بلاا وهنغأراا ندن بلااأ 
ن". ت  ن  ن  ند  ن .نولأر ندوب

                                                 
 
المحفوظة في الكرسي البطريركي توضح أن الدولة العلية وسالطينها اعتبروا إّن هذا األمر الشاهاني وغيره من الفرمانات الملوكانية  

دائًما الطائفة المارونية من أخص رعاياهم في هذه الديار وعرفوا بطركها ومطارنتها بدرجاتهم المختلفة ووضعوهم بكتابات متعددة في 

اقتضى . إخالصهم وثبات تعلقهم بالعرش الهمايوني ظل حماية خصوصية دافعين عنهم أذى الغريب والقريب معلنين بكل ذلك صدق

 .بيانه هنا تذكيًرا لقوم ينصفون



ن
أ ربندوك ل نن ك ناأوا أندوبنحذنلانلتذنإواىنمخا نودوتاود سندوكأسحا ندوهاأ ةنولان لسأ نزرأ ةنل 

لاذنبلكر ندوح اأ نإواىن ولا نودوبئلا ةنإواىندول  لا ندولأ ونرا ن با يندوس ا ضنإلا كأانرا ك نسكاذن
ب قر ندكئبنلك ندوبئلر ن ركبا ن اانس ا لنلساأ ضنو اأ  ندوح لا نلاان اننهر ندولا دانبوهثاأن

ااأ:ن"الاادندوخااو  نرولاابن االهون نهااذنلااك ندوحأ اا ندوحاالن:نغراا ه"ندهاا ةنلااك ندنون نخللااوانق   
اااأ كلكااا ن لاااأ نسااا ر نلاااأ ن ااالر أنلحاااسلن ااا ن:ن"و ااا نلتااائاندخااا ي.نرولااابن ااالهوانخللاااوانق   

...نإوااىندوخااو  ندورااألندوت اا ون نولااأنلااأ  نإوااىن ولاا .ننتااونلااأسبرانق   ااأن 076كلاا ودانلاان ن
 لااندنلااأذندوبا ن.نو ل اتنها  د..."ن0611ران  ساودنلان نإوىندوبئلرا ندوا ...نإوىندوحلنهس دسرذنتود

ااأنإ دنقأسلنأ ااأنلاادندواا خذن دتسسنااأندر د  ااأنن ااأ ةندوحااأ  نر ثاا نداندول ااأ ربنكأنااانسأ  اا نخ و  
بننااأنناا ينلااائ نلسلاابنق راا نلهاا ذنلهااودندوباا ندلاابأه  أندوس اا ضنولااكان رثااأنكلااأنقلنااأن ااانلاان ن

ن.ألذكألل نائالأر نوائا نولبرانق   أن ب
ن

ووبسرأانتلانإ د ةندوس  ر ضنإل كأانن ابنولحاأ  ن  با نتلاأسأب ندوا  ندخا نأن نا نلاأنلاس نودان
اأن اان  ارأو ن وتنركاندوكئتنكأون  ن أن ن تل ندهللنلأنكأانرلب ر ندل  دنوننرركذن اان ا عن غل 

 سااأ ةن ااان أواا  ب ندولاا كو ن.ندوهلولراا نو اااند بنأساا نسهلاادندوبااود ر نوبأوركثااأنوبنحاارينكباا ندو حاال
لهل نكسر ندوح دنًختندوتهتنتندوو  ندوهسأ  نو اكتأب نلحلال نها دون نوكبأسا ندنلاو ندولخبلكا ن

أ و ا ن ووا نتلاأ ندوا رواندوح رلا نودوت راا نلادنسراأانو أسثاأنورلرا ن  با ندوت را نااتن.ن خئ ن ونخ ه 
وبسلااابنلأسااا ننااااتنسراااأاندوخااا تن  ندوبحاااأ تندوبااا نبوز اااانوقااااندو لاااأل .ن  بااا ن خاااذن  اااو ندو  أراااأ

ااأ .ناااتنل ااأ ربنلااكأاندواا ر نلااانارااأ نوغراا هنوراا ك نلهثااأنالااانارأساا ندوخ و اار .نو  اا رانق   
لاائ نائاا نن 076و  نلتئان ابىنقرا نإتلاأانبتندوس ا ضنولسلابند تلاأاندولا كو ن اانلان ن

دنر  و أندوودوا ةن حا  أانااتنسرا.نااتنبك ارذن  ادندبلاودذندبلر را .نق ودن ون  سه نو  نغر نلًو
  نرااولرانسهاا ند بحااأعندواا ورث نإوااىندوس  ر كراا نن0761 رااأ نلاان نن1 ل اا وبندواا ر ندسباا د هنلااان

اتنل أ ربندو ارذن ا ن  زد ندوا ر نااتن.نو  نبك رذن وضنب يندوس  ضنننرركذن ان  نىندبلو 
ااتنسراأانبوزرادنكا ولنولحا دلنوقودوا نخسازندوح ساأانوغرا ن واضن.ن  ب ن ه ةندوللابخ لران ا ندوا ر 

وباا ين انإتلااأاندواا ورث نكااأانر االذندو أسكاا نهلرهثااأنو نااأضن كاا نبكااا ندوحاا ين,ند تلااأنأانلااا
ن.لانل جن روانولسررانودوح لنإوىن كأ نوتل نوقس ل

ن
ووتنرحندندو ورث نستلانإ د ةندوك ل ندوس  ر ك نسذن  د ن انرزرا هنورنلا ن  زدقا ننن له اأنساأوز  ن

سأ سااأعنو ركباا نوسأوتلااذندواحرااذندواا  نقسلاا نلااانراا ندهللننكلااأنركهااذنهثااأذندونااألنسااذن غساا ن اا ندوحرااأت
وو وضن ل نلاندوسأسأندرنكنبرولندوتأ  ن  ا ن انرتلاس نكأتا ن لاأقك ندواسئ ندو ولاأن نورلا نوا ن



وكاأان.نر ندوللأ  ةنورحوتنسلثلبا ندواحرلا نورهاززن أسكبا نودوا راندوكاأاوورك ن ا ندب احأعندول ا قر 
كلأن هذنللكأ هنوخلكأ هنتبىنرب كاودنولس  ر ركا نننساذنول أسكا ن  نكذن    نر ب  نلأنق  ن لر ن

دوااااا وةندوباااا ن اااا ن لرثااااأن اااا ن رألنااااأنورلكنااااودنخلكااااأع تنلااااان انرككااااودن دبثااااتنوننرلبهسااااودنإوااااىن تاااا ن
وقا ندلا ندوس  را ضنإلا كأان انبنلا ن ا ندولاهذن.نكأولهوزرانوسئنبنت نلل بثتن  ن  راندوناأل

وساارانن1لاا نوبتكاا ن و دقثااأندب االر نخو  ااأنلااانغاا  داندواا   دولهاا وبنسألاال ن ااكوضن  زد ندوك ن
دوتهجندول كو ةن و ةنلأن خ هنولك لا نسأو ا دعندو ا   ن ا نت  ارانولا  ذنو ا دسللنود انوان
أن اا نل ااسن نسااأ ندوت راا ن اا ن اا دسللنلااانرولاابنساااندوخااو  ن ساا ندهللندو تاا د ن وكراابن خاا نقلاال 

للحس نسأوت  و ر نسناان  او نلااندوهاأقو دن ا نوكربنت   نلأنوقكب ندتندورألنل رتنسنانه هلندو
ن.ل سن ندوهزقر ن  ن  دسللنلان  وينسهفنل أس ندوهأقو د

ن
 أو ورث نلأنكأانرسن نورحأذن ن ندن نسنىنوننر ب  ندب زد نورحأذندن ندقبنىنسذنلأنكأانرهلل ندن ن

أذندتندول دكاازنكااأانرهللاا نارأل ااأنسودهاا نو ركباا نوخ لاا نو أسكباا نكلااأنرحاا  ن ااان دباا نودوتاا نرحاا
دوهأورااا نرحبًااا نوثاااأنباااو  ندوولااااأس ندولأ رااا نوسررااا ن واااضنرههاااازن  اااتأسثأن ااااندوحراااأتنسودهسااااأبثتن

نأ راااضن اااندوكحااا دعندواا رانرهوواااو تنل  اااأنودول اا و أاندوخر رااا ندوباا نرلاااأ  وان لاااىن.ندولبنو اا 
ين ااأتلنإبلألثاأنودب لااأذندوهأساا ةنوخراا ندوهلثااو ندوباا نرأخا ونثأن لااىن ااأبحثتنوننراا   نسثااأنلااون

ان نكحودن لثأ.ندوكلىنودوحلو   لان ل ثاتنسررا ن تالنوبا قر ن خ اأنو ووراأعن.ن إانهلهودن لل أسك نودل
ن.دبلو ن   ينسأبتودذن أ   أنوسأ نثأ

ن
ودوت نرحً نسأاننحوذندان  دعندب زد نودن بنأعنسأوزلنرأانورلنسل رينرلر نس خلنكأو ورث ن

د كلر كررانوهذن لو نكثا هنواناأ  تن لاىنلااند اب ينوننرخ  نأند بسأ نسهفنلهأ  رنأنوسهفن
 لأندوب د نإنن.ن لت نلاندوب د ن ون  دن    دنلاندوتهأ ةنوسنىنسثأنسنأعن أ ح أن ونههل ن ر  دن دسح أ

بااا د نونندوتهاااأ ةنلاااوينلاااأ ةنننقرلااا نوثاااأنونندب راااأ ن ااارس أنإننسلاااكأنثأنوننرااازراند نلاااأانلاااوين
دواا ورث ن كااا نو  ااث نلااان اننهاا    أنبناا ن  اادندو أسكاا ندولأ ونراا نإوااىنن أ لااأذ.ن  لأواا ندولساا و ة

  لىن  بنسلرب ن  ندوكًرل نودوب رانوزرنثأنسهلل ندولأل نول  و أب ندوخ ر ةنكلاأنلان ك ن واضن
ودآلاننحااوذنسهاا ن انبكللنااأن ااانباا سر هنولرألااب ندبلااو ندوزلنراا ندناا ن اا بن.ن اا ندوك ااوذندوبأسهاا 

رأنثأندو وت نوباحركثأن  ندآل د ندوللرتر ن أن نلانتران هو  نلان ول ن نأرب نولهثو هن  نسن
 اأوذن لاذن ك ناأهنبكًارل ندو هاوعنإورثاأن.نوتنرًدنلأ  نلاندوزلأانووتنر  بندون  ن اننكهثاأ

تنأنكربنك  لن دب نوقودهنو للا نوخر  اأن ا نبهلارتندبون نو ا نإ  اأ ن  لىندوسحأعن  ن و سأناتنًو
                                                 

 
وقد أمر غبطة بطريركنا المبجل مار الياس بطرس الحويك بتنظيم سجل جديد جمعت فيه صكوك أرزاق الكرسي البطريركي من  

 .القديم حتى يومنا هذا



ااأن ناا دو ااه نو اا ندوبهااوذن ااأنودقب دناا ن.ن اا نهلراادن نتأسثااأن اا نوسنااأانوخأ ه  وسهاا ندنلبخأساا نس  ر ك 
وكااأان.ندو وتاا نسأوكنرلاا ندنن أكراا ن   ااىننكلاا نوثااأنوساا ذن اا نلااسرذنخر  ااأن حلاا نوبهساا نوترأباا 

ودخباأ نوا ند ودن اأن.ن انأعنبهوو نإ دنوه كبأس أندون سأ ةنبخأوبنت ندولهبح ندوكأاوورك ننت نو تت 
ودل دنوها نخسا  دن ون حا ةن.ن  وهن لىنب اترينكبسثاأنو حولاثأنو   اأ تن لبا نونثًاب لأ  رانورلأ

بأ رخراا ن لااىندول اااأتبندوح رلاا ن ون ااا ندواا ر ةن ون لااىندوتهاااأ ةندبا راا نكاااأانرحب كثااأنورهلهثاااأن
نثأن اا نبود رخاا ندولاناا ن ودساا ندوهألهاا ن اابأان خسااأ ن اا هندوااسئ  ولااأنكأنااانبحلسااأاندبتااودذن.نوراا و 

ن نأربا نكاأانسإقألا ن.ندوك نودوهلذنتبىن  ندولراأو نودوسا د  ندوبا نكاأانرلهاأنإورثاأوبلنه ن ان وهاذ 
  لاأعنلااز دنرانسااأوهلتنودوكًااأسذند كلر كراا نوكااأانر لاالثتنإوااىندو  أرااأن اا نكااذنلاان نوروز ااودنكنااوزن

ر ةن ثااتن اتندوا رانتك اودندو أسكا ن ا ننحاأوةندولاا.ندبلا د نودوبهلارتنورسااودن رثاأن و ند نهراذندو اأ  
ولاائل ندوحلاا نوساا د ةندن لااأذنوز  ااودن رثااأندولسااأ لندوحورلاا نودوهلااوتندو ااترت نودل دنكأناااندبلااتن
ب ر نبلأارذنول رانزد ودنا وبثأندولأ ر ن ونك كودن ان ل د ندو سره ن ونن  ودنماأ ندبهرأذندوراأس ةن

 غنأ اأنسلهأ  ا نن ك  دنب ًاأوثتنوبن ار  أنولخلابن اأ ن اك نرلرا نس هاذنكاأوس  ر ضنإلا كأاندوا  
و  دن ان حوونأنس قدندوهثذنو للنأندبلا د ند وثرا نو قاأتنلاانقسا ندونلارأانبود رخناأنونأًاذن اان

اأن اا ن.ن ا بند بحأ ناأنو   ن ناأنلاثتندنخ اأت  رتا ن لرناأن انن  ادنوا نبلااأن ن ا نقلوسناأنوكا هن دسل 
ن.لح ل نمسأسنأندو ران للونأنكربننكوان سنأعندهلل

ن
ن كس نلنأق  و  اأتندوا نرأن.ندو  لأعندولبوورانب سر ندو هو ن  ن لتندونألنوبلررزندب خألنإا 

كأنودن  أل أنس هأوثتنوتأ ربثتنبانكذنلأنرهلل ندوهن  نرنل نإوىنقأس هنوكذنلأنرأبر ندول  ولن
ن.نرهو ن لىندو سرلنسأوانأعن وندو ت اأنكاأاندوا ورث نكسرا  دنبان كسا ن للاأعندو أسكا نو هاذ   ً وسث دن ر

 ثا دنلا  جنسااننلا واندوساأن ن.نتسأ  أندلأدن ن   ثتنون  ثتن ون ساأ تنوقا لثتن ون قاأ تنوكأ اأ ت 
رح ن  نكبس نسلأنبكًذن لر نس ندو ورث نلاندوكودس نود   أ دانوق نب ك ن  ن ول ندوه لىنر د دن

ن. ورنأًذن اندو أسك 
ن

ااتن قاأهنإواىندبلاحكر ن لاىنو  دنس  لنسانلخلوبندورل أو ن خ هنكأبس أن  ندوك لا ندوس  ر كا ن
ن.ك ل نقس لنوكأانللأ   دنو ن  نبألرلندب رأ نوبث ر ندوكبر ندو حلر 

ن
                                                 

 
وهو ابن خمس عشرة سنة ورجع إلى لبنان مع الخوري  1 4 رسة سنة ومرهج هذا كان ابن مخائيل نمرون من بان دخل المد 

وكان البطريرك في بكفيا فرقاه إلى القسوسية وبعد مدة . 1 4 مخائيل الحصروني الذي جاء بالتثبيت للبطريرك يوحنا الصفراوي سنة 

طويل النظر رزين العقل واستمال إلى محبته قال الدويهي وكان . جعله وكيل الكرسي االنطاكي في رومة فبذل جهده في خدمة الطائفة

وصنف كتابًا في أصل الملة المارونية    1 أو في أواخر    1 أصحاب البالط الروماني وأقيم معلًما للغات الشرقية وتوفي سنة 

. نفع القهوة الخومقالة عن شجرة البن و. وصحة إيمانها وكتاب رد على آراء أصحاب البدع الغربيين من تآليف وشهادات الشرقيين

 . وكان له اخوان نقوال ويوحنا درسا في المدرسة الرومانية مثله



و  دنرولبن لهواندوت  ون ندو  نبحل ندورأزهر ن  ن ث ندوس  ر ضنها هلنااتن نحا هندوس  را ضن
 نإلاا كأانإوااىن ولاا نولااأل ن لااحك أن لااىنل رناا ن اا دسللن خاا تندوك لاا نودو أسكاا نسكااذنن ااأ نوبهاا  ن

ن.ولأانغنر أنسأب لأذندو أوت نونأذنهزدعن بهأس نلدندو  أةندو أوترا
ن

و  دنس  لندوبووو نكأ وزنل رن نتل ندوكرللوبندولأ  نودوئ وب ندولتح ن  أ ندو أسك نودول   ن
سهلول نوبآورك نولهر ن  ندوخر نوببللا نوا نهس دسراذن  تاأانوكارا وانغرا هنلااندوا راننثبا  نسناو ن

ن.نولنأن  دلهأ  ثتنإوىنر
ن

و اا دنس اا لنسااانلسااأ ضندورلااا أو ندوهئلاا ندوكأًااذندواا  ند ااابث نساارانهثأساا ةندولراا  نسلهأ  ااا ن
ن.و للنول أسك نل  ل ن رن و دند كلر كر نو وقبن لرثأنكذنلأنهلدن  نغ سب 

ن
و اا دنرهحااو ندساااندوخااو  نروتنااأن ااود ندوت اا ون ندواا  نخاا تندوك لاا نس ااك نكأباا نوبهااذن كأساا ن

 سأ ب ن قأهندو ورث نإوىندوس  رو ر ناتنإوىندبلحكر ن لىنل رن ن  دسللنوكأان دننوتكلب نو  أق 
ن. ل نكسر ةنتبىنداندو ورث نقأذن ن ندن نهأ  نق دل نهثأ ندبس أذ

ن
وكتنغرا  تنلااندبتساأ ندو اأوترانننرلاهنأنإ أوا ندوكائتن انثتنكهس دسراذندوسلاوزدن نل ا دانتلا ن

وهااا هلنتسحاااو ندوس اااهئن نل ااا داندوهاااأقو دنقااا وةندوكًاااذنندوااا  نخلااابندوااا ورث ن ااا ندوس  ر كرااا 
وسوولندو ورث نل  دانغث اندوا  ندقبكاىنمااأ ننلارس ن ا ن لاذندوخرا نوبسها نإواىنلنكاأهن.نودونزد  

خوبا ن ا ن.ن  ندو وب ورولبنلسأ ضندو ركون نل  دان ار دندوا  نبا ضندوهاأوتنوب  ا نلادنودوا هنودل
وه هلنساان.نونلكر نودهبث ن  نهلدندوكب نونلخثأ ر نلأ نل كرلن ركوانون  نسنو ندوهر  ند

 سراا ند  اا ن ندواا  نخلاابندول اا دانسااوولن لااىنك لاا نإ اا انو كاابن لااىندوااو  نودل  ااأ ندو  راا ن
ن.وغر  تنكار وا.نو أ نق وةندو ئ 

ن
وكااأانلااان أ باا ن انرلااب   نوخ لاا ندوك لاا ندوس  ر كاا نكثناا ن  أًااذنو للااأعنلااانبئلاا ةن ولاا ن

دو ب ن أ   أنس وضن بهأسثتنوخ لثتنولهلن أنبهلح ندو  ر نسأول  لا ندو ولأنرا ننوكأانر قرثتنإوىن  لى
 لااان.ن لاا نو لثااتنبن اار  أنورراا  تن لااىندنهبثااأ ن اا ندوحبسااألندوهلااوتنوااسئنبخراا نملااأذندو أسكاا نسثاات

دو رانقألودنسخ لب ندوخو  نرولبن لهواندوت  ون ندو  نبح تن ك هنورهحو ن اود ندوت ا ون ن
ن. ن  ندوح  س نودورألن ود ندوت  ون ورولبنساندلك

                                                 
 
 .أي الياس شمعون وهو عم يوسف شمعون السمعاني 



ن
و وندسان   نلنرانوسه ن ان بتنن0761 رهحو ندساندوخو  نروتنأن ود ن   نإوىندول  ل نلن ن

ووهاا ان اا نكبأساا ن خاا يندناا ن.ن 076  ولاا ن هاادنإوااىنوسنااأانلاادنسااأخلندواا ورث ند  اا ن نلاان ن
ذندوس ااا دن نو خااا نرهلاااتن هااادن ااا نلنب ااابنم د نلااادندو ااالألندن اااواندوثااا نأن نودوراااألنساااانهس دسرااا

 ااا ندوراااوتندوبألااادنلاااان اااسأ نإواااىنن 076دبون ن ااا نت ااا وانإواااىن ان قاااأهندوااا ورث ن ااا نلااان ن
و اا ندولاان ندولاا كو ةن  لاال ندواا ورث نإوااىن ولاا ن.ندوحلولاار ن لااىنلاا سينكنرلاا نلااأ ننسااأنت اا وا

وا ورث نإورا نوله نلب ن ون نولل  ل نو هادنلنثاأن ا ن ودساذنكاأنواندبوذنلااندولان ن رنثاأن ا  أهند
وااىندنلااحكر نن0711بلااوزنلاان نن01و رناا نكأبس ااأناااتن قااأهنإوااىندوس  رو راا ن لااىن راا نقنااوسران اا ن ودل

وىندبلاحكر ن لاىنك لا ن ا دسللنن0711 لىنك ل ن  دسللن  ندوروتندولأ لنلانبلوزنلن ن ودل
وكأانتلااندوخا ن ا ن.نسه نو أةندول  دانرولبن لهوان0716  ندوروتندولأ لنلانبلوزنلن ن

سراا هن  ااريندوهسااأ ةن اا ند ن ااأعندوه ساا نن اا  دنإوااىنن7ولاا رأنر نكلااأنب ااث نساا وضندوكباا ندوباا ننلااخثأد
قأذن ن ننلرسأهنللهأان ود نورولابن الهواندولالهأن ن ا نكبأسثلاأن ااندوس أ كا ن.ن أبرضندبرأت

ن  اا قأعندوس  راا ضنلااأ نإلاا كأنلنوداندوس اا ضندولاا كو نلااأنكااأانوركهااذن اارس بأن دناا نكااأانلااان  ااز 
وقااأذنوكرااأان اا نكبأساا ندول اا  ندوللاارت ن.نوانل ااو ب نودناا نكااأان  رحاا ن اا نكااذندو اا دس نودوسئرااأساا 

دولهل ندواأوسنلن ن  نله فنكئل ن انس أ ك ندولود ن نللن  دن ودرب نإوىنلأن خسا هنسهافن سناأعن
وااىنلااأنكبساا ن تاا ندن اا نجندوحااأ نران اا دسللندناا نكااأانلبولاا ندوهلااتنوااتنرلاابك نكاراا  د لااانندو أسكاا نودل

إقألب ن  ن ول نغر ندن نلس نغر هن  نبلور ندوخلبنوتذندول كئانوس عنسأول دلئان  ندولرا ن
ن.6دوه سر نوكأان ورذندوسأعن  ندولرأل نلت ندوله ندوهأول 

ن
وق نرلوغنونأن اننكًذن ثأ ةندو ورث ن لىن ودر نوكرأانون  فنلأنقأو نست نرهحو ن اود ندوا  ن

هأ اا نقاا دلنأنهثااأ ندبس ااأذن اا ندورأزهراا نونلاا ندوكباا نودل  ااأ ن:ن كباا ن ناا ندوس  راا ضنإلاا كأاندناا
ودول ااا دانرهحاااو ن اااود ندولااا كو ند بحاااىندولااا ةندوس  ر كرااا نسهااا ندوس  رااا ضن:ن6دو  رااا ندوبااا نبلاااللثأ

هس دسرذندوسلوزدن نووقدن  ن رأل ندنخبئبنسراندو  لأعنودو أسك نإوىنغر ن وضنلاندوتود سندوب ن
ن.ننلتذنو ك  أندآلا

ن
أنإوىن ول نلان ن ل  ً لادنرهحاو ن اود نوكاأان لا هنن0761أنرولبنساندلكن  ندوح  س ن    ن ر

وكاااأان هو ااا نإواااىنوسنااأانلااادنهااا هلنساااانلاا كرلن سرااا ند  ااا ن نلااان ن.نوقبساا ندانبااا ن  ااا ةنلاان 
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وتأذن هو  ن ر ن ندوس  ضنإل كأانكأبس أنبل د هنولأل نقلرل اأن لاىنلا سينلار ةنقناوسران.ن0761
دنندنا نواتنر اذندهللن لا هنوخ كا ندووساأعن ا ندوراوتن.ن0766 رانلاانتزرا دانلان ن  ندوبألدنودوه ا

وبااا ضن كااا  دن رس اااأن ااا ندوك لااا ندوس  ر كااا نبنااا نكاااأانل ره اااأنوااارانن0711دوه ااا رانلااااندراااأ نلااان ن
وسه نو أب نسح ندوخو  نرهحو ن ود ن  ندورأزهر نإوىن ان أ نل  دن أن لىن.ندوه رك ن أ  ندو رذ
غر نكأب ن ل د ن)ان ول ندورألن لهواندساندوخو  نرهحو ن ود ندوت  ون ن  دسللناتن هدنل

 ااا ن اااث ن راااأ نو اااأ نلنثاااأنلااان نن 076دوااا  نكاااأان  ااا نإواااىندول  لااا ندو ولأنرااا نلااان ن(ندوس ااا ض
و ا ن ودرا ن خا ين لاىنكنرلا نلاأ ن) لأل ندو ورث نقل أن لىنكنرل ندولر ةن  نت ا وانن0716
وس  رو ر نو  لال نإواىن ولا نوحًاأعنسهافنل اأويندوك لا ن قأهنإوىن  ه ندن0611ولن ن(.ننس 

اتنإوىن  نل نبهذنبت ر ندوتلأر نو نوو أسكب نودوبللنلانللكثأندوبول نو يندوسأ ندوهاأو نتباىن
ركوانهسذنوسنأانبأسه أنوونرا ن ل ا نو واضنورنهاونلاكأن نلااندو لاتندوا  نكاأان وقها نسثاتندساان لاتن

ن. ندبلر ن تل نلهادو راندورلن ندو  ندغب  ندوتكتنسه
ن

وللأنره  نسنأن كا هنب ا بندوا ورث ن ا ندو  را نولاث هن لاىننهأتثاأنوبحا لثأن ا ندو وتراأانوقا ن
ندول أ نااا ن قلناااأن ااا نلكاااأانمخااا نكرااابنداندو أسكااا نكلثاااأنكأناااانبتاااانبااا سر ندوس  رااا ضنوكرااابن ا 

 واندو  رااا نودبلاااأقك نكاااأنودنلهاااأونرانولس  رااا ضنوااارلنإن نو اااونكاااأانر لااالثتنكاااذن اااأتنوربكحااا ودن ااا
اأنور لاذنإورثاأن  اأةنغراو رانوكثنا ن وروز  ودندبلا د ندولح  لا ن كاأانرن ا ندبلاأكاندبكاا ندتبرأه 

وكااأانرنب اا نسكاا  نقاا وتندوكثناا ندواا دههرانلااان.ن  أًااذنركااذنإواارثتن  أرااأندونكااولنوبهلاارتندو ااه 
اأنإواىنبهلارلثتنولهاأ  ثتنووهو  اأ سحا  ندو ودسابننل  ل ن ول نوروز ثتن لاىندوحا يندب ا ندتبرأه 

وكأنااانتكلباا نوغر باا ن لااىنإنهااأ ندو أسكاا نبلرااذنساا نإوااىنهثااأان.ندول ااأق نوسااراندبلااتندولخبلكاا 
كلاا ودانودو ااوبنترااسنكااأاندولود ناا نقلرلاا ندوهاا  نوقاا نتاا دنتاا وهنخلكااأ هن اا ندوك لاا ندنن ااأك ن

أربثتنسن   أن  نو وضندنثتنولأن  ودندو أسك نلبكأا ةن  نلث  أن  ن  ندولحأ هأاندو لأور نس وودن ن
سحر ندولحأ هأاندوسهر ةنو   ودنهث  تنإواىنبهزرز اأنودوتاود سندوبا نها انلا ن دضندوهثا ن  ثا ان

ودو  نلأ   تن لاىنإها دعن واضنلاأنكاأان لرا ندبلا دعندولهنراوانلاان.نإ أس ن  رثتنوتكل نب سر  ت
وانسأببهااأ نوننرثااووثتندوتلاتنودوهاا ذنودولرااذنإواىندولود ناا نإ ن  و ااتنخسراا رانست داا ندب فنننرسااأو

نسهنأرباا ندبسوراا ن.ن أسااذنوخساا ودن لااأنبثتنو اا تنبحلااسثتنلاادندنحاائ ندبتااودذنودو اا وب نوهااذ  ودهللن ااز 
ن.ن س  نكذن  عنولث  ندو هوسأانسبح تندبل ةندوخأزنر نونكو  أن ن ندوتكأتنودو هو 

ن
ندواا ورث نكااأانرنب اا نسكاا وغن ااس نورحبسااذنسكاا  ن  اارتنبئلاا ةن ولاا  نو اا ن اا دندولحااأتنناناا نقلنااأن ا 

قاا د  دنسكًاالثتن لااىندو أسكاا نهلرهثااأنواارلن حاا ن   راا ندوانااأعن لااىن اا نعندوبئلاا ةنإترااأعنواا ك  تنودل
سبآوركثتندوب نلاودنلنثأندولكأب نوخل ودنسثأنو دبثتنووللود ن ن ك  دنر    هندوهللأعنسأوانأعنودو ك نساذن



ااااأنسأ لااااأوثتندوكثنوبراااا نو ثااااأ ةنلاااار بثتن ااااأنوخ و    ً  ثااااتندواااا ران  هااااودند كلراااا ولن.نوغراااا بثت ر
وااىندن بسااأ ندواا  نتااأزهنووااتنبز ز اا ن اا وبندواا   ن دولااأ ون نإوااىندولنزواا ندوباا ن ااون رثااأندآلانودل

ندوكار رانلنثتنكأنودنرأخ وانلانل كازندوبلا ان.نو ود ق  وللأنرلبوه ندو ك ن  نب   ثتن ون ا 
ولااس ن لااىن قاا دنثتنو ناا ن هااو ثتنإوااىندوللاارت نولنساادندوهلااتن ااثأ ةندولئ ناا نورتاا زوانق ااسأاند

و نثتنكأنودنربلاأسحوانإواىندول دكازندوبا نرلب ار  أندوناألنو ا ن نا ندهللنو ا ند بساأ ن  اذندوا ران
ورخ لواندوح يندوتحر ةنلنر رانسًوعن للثتنل ده ندو ه نكأ اكرانسأ اه نلهاأ  ثتنغراوتن.نكسر ة

نتسا ن:ن"دوهثذن انقلس نوس ر ب ن أللرانسحوذندولخلال دوتن ا نإانواتنبحادنوبلاان ا ندب فنإا 
لاااالثتنرخهلنااأنونااازد بثتن ااااندوزلنراااأانن اااا سأوتحرحاا ن".نبسحااىنلكااا  ةنودل دنلأباااان بااانسالاااأ نكارااا ة

 كاتنلااند كلرا كررانإ دنهللاودن لاىن خ اأ ن.نب هسنأنو  ألثتندو لرل ن بكوانخ لنأنروتندو را
كهاوذنرتبحا وانخ لا ندونكاولن  ر ندول د لنوت الودنلااندوكبا نله  ا ن  ادندوكأ اذنون ا ندول

ول أ ك ندساندهللن  ن  دعندوهأوتنسذنكتنلنثتنننرلبكس وانو دبثتن بس نوننلحأل أن نرور اأن ونكنأسلار أن
ن.وهثلثتنلح د ن نكلثتنوت نلهأ  ثت

ن
 ألهذندنلبه د داندوتلن ندوب نكأان لرثأنبئلا ةن ولا نكاأاندوس  را ضنإلا كأانرتا ننل  لا ن

.نر عن    نإننورربنلثأنوتسندوبئل ةن لىندوه ن  نلاسرذندوهلاتنورلابكر ودنوركرا ودنتس أنهزرئ نون
قأذندوس  ضنللهأان ود ندن نكأانرهبن نسثتنور  سثتنوننرتبلذنلانر  رثتنولانكأانرللثتنكأان

ن   أقااأتنلاانثتن  سهاا نل ااأ ران.نبئلراا ن ولاا "ن لرلاا "كااتنرلاالنت قاا ن رناا نووثاا دنغلاا ن لراا نوحاا ن
و  فندبلحكر ن لىن.نوبنورولبن لهوانوه هلنسنرألرانورهحو ن ود نكلأن ك نأس  لنلخل
ااثتن لااىندواا  لنورهاا  تنسلتسباا ن.نغراا  تن ااأسود وكباا نإوااىنبئلراا ندول  لاا نكبأسااأان  راا ةنرتً 

ن:دوكبأسبراندآلب ن ك  لأن1ولان  هندو لأنانتك نونأندوس  ر ضنللهأا.نوبك رل نوثتنإ دن  لتود
ن
ن.س  لندنن أك ندوتحر نإل كأنل"
ن

ن رثأندبون ندبتسأعندوس ك نودولئتنوكت
ن

ااأندلااابلأعن خسااأ كتندوللاا ةنولاااهركتن اا ندكبلاااأ ن رهلااتندهللن سااون سناااأنرلااوعندوللااريندانق ااا نأن دسل 
ولهلااولكتندنكاااتنلاااأنبرااا سبتن اااندو اااأنكتنإن ن غسااا ن ااا ندوهلاااوتن.ندوهلااوتنوتكااا ن ااا ره ندهللندولح لااا 

ولهلااولكتن نكااتنلااأنبراا سبتن ااان و ااأنكتنإن ن غساا ن اا ندوهلااوتند وثراا ن.نوتكاا ن اا ره ندهللندولح لاا 
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 .وبما أنه كتب ترجمة الدويهي وهو في رومة ال بد أنّه أخذها عن األصل 



ولاااأس ندو رأًاااأاندو وترااا نبانلاااك ندبستاااأ نوكااا و ندو اااثو نودول اااح ندو ااا ر ةنودور سااا ندوسهرااا ةن
أنهثر  دنو  ل أن  ر  دنوبكواندونثأرا نتلا ندوس درا نودونبرها ندونأهتا نًالاندولحا لأان ر لسوان ت  

لناا ننهولاا ن  كااأ كتن ًاالبتندكبلااأ ندوهلااوتن لااىندب ااذنودآلسااأعنو وااضنلااانقسااذن ااإ دنكناابتن.ندوكأوتاا 
 وقكتنإرأهنوق لبلوهن لىنكذن رأً ن أولر ن كتنسأبت ينره ن لركتندآلان انبس وودنهث كتن لىن
دوت ااوذن لراا نوبلااث ودن ههااأاندولرااذن اا نللااأل ب نولود سباا نسهاا نسلااوغكتنإوراا نو وقكااتن  وسباا ن

داندو ه ةندولر ول ن لىنلهأ  ندولرأهنبلبت ن انبسخاذن ا ندوالا نودب فندوهرا ةنندوالرن نوكلأ
نسأورل ن ك دن نبتندولحرلاوان لاىنلها يندوهلاوتن دوب نبحسذندول  ندوسك ر نودولح رلنلأنرلكاندنثأنب ي 
اأنو لائ نو كا دننتااننبهثا نوكاتن أنوللاأعن للناأنسكاتن انكاذنراوتنباز د وان لل  وبحسلواندو  لن سأت 

و لاأندوبللرا ندوكلائاندوا  ن.نأهذندول دب ن ن لأنبهو وانإورنأنسأولئل نلوق رانسأوهلوتنودوكًاأسذس
قًىنزلأاند لوتنسأوكلذنودوباودن نود  لاأذن ساأ نناوعنرحا  ن انرودهثناأنوساأ نلهاأزدةننهأزرا نإنن

ساأعن اننن اأول د نلانكتنراأن ون  ندبت:نلانو نره ىنولانورلنو نر خ نلاأنوا :نتل نقوو نبهأوى
ببثأللودن  ندونهل ندوب ن   ربلو أنلاندهللنوننبلبخكودنسلأن  ربتنإور نباندو  ندنبخسكتنلاانساران
 واااوبنونحلكاااتنإواااىنلاااأنساااراندوهللاااأعنودهاااذندو اااكوبنوككاااأكتنلاااانلاااأس ندنلاااو نودوتأهاااأانوبزرناااودن

اندو  را نننبخلاونونتااننهلاتن .ننكولكتنس سيندوكًأسذنودو أوتأانوبكر ودنق رسكتنسهللكتنو للكت
لااان ااهوس ندوندلبتااأانوبهللاااوان انترااأةند نلااأان لااىنوهااا ندب فنتاا  نونن ًاارذنإننسهااا ن
دو ااس ندوهلرااذنوننركل ااذنإننلااانهأ اا ن لااىنلااأن اا ندولاان  نودواا   نلثلااأنزد نبكاا د  دن اا ندونااأ نرزراا ن

ااكتنسااأبكا ن لااىندولتساا نوسهًااكتندوااس.نسثااأ هنو ناابتنبهااسكتن دتاا ن لااىنغراا كت هفنودو أ اا ن نتً 
أناأقس أنو لل أنو لئ نملرا ن".و  لأسكتنونهل ن سنأنرلوعندوللرينبكوانلهكتنوبه ركتن ثل 

ن
ن."وكأبس ن خوكتندوحلنرولبندوح  س نرثر ركتندولئت

ن
ن: لأندو لأو ندواأنر ن ث دنن ثأ

ن
ن رثأندبون ندبك لوا"
ن
غ سنااأكتن ااان  لكااتنوسلاا دنكتنونندناا نلااأنخكاا ن ااان للكااتن اندوت ااأ نكاراا نودوكهلاا نقلرلااوانولااأنن

سهانااأنسكااتنإوااىنسلاا دانسهراا ةنساا  دنوستاا  دنإننوببهللااودندوهلااوتند وثراا نوب ههااودنبكراا ودنغراا كتنوببااأه ودن
سأووزنااأانوبنااأوودنًااهبن  سأتثااأنباندو اا  نلكبحاا نولااانرهللثااتناااتنورثاا سثتنورهاازرثتن لااىنقسااوذن

ووثا دن كاذنبللرا نرا خذن.ن ساأ ةندهللنلهلائ   ندنً ثأ داندوود  ةنلاانقساذن ساو ربثتنو ا نلئزلا ن
دول  لاا ن ثااونللباازتن انرهبثاا نسكااذنن ااأ ن ااذنتكاا نلااأنرلباازتنساا نن اا  دنإوااىننراا ن  ااتأ ندوك لاا ن



 لااانبلأ ااذنسلااأن  اا نإوراا ن.ندو لااوو نل للاا ندولاا د لنوودقكاا ندبوقااأبنن اا  دنإوااىن أساا ةندوح راا 
أندولسااأ كوانسااأننبًاارهودندوزلااأانسأوكلااذنوننووثاا دننن ااتكتنرااأن ون ناا.ن لرلاا  ن اا ندو للاا ندوس دنراا 

بز  ودنس  هبكتندوبا ن  رابتنإورثاأنبنثاأنبًاأ  ن  ها ندو لاذندب ثاأ ندوا راننخاسثتندولار نورنا  ودن
و ناابتن ااإاندهللندنبخااسكتن لااىنراا نأنتبااىنب ههااودنوببللاا ودندوح راا نوبثاا و تنسلااود  كتن.ندوهااأوتنسألاا ه

  ندوسراانو مكاتنلوهاو رانسلاانين هاأتندوتراأةنره اركتنلااأننوخا لبكتنوثاتنسألا د ندهللنتباىنإ دنهااأع
و لاأنلاانكاأان.نو  كتنس ن س ندبن أ ندب ثأ ندو رانو   تن انرهللاودن لاىندانا ن  ا نك لار أ

كلئن أنو  لذنوزن نلار هنورلثاونسأسأ راذندوا نرأنسا ذنلثلاأاندوا و ن ر احر نكلاأنو ا نورههاذنت ا ن
وننأ ا كتنساأو  ن انبو اودن.نل ندوهثنل ن هأ نأندهللنلان وضنأ ندبس ن  ندوهترتنترسندوسكأعنودوك

راااأكتنوبس رااا ندوزلاااأانسأوسأ اااذنباندوزلاااأانغاااأو  وبئزلاااودندو أ ااا نولهللاااركتنولااا س ركتن.نوااا دبكتنودل
وبهب لودنلدنسهًكتنسهفنسكلأذندواو نوبود ساودندن با دبندونحا نو خا نهلا ندوا  نسنرا ن اأوت ن

ودو  نرسلبنلأن ك نأنورللدنكئلنأن.نوبلبكر ودناتنبكر ودندورر نوبه  ودنس ل ندوكًأسذنو ل ندوهلوت
 أو  نرزر هننهل نوخر  دنوو ن ن نأن هذندوك دلأانودو  ن  أكتنإوىنلأن نبتنسا ن ثاونبهاأوىنره اركتن

ن.د ا".نبهللوان وضنونخ كتنسلئتندو  .ندونهل ندوئزل نوكت
ن

ن.لأن رثلأنلاندنخبئذن  ندبوكأ نودوب كر  اسبنأن أبراندو لأوبرانست و ثلأنكأوهأ ةن غل أن 
ن

وبهذنتسا ندبساو نول  لا ن ولا ندو اأ  ن اانلتسبا نول أسكا نكلثاأند بناىنسكبأسا نبا دهتنبئلا بثأن
لانترانبألرلثأنو  نه  دن  نهلدن  تندوتود سندوب نبخلنكئ نلنثتنو  دندوبأوربنوتنبتب ل ن

دنمخ ن ن ندوكا ت ن  نلًو وكاأان ا ن.نئتن اانباآوربن اأت ندوب هلا  ر  ندوًرأعنكلأنلنًو
كااذن   اا نر ثاا نتساا نوألتاا دسندواا رانرًااأ وانلااكأاندولاالأعنسلاائل ندوحلاا نونحأباا نولئسكاابثتن
بهأران دسل أنوه ندهللنكلأن خس نللهأان ود نسحوو ن ن نكأانرن اتثتنورتااثتن لاىندوحا دعةنولخأ ا ن

وهناا نودوالااأ نونتلورااأانور دنلااثتنورأكااذندهللنوكاراا  دنلااأنكااأانر ااه نسنكلاا نإوااىنقئرباا نورااأبرثتنسأ
اااأندوس  رااا ضنلااالهأان ااااننكلااا .ن01لهثااات  ً ودناااأندوتحرااا نقااا نوتحنااا نن ااار نتننأوثااا درأن:ن"وقاااأذن ر

:ن حااأذنواا .ندولاا كو ةنلااانراا نق دلااب نوكااأانرتسناا نكار  ااأن  لهااان  هاا نوحئرباا ن وه باا نر اان ب
ن"و نانلبىنب ر نب نبنلال ؟

ن
 كااأان.نوهاا ن ناا هندوو د اا نلح وناا نسأو ااهأ  نودولاارانسااأوحوةنولااانستااسن اا نلاار ب نو خسااأ نترأباا 

لبًااه أندكااا نلااان اارأ نتأ اارب نوكااانإ دن  ثاا نسااراندو ااهو نكااأانرتكاا نسكااذن تأ رااا نوت كأباا ن
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 إّن الدويهي أقام مدرسة للمدعوين إلى اإلكليركية في دير قنوبين وهذه المدرسة كانت في سيدة حوقا قبالً ويظهر أّن الدويهي نقلها إلى 

 .قنوبين في مدة بطركيته



ولدنلأندب بنس نلاندوتلتنودو كح نودو تل نكأان أ ن نننرلبكان.نوب   أب نلحأتن  هب ندولألر 
رأتنسو ركبا ن كاأاندول لولاوانركا وانإورا نلاان اأس ندوهثاأانإوىن ت ن ن نوهو نإه دعندوه ذنودوح

و ااونرحبااسلثتنننكااأو د  نسااذنكااأبتندوتنااوانورحًاا نتأهااأاندوللااأكرانورتااأل ن اانثتنإ دن للااودن
ااأنإ دنكااأنودنلاااندوكحاا دع قااأذندوس اا ضنلاالهأان ااود ندناا نولااأنكااأانرهرااينإوراا ن تاا ندوكئتااران.نخ و  

ورحًا ن.ن نورح تنو نخل  دنسأوكألندوبا نكاأانر ا  ن رثاأكأانرئقر نإوىندوسأ نورهلل ن لىنك ل
و كاا ن ااانإن ااأ  نو اا تن خاا هنسااأووهوهندان.نل ااأوت نورهساا نكلاا نخااأ  هنوننر اا   نإننللاا و  د

دانرانلانتل ن  هأنإور نل ةن ل  لأنوكاأاندوودتا نوهرث اأن ا نقولا نغنر اأنودآلخا ن حرا  دنلهاوز دنوكاأان
 اا ضنإوااىنخ اال ن انر  اادن ناا نكااذنبهاا  ن لااأن اا دن ولااولنواا ندوكحراا نلتح ااأن اا ن  ااودهن ااأو زندوس

 رًااا ندوس  رااا ضنوزهااا هنقاااأسئ ندنااا ننن.ندو ااار أان انرهااا  ندوس  رااا ضنإلااا كأانورحااا تنوااا ن  د ااات
ن!ورأنو نلانود هن.نرخأوبندوت نووونلألنو ندوود  ن  س أ

ن
ردندونكسأاندوبا نولأنكأنانبثز هندونودس نوننبز زعن زل نو هأ ب نكلأنر ث نس وضن س هن لىنهل

ه ان  ن رأل ن لىندوك ل نودو أسك نودهللندو  نرلبتان  اكرأعهنكلاأنرلابتاندوا   نسأوناأ نلالين
داندواااسهفنلااااندول أ نااا نودبلاااأقك ننكلاااثتنبااااآل ودن لرااا نو  د ودن انرنزواااوهن اااانك لااا ندن أكراااا ن

تلاتندوس  را ضنوتللثتن لىن واضندو ار أاندوا  نربانهتنسإرحاأعندو احأ نتراسنرها ندنوكا نو  هلثاتنس
 كلااأن اندوح رلااران  سثااتندو ااس نودتبلااأذننحااأسلندوح راا نولااأنرلتحاا نسثااتنلااان.نإلاا كأانوق دلااب 

دب ين ك دندب  د نرأخ وان ًرل ندوح رلرانلسرئ نول هانوولًاأ بثتنسا ن نلاان انرتا  كثتنلااذن
 انركوناااأننإنن اندو اااس نودنتبلاااأذنراااس ئا.ندو اائ نإواااىنخاااوبندهللنودولااار ن ااا نلااسل نو أ بااا 

ودو هاذندولاأوضنسلوها نًالر هن.ن ًرل نإ دنتئ نلتاذندوتازتنتارانرا  ونإورا نلحاأتندولا عنوو ركبا 
ن.و  هب نننرخأوبندولهأكلرانوننرنأتنول رانربه واندوتكتنودوه ذ

ن
 للأن  بندو ورث نلأنكأانلاندول كو رانًا  هن  لاان لارثتنو لاىنكاذنلاانرحاوذنسا  رثتن حوساأان

ولأن هذن وضنتس أنسأو سأل نودولرأ ةنبن ن  د نل د  أندوبنازذن اان.ن  كأندنن حأ دوت تنوس هأ ب ن
ووثاا دندولااس نكااأانربااأوهنكاراا  دنوربنثاا ن.ندوس  ر كراا نودنلاابحأو نلنثااأنإن ن اندو أسكاا نلأنهباا ن اا ن وااض

إاندوس  ر كر نتلذناحرذنننره بنس نغر ندو  نه   :نقأسئ ن
ن.00

ن
دواا ورث نو ااهأ ب ن لااأتندوتكااأتنودو  لااأعنول د هباا ن ااانتحااو ننوناا ك نولااانر راا ن انرهاا بن اازت

دو أسك نودوك ل ندو لأو ندآلبر ندوب نكبسثأنإواىن تا ن لاأقكب نوكاأاندوا د  ن ان تا ندبلاأقك ن لا ن

                                                 
  
 .ذلك أّن الدويهي لم يشر إلى هذه الحوادث حتى وال بالتلميح في كل متروكاته التاريخيةوالعجيب في كّل . عن البطرك سمعان عواد 



لاندوس  ر ضنإل كأان انرللينو نسه و نإت يندبس  رأانوبولذنسأول أر نمذندوخأزان ن أنلن ن
واا ورث نلااأنكااأانوربلااأ ذنستحااو ندوك لاار ن اا  ن لساا نسثاا هندوكبأساا ن ان ااكأ بثتنننباا  نغراا نداند

و لذنودلث ن ان  رح نب    نسكئتنقو نوتهجنل ر ةنوق ن تسسنأنإاسأان ا هندو لاأو نلان  دنولاأن
ورضنن ثأ ن:قلنأهن اندلبحأل ندو ورث نو هأ ب نودتب دل أنوتحرح ندوبأ ر نودل

ن
 لهااان اا ن اال كتنسلااس ندبتااودذندو ااأس ةنبهااذنوباا ك نونااأندانكااذندونااألنن 0و ااذنلكبوسااضنإورنااأ"

لندندول  دانهس دسرذنودو ركون ن اندو  أرأنودانتً ةندول أر نوثتن أ ةنرب اكهودنوبحساذن اكأ بثتن
و ااأت ن(ندوه ااو )رااأن خأنااأن  ااك ن خراا ندونو راا ن.ن ناا نأنو ناا ندواا  نلاالكودنقسااذنلنااأن اا ندوك لاا 

 نورلهىن  ن لأ هنودو  نننرخا تندوك لا نلاأندوك ل نودو  نرخ تننك ل نو ن انر و ن  ننو رب
وننلااندول ا دانلخأسراذنن01دول  داندلات ناوننل أ ن ن  دندوزلأان هذنل.نو ن لىندوك ل نت 

دوا  ن.ندو رانكأنودن للأعنو نكودنو سهودنكبس أنوكأنودنقأ ا رانسا دبثتنلاانغرا ن  را ن 0دوت  ون 
عنس رلاأانوسلاوزدنوكك زرناأنولا  ذنورحأباذن ناأنل د هنلنأن  ر نر لدنرلكانكهاأ  ندوهاأ ةن ا نلازد ن

ودلأندن نرنح نور ر نورهلذنو ن  ر ةنورنحذن ز نقنوسرانإواىنسا  دنو ناأن سحاىن.نق دتندول أر نودوتكأت
ن 0ودول ا دانهس دسراذندوسلاوزدن نولاأن لال نلاأوكنأ.ندبحلىنوت  ن  دندو  عنننركوانونن أقاذنرحووا 

.نوونلكان  نقنوسرانلأنرأخ ن    دنوننق ه ندوك  نلاندونو را  لىنتل نلأن  لل نإننس   ندن نون
نأنلنثأنننالسنوننن ب لأنوقدنسر هنكبأ ندتن(نلسأ ض)ودول  دانرولكبن.نودول كو نلأن أ نرهًو

وننخلااا نوحنااوسرانائالأساا نقااا دنتاا نسراااأذن.ندتنكاااألندتنغراا هنإننوق  اا نإواااىن ركااوا(نس واا ) اا  ةن
لًىنخل نأنكرلران  د تنول وو نوغر  تن  ن وتبناأنواسئ نن اوبنإننندوهودق ةنونن  ندوهأتندو  

دنن ااونودخااوهنوننن07ونن بهاا نقلساا ن اا ن لااأل ندول اا داندوك نهاا .ندولاا كو نوبت اار هن اا ندول ااأر 
 لأذنرب أوذن لىن  ر نغر هنوننركبانسراندول أر نور لتنقلول أنً نقودنراندوسره نإنن ون وان

زن.نغر ه بنا ن اأ نن06ووكاانلاأن اون بسا .ننكولندول أر ن لرنأنو اانإ  اأعندونو را و وندو  نقز 
ادنرلازتنرثابتن را (نلحر  د)ل سو  أن وبا ك نوناأن اانل اأ ه ندول اأر ننهاتندانوثاتنكاذن.ن  نغرا نلًو

ودورااوتن.ن اازدزةنوك دلاا نووكااان اا ندولهحااوذنسترااسنننر اار نًاا  نولك لاا نوننتراابن لااىندوس اا ض
                                                 

  
والكالم فيها عن المطران .  11 وجهت هذه الكتابة للمطران جرجس حبقوق الذي توفي في دير ريفون في الثالث من آب سنة  

 .جبرائيل البلوزاني والمطران يوسف مبارك الريفوني
  
اسحق الشدراوي الذي بعد أن درس في رومة اللغات الشرقية والغربية اقتبل الدرجات الصغار من يد جرجس عميرا يعني المطران  

 1 4 آذار سنة    وسيم قًسا وخوريًا على كنيسة بيروت في السنة التالية وكان اتخذ زوجة فلما توفيت في  1 4 مطران إهدن سنة 

في جبيل ودفن في كنيسة مار يعقوب   44 وقضى نحبه سنة . يوحنا مخلوف اإلهدنيأقيم أسقفًا على طرابلس في عهد البطريرك 

المقطع التي في سهل جبيل ومن أوالده الشدياق يعقوب الذي تزوج وسكن مدينة طرابلس ومن أوالد الشدياق الخواجه طربيه الذي كان 

بلس وعين سبعل وأيطو وضهر صفرا ومنها المطران اسحق ترجمان قنصالتو فرنسة في المدينة المنوه بها وساللته إلى اآلن في طرا

في الرهبنة اللبنانية باسم طوبيا ثم سامه البطريرك سمعان عواد  4 1 تشرين الثاني سنة    الثاني الذي لبس اإلسكيم الرهباني في 

 .   ص   راجع المكتبة الشرقية مجلد . أسقفًا وقلده الوكالة في الكرسي البطريركي
  
 .ئيل بن سعاه الحصرونيوهو مخا 
  
 .البطريرك جرجس البسبعلي 
 4
 . 41 هو البادري يوليانس راميرس الذي سامه الدويهي مطرانًا على صور سنة  
 1
 .معاتبة 



و لااىندوس اا ضن اا نكااذن اا عنتبااىنداندخأنااأن أواا ندونكاادنلناا ن ااأ ودنكلثااتن لااىن لااىندوك لاا ن
اأ  ً ن01لااندوس ا ضن06كاأان لا ندول تاوتندو ار ندساونناأ  .نك وضندسحىندنبكدنلن ن ا ن اأزدب ندناأندر

رهناا نكلاا ودانلاان نننغراا نودنااأنودنااانوغر نااأنوقاادن اا نراا هنن1 تبااىنرخل اا ندول اا داندوك للاا دن 
لاا نساائ نكلاا ودادوهااود نن  نسهااا نإوراا ندوس اا ضنللااوعن لتراا نون وكاا وضن.نرلااأندن ااان وااضنونن خ 

.نلر نأندوك ل نك لرضنودبل ن لا ض:ندول توتندو ر ندسوننو ذنكتنل ةنقأذنو نق دلضنوق دتنغر ض
ن نخزقاا نود اا نسأواا  نلبااىنلااأنو ااذنوااضنلناا نلكبااو ن ااكأ  ن انبتل ااانس  رااضنكااأاندوخراا نلااأ دن ودل

دلابح ودنوناأنكاتنلا ةندنا نو اذنوثاتنن  نأ اربنودو ار ندساون0 ل توتندو ر ندسونقأن اوهودون.نهأعنس 
و ون  اتن.ند لاذنخئ اض:نه زدانلكأبر ن رنأنلاندول أ رانولأن للاودنسثاتنساذنكاأنودنركبساوانوناأ

ااونأننن اا ن لاا نل ااأ رانونن اا ن  أرااأنولكااأبرسثتن دول ااأر نسنكلااثتنكااتنلاا ةنبهثاا ودنونااأن انننرهأً 
ااأن ااان انرك هااودن لرنااأن اا نًاارحبنأنو اا ن.نرااأودآلانستلأرااأبثتن قلحااودن لرنااأنكااذندو  أ.نلهنااأ  ً و و

وكااأانهاااذن.ندوسلااويندوباا ننتااانلحرلااوان رثااأن لااىن للااضنو لاااتنغراا ضنلاا د  تنرزراا ونأنبهاا نقلاا 
تأ اال نرااأن خأنااأنتللاا نقنااوسران.نلح ااو نأننكااوانلااأكنران اا نكلاا ودانوكااانلااأنلسهاا نأنإنندوبتألااذ

اارحبثأن لااىنكبااأ  ن لااأنرلكااان   اا ننو راا نقنااون (نالاا ةنكاا  ه)سرانإننولاا  نرهراا نكاا د هننزلبناا نًو
ودلأندن نره نرأكذنور   نلانقنوسرانوركاوانلهلا ن ا نرا  ندتن ا نق درا ندتن ا ن.نورلكان ن  

ا نوناأنووكاتنوولل اأر نوول أسكا نكلثاأن.ندون ن  دندو ا عنلاأنرلكاا  ا دندوذندوكائتنومخا هن اوندولً 
."ن1 أنإنن لاأ ندوك لا نساذنل الت ننكلا بانلاأنل د نا.نسه نبه ر ندوس ك نودولائت.نق  نأن للض

ن.  ا
ن

 اا دنكاائتندو  ااأةندون اار رانواسااأانهااأدندوتسااأ ندوح رلاارانولااانبألااذنسلااأن اا ن سأ دباا نلاااندوتاازتن
ن.ودوهزتنلدنل ده ندبوكأ نوب ودندوب كر ندغبنىسبألل ن اند بسأ ندول  خنو   ندوكأب 

ن
وبللاك نسحاودنراندوسرها ندولح لا نوب قرحا ننوو رنأنكبأس ن خا ينبهلاانتكلا ندوا ورث ن ا نبا سر ن  ربا 

و اا هندوكبأساا نس ااو ةن.ن اا نكاا نلااأنرلاالن  هباا ندولااألر نودوو رهاا ندو وتراا ندوباا نكااأانل بلن ااأن لرثااأ
ولااأنكااأان اا ن راا ن.نلن ااو نإوااىندو أسكاا نوبأ رخثااأنرك اابندولاابأ ن اااندو اا وبندوباا ن اا  ان رثااأ

وس اااأندبلاااانودو دتااا نسهاااود نل اااأس ن أ س اااأنلنهاااو نتكاااأتندوهسااا ن أن0761لاااأ ن ااالر أنلحاااسلنلااان ن

                                                 
  
 .1 4 هو خازن بن صقر بن ابرهيم الخازن كاخية االمير فخر الدين المعني وكانت وفاته في أول تموز سنة  
 1
 .البطرك يوسف حليب العاقوري 
 1
وتوفي سنة    4 المطران يوسف ابن عميمه من قرية كرمسده الذي رقاه البطرك يوسف حليب إلى رئاسة كرسي دمشق سنة  

 4  . 
  
 .وهو فياض كبير أوالد أبي نوفل من امرأته الثانية 
  
 .هو نوفل ويعرف بالثاني ألن نوفل األول مات بالزلزالة في قلعة سمار جبيل 
  
 . مجلد . وظة في خزانة الكرسي وفي السجلصورة هذا الكتاب محف 



كل ودان وين لر نسهًثتنك نرلرتنوثتنل أ ن ن بهنس أنوأللسأ ندوب نلان أنثأنإرحأعندنً  د ن
  ندو أسك ن قىندول  دانرولبنسانلسأ ضن ت ن  سأان ر نلأ نلا كرلن ركاوان ا ندوراوتندولاأ لن

 تنكاأانبهزرازندو أسكا ن ا نبلاضنلانتزر دان  لدندوسهفنسبح رتنغر هنإوىن  هندو  ه نووهذنق ا 
ولهىن نألنلاند كلر كررانسأوت وذن لرثأنو خذن وها ندواسئ ن  نا ندول اأس نودلا   ن.ندونودت 

سراانثتنوسااراندوس  راا ضنوبهااذنبلااضندوتأواا ندًاا  ندوس  راا ضن انرنبحااذنإوااىندو ااوبنكلااأنقلنااأنوقسااذن
ادن دبراا  ن لاىندول اا دانلاك هندوا  نكااأان ا ن ودخاا ن اث نم ن  ن ا ندو ااث ندوا  ن ااأ ن را نًو

رولااابنلساااأ ضندول اااأ نإورااا ن  ااا  ندوس  رااا ضن لاااأو ن  أسرااا نرنسااا نسثاااأن  كاااأ ن سنأسااا نإواااىنلاااأن ااا ن
 تلاان ا هندوكبأسا نلتاذندوبهلارتنولهثاأذنودوبنسرا ن.ندولرلونر نودخبئلندوا  هأاندولح لا نلااندناات

أن انن  اا نرتأ انااأنلااأن لنلاالدنكئلاا ندو راا نإ نلااان أ بناا.نوللبركلاارانودوبث راا نوله ااأةنإانوهاا ود
ن. لكا

ن
 كتابة بالسريانية

 
ن.دوس ك ند وثر نودونهل ندوللأور نبكوانتأو ن لىن هسنأنو  ربنأن ونكذنق  نوقرألنسوه ندوهلوت"
ن

وسها هنلاأن.ن ون نلزر نكا ةندن ود نإوىن  رأكتنسكذنخر نو أ ر نونهل نلانك تندوسأ  نهزرلا نود را 
لنأن ونل ك نلان ولاينولاانهلا ن أوهلا نربنألاذنلااندوهلا نخك ن ان للكلتنسأانكذنإنلأان

ورباا س نلااانونةن اا دندوهااأوتنو لااأندواا و ن ثاا نلخلوقاا نلاااندهللنو لاا ندنثااأنبباا س نلاااندو  لااأعندواا ران
كلاأنب اث ندوباو دةن.نووانرح  ن ت نرنأذندوك دل نوب سر ندبنكلنإانواتنرها نلااندوهائ.ن قألثتنسنهلب 

وهبرحاا ندناا نلااأنقاا تننكلاا نول سألاا نسااذنق لاا ندهللندواا  ندنبخساا ن لااىنراا ن ااان ااأ وان  لندوكثناا ن اا ند
وك وضن  ندوه را ةنس ا لندو لاوذنلاأن خا ن سألا ندوسرها نخ ك اأنساذندلابل  أنتندوا  ن.ن خر نلولى

 ناندو خ ةنو لىن  هندو خ ةن سن نسرهب نودولر ندوللرينسنكل نووونكأان سه ندوس   ن:نقأذنو 
سأقنوتنودت نلأن ل ندوله نونكل نونندا نسأوخ وجنإوىندوس اأ ةنتباىن اث نلبت  دنلدندو سدند وث ن

وبهااذن وااضن.ن اا دن ااوندسناا ندوتسراا ندواا  نساا نلاا  انواا ندلاالهود:نواا ندهللندآل نلاااندولاالأعنقااأسئ ن
دانوارلندتا نرنااأذن:ن لالاندوسرها نداننندتا نلاان دبا نربحا تنإواىندوا  هأاندولح لا نكحاوذندو لاوذ

أنواتنرلها ننكلا نوركاوان.نر  وهندهللنكلأن  أنوثأ واندوك دل نونكل ندنندا  ً و ك دندولر ندوللرين ر
وتكاتندولاأ داندو لاذن لاىنكاذن.ن نااندسنا نو ناأندوراوتنووا بض:ن  لن تساأ نساذنلها هندوا  نقأوا نوا 

درلاأندلاحبن ونقالن:ن6 لانرس  ذن تنربتألذنورنأذن  هأاندوسرها نساأوت تنإ نرحوواوان ا ندوحاأنوان
  هااأاندوكثنااوانسأولكأساا ةنود  ااأعن  ااوةن  د ااتنتبنااىن ااأ نكأ ن ااأن لرح اا ن ااونن ون االألندقبنااى



ن1 و اا ندوحااأنوان.نودواا  نلااأل نورنكااودندوسباا نوربهناا نكئلثااتنكلااأنبهناا نس اا لنلاارلواندولااأت 
إ دندلبهأان لحبنس  لأعن  دندوهأوتنودلبلضنكنرل نلاانبتلارلثتن لرح ادنور ا  ن اونوكاذن:نرحوووا

 ونر نلان  ندوحأنواندوااأن ن انكاذن لاحبنرلارتنقل اأن ون لأل اأن ونغرا هنولهلدنخلحر.نلان أ ك 
ودانكاأانلاان.ن  ن  وةنرت ن انك دلب نودو  ندنلاأتنبكاوان لاألب نسأ لا نودوا  نبتلاذنوا نرتا ت

وااىنلاااذن وااضندولهااألدندولح لاا ن هنااانسااأوت تنكااذنلااانراا خذن.نخ لاا ندوكنرلاا نرهاازذن ااان  هباا  ودل
ودوسأساااأنساااوولندوخاااأللن  لاااذنلكبوس اااأن.ندتااا ةنلاااان  هاااأاندوكثناااواسأوس د راااذن تنسأوبتلراااذنإواااىنون

أنإوىن هسنأن  نزلاأاندوس ا ضنروتناأندساانلخلاوبنرنا   تنسا نورتا   تن اانلااذن ا دندوكهاذن لخب  
سرهر ن لىنكذنلانربتلذن  ندوتكأتن تنرلزتندوس  ر ضنودو رانن  دو   نورًدنت ل أنقأ ه أنوه دست
ا ن ا ن  ربا نو لاىنكاذنلااانربخلكاوانسها هن ا ن لاألب ن تا ن  ن هاأاندوكنرلا نو لااىنكاذنلاانرهبً 

بهااذن وااضننتاااندولااأوكران اا ن.نرلناادنواا ن ونول أ نباا ن اااندوب اا بنس سألاابثتنسلااأنرخ ااثتنور ااود
داأ داندو لذنودآلسأعندوح رلرانو وبلنأنلاندهللنب سر ن هس نودل  اأ هنننا  كتنراأنله ا ن ون ناأندوهازدزن

كااذنلكأساا ةنوكااذنس  رااذنوكااذنبتلرااذن اا ندو لااألأاندانكأناااننونااأل كتنسااأل ندو أ اا ن انببهنسااود
وكااذن.نوا دبكتن تنورراا كتنباندهللنغرااو ن لااىنهلأ باا نورحأ اا نكااذنلااانركباا  ن لااىنلاال أانكثنباا 

ااأنللااخو  أنلاااندهللنولاااندو لااذندب ثااأ نولاااندولهااألدندولح لاا ن لااانننر راا نرهبساا نركااوانلت ول 
و لااأن  ااذندو أ اا نبكااوانس كاا ن.نس رااأعنلااانخ رباا ولااانتحأ بنااأنوركااوان تندوللاارينخ اال نونتااان 

ن1 تا  ن واضن ا ن را نلاأ ن الر أن ا ن.ندو  نونهلب نتأوا ن لارثتنوركوناودن س راأعنلاانكاذنل درنا 
ن."ولبهل ند وث ن0761لان ث نتزر داندولسأ ضنلن ن

ن
لاانن  دنلأننهلل نلانلاث ندوا ورث ن لاىن سنأسا نولاان  أربا نولخا دبنوولنهاأجندوبا ندلابلتنبا سر  أ

ورلااوغنولكأباا ن انر ااك نسأتلاااندو ااكأانورتلاا ن كاا هنسكااذن.ندو د اا ندوه اارتنلاار نوخااأو ندوكااذ
لنأق ندو  أةندو أوترانملن أنلاندورلونودورل نإنندننأنبللك أنسأوتحرح نوسحودنراندوبأ ر ندو ترينوتن

لهوهنسآ دنثتنناسانإننلأنوه نأهن  ندولخ و أاندوح رل ندوب نب كثأنونأنلهأ  وهندو ران   وهنول
ن.ون  وهنسأ رنثتنوب نلودنسل رت نلدنلأنكأنودن لر نلاندوًانسأوكبأس نبأ س أنوبنلك أ

ن
و  ننثأر ن  دندوك ذنناو  نلاأنقأوا ندوس  را ضنلالهأان اود ن ااندهبثاأ هن ا نخرا ندسنأسا ندو وتا ن

وراااضنكئلااا نست و ااا  بلاااو نغراااو  دنهااا  دن ااا ند(ندوااا ورث )كاااأان:ن"وقرألااا نستااا نو ركبااا ندولح لااا نودل
دو وتأنراا نوكااأانرااأ  ندوكثناا نتاارانكااأانرهاا بن نثااتنلبكألاالوان اا ندبلااو ندوكنأسلاار نوننر  ااوان

وسخاائبن وااضنلااانكااأانربهاا نوركاا ن اا نخاائلن ااه ن  رباا نو دنلاار ةن.ن ااهسثتنكلااأنرهاا نورلراا 

                                                 
  
 .عقوبات 



تلراا ةنكااأان ااوننكلاا نرلًاا نور  ناا نسر راا ن ناا نللأباا نور اا   نستًااو هنوستًااو نكااذنل أ نباا ن
ورا  بنكئلا نسثا هن".نرتنلان هل ن لودانوقا د رلنوغرا ن لاو ن اأوت نلكرا ةنونكلا و لأقكب نورح

ولندنكذندوكثن نود كلر كرران انب خراندوبابانولاأنكاأانر را ن تا  دنر ا س ن لألثا نولاان:ن"دوهسأ ة
ن.  "كأانربهأل ن لىن وضنكأانرهأقس نسأولئستندوسرهر نور  وهنلت ول أنلاندهللنولن 

ن
 ذننخب  نو بنت ندو ورث نول أركا نوغر با ن لرثاأنسلاأنقأوا نلالهأان اود نو  نخبأتن  دندوك

لبا هتنترأباا نلااندناا نكاأانرتاا ن أسكباا نتس اأنركااو نكاذنتاا نتبااىندنثلاأنكااأانرساأو نسترأباا نبهلثااأن
وولاأنز انلراأ ةن.نوكأانللبه  دن  نكذنوقان انرح تن نحا نوللاربنإ دندقبًاانل التبثأنوخر  اأ

اادنه إ دنكأناااان:نلااا هندو اااأ  نخلبنااا ندلااله نرحاااوذنلاااأنقأواا ن تااا نخلكأسااا دوح رلاا نلأ رناااأنتراااسنًو
ن.7 أن خ و أنلانقس    أل نبكر ندو أسك ن رس ن

 

                                                 
  
وسبب ذلك كما ال يخفى على القاري اللبيب أّن التبغ كان إذ ذاك في أول إدخاله إلى هاته البالد وكان األوربيون وقتئذ يحتقرون من  

عمون في حماها بلذة التبغ ودخانه وإلى يدخن كما نحتقر الحشاشين في هذه األيام وكان للمدخنين محالت خصوصية يترددون إليها ويتن

ثم أخذ االفرنج يستنشقون مسحوقه . يومنا هذا يمتنع عموم اإلكليركيين في أوربا عن التدخين محافظة على كرامتهم في أعين الشعب

كاد الكرسي الرسولي يمنع وإذ كان هذا التنشيق يعتبر في بادئ األمر نوًعا من اللذات . وانتشرت هذه العادة بين الملوك وأكابر البالد

ومع األيام أبيح للجميع التدخين وصرنا إلى ما نحن عليه ويا ليتنا لم . تثبيت القديس منصور دي بول التباعه في ذلك عادة معاصريه

 .نفرط في ذلك
 4
 .كالم السعيد الذكر البطرك يوحنا الحاج 


