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هقّدهة 

شفيعة مدينة زغرتا : كنيسة سيدة زغرتا
تكّرست عمى يد 

البطريرك إسطفان الدوييي   
 1693آذار  11في 

 

"... ىمل التاريخ اىممو التاريخ ومن تنكر لماضيو خانو مستقبمومن ا"
 

، تجمعنا، شابات وشبان، وكونا رابطة ثقافية اجتماعية مخافة ان يخوننا المستقبل وييممنا التاريخ
: مرخصة من الدولة المبنانية، ىدفيا

 
 رفع مستوى مجتمعنا ثقافًيا واجتماعًيا -1

 

 ...مح ليم امكانيتيم متابعة الدراسةتشجيع ومساعدة الطالب الذين ال تس -2

 

 ...جمع الشباب وتأمين ليم ما يمأل فراغيم -3

 

طبع ونشر مؤلفات البطريرك الدوييي القديس ونفض الغبار عن التراث االىدني  -4
تكريًما ليذا " رابطة البطريرك الوييي الثقافية"الرابطة اطمقنا عمييم اسم ىذه ... الميمل

 .العالمة االىدني الكبير

 

رابطة البطريرك الدوييي الثقافية قمب نابض يخفق في جسم اىدن، ىذه القرية المارونية القديمة 
... في تاريخيا الديني والسياسي 

 
: فاذا تصفحنا كتب التاريخ وتعمقنا جيًدا في الدراسة وجدنا بأن

 
حتى اىدن لعبت دوًرا ىاًما في تاريخ لبنان القديم والحديث ابتداء من آدم وحواء  -

 يومنا ىذا

 

. ىي كنيسة مار ماما 749من اىدن شيدت اول كنيسة مارونية في لبنان سنة  -
 .كما يقول البطريرك الدوييي
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من اىدن انطمقت الرىبانيات المبنانية من دير مارت مورا عمى يد البطريرك  -
 .والذي ظير منيا القديس شربل مخموف... الدوييي الذي شجعيا ورعاىا

 

وعمى يد البطريرك يوحنا مخموف االىدني فتحت اول مدرسة في لبنان  من اىدن -
وقد اسل بعض تالميذ ىذه المدرسة الى المدرسة . 1610في بمدة حوقا سنة 

وىو الذي أتى بأول مطبعة الى الشرق . المارونية في روما لمتابعة التحصيل العمم
 .1624في دير قزحيا 

 

ىيوني الذي نقل حضارة الشرق الى الغرب من اىدن كان العالمة جبرائيل الص -
وتكريًما لو حفر . فكان استاذ ممك فرنسا لويس الرابع عشر كما وضع عدة مؤلفات

 .اسمو عمى لوحة ما زالت الى اليوم عمى مدخل جامعة رويال الفرنسية

 

من اىدن كان المطران جرجس مارون الدوييي الذي كان يناط بو حل المشاكل  -
جراء المفاو  ...ضات في عيد األمير فخر الدينوا 

 

 (.1) من اىدن كان البطريرك اسطفان الدوييي منارة الشرق عمًما وقداسة -

 
. من اىدن كان المطران واكيم يمين الذي لعب دوًرا ىاًما

 
. من اىدن كان بطل لبنان يوسف بك كرم الذي دافع عن لبنان واستقاللو

 
اىدن من العمماء واالبطال ما اعطت  اضف الى ذلك، وعمى ممر العصور والسنين

رجال دين ودنيا كبار في الفكر والعمم والقداسة : والنساك والفنانين والرىبان والراىبات
. والبطولة والتاريخ

 
ونخص ىذه النشرة بالعالمة االىدني القديس البطريرك اسطفان الدوييي وسمينا ولدنا 

. نااسطفان لعمو يتابع قضية البطريرك اسطفان بعد
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: هي هى الدويهي الكجير

لو اردنا ان نحيط بجوانب شخصية البطريرك اسطفان الدوييي الحتجنا الى عدة مجمدات نتناول 
ي والميورجي واخيًرا القديس رالدوييي المربي والخطيب والالىوتي والمؤرخ والبحاثة واالدافييا 

. بمعنى المفظة الواسع
 

جيده الى القيام عن اكمل وجو بالوظائف األسقفية الثالث  لقد كان الدوييي اسقًفا مثالًيا سعى
السيامة األسقفية تولي مع وظيفة التقديس وظيفة "التي اشار الييا المجمع الفاتيكاني الثاني بقولو 

وقد عدد المجمع كل من ىذه الوظائف فقال في وظيفة التعميم عمى األساقفة  (2) التعميم والتدبير
ىذه الميمة تسمو عمى غيرىا من -عميمية ان يبشروا الناس بانجيل المسيحفي ممارسة ميمتيم الت

وبقوة الروح عمييم ان يدعوىم الى االيمان او ان يثبتوىم فيو وان . الميمات ميما عال شأنيا 
 يقدموا ليم سر المسيح كامال اعني ىذه الحقائق التي ال يمكن جيميا دون جيل المسيح بالذات

(3.)  
 

وييي في التمرس بوظيفة التعميم مبشًرا الناس بالمسان والقمم معتمًدا الوعظ والتديس وقد دأب الد
والتأليف طوال حياتو األسقفيةالتي دامت ستة وثالثين سنة منيا اربعة وثالثون قضاىا جالًسا 

. عمى عرش بطريركية انطاكية المارونية
 

: وظيفة التعلين

 :والثالثين من العمر وىذا وارد في كتاب تاريخ األزمنةارتقى الدوييي درجة االسقفية في الثامن 
اننا توجينا الى القدس الشريف وبعده تبركنا بزيارة تمك المواضع مع والدتنا  1668وفي سنة "

وعدنا بالسالمة الى لثم ايدي السيد البطريرك جرجس في دير قنوبين اتفق واخينا الحاج موسى 
وكان تمك في الثامن من شير تموز (. اي نيقوسيا)قبرص انو رفعنا الى درجة المطرانية عمى 

وامرنا ان نخرج الى زيارة الرعايا الذين في ايالة طرابمس وجزيرة قبرص ولئال نكون عبيًدا بطالين 
اشغمنا نفوسنا بساسة الشعب ويجمع ىذه االخبار الجل افادتنا وقصد االطالع عمى احوال 

(. 4) "البمدان نحن مقيمون بيا
 

الدوييي في المطرانية سنتين زار خالليما اوال عكار ثم توجو الى قبرص وكانت ابرشية قضى 
قبرص برغم ما توالى عمييا من نكبات كان اقساىا مقتل ثالثين الًفا من ابنائيا يوم فتح السمطان 

وتعاقب عمييا منذ عيد الصميبين عشرات االساقفة (. 5) 1571سميم العثماني الجزيرة سنة 
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نة ومن بينيم جبرائيل بن القالعي المحفدي في اوائل السادس عشر، والمطرن جرجس الموار
( 6) مارون االىدني، رسول فخر الدين الربع مرات متتالية الى الكسي الرسولي ودولة توسكانا

(. 7) وخمفو الدوييي بعد مرور احدى وثالثين عى وفاتو وترمل االبرشية
 

واليكم ما قالو عن ىذا الحدث في تاريخ االزمنة  1670نة وارتقى الدوييي عرش البطريركية س
في الثاني عشر من شير نيسان حضرت وفاة البطريرك جرجس ابن الحاج رزقاهلل من بسبعل "

وكان رجال شجاًعا صاحب مكارم وتحمل مشقات كثيرة من قبل . في دير مار شميطا مقبس
والشتداد الوباء لم يتيسر . اشير الحكام وساس الكرسي االنطاكي ثالث عشرة سنة وثالثة

فتأخرت رسامة الجديد الى ان توفي بالوباء القس . لمرؤساء ان يجتمعوا في التاسع من وفاتو
وحينئذ في النيار االربعين اعني في . انطونيوس ابن الرز الذي كان قيًما عمى دير قنوبين

فصرنا في مقام الرابع . قيام مقاموالعشرين من ايار اجتمع الرؤساء واعيان الشعب واجبرنا عمى ال
عشر من البطاركة في دير قنوبين وارسمنا القس يوسف الحصروني برسائل الطاعة وطمب 

(. 8")التثبيت الى روما
 

فيو ابصر النور وفيو جمس . ويبدو ان شير ايار كان في حياة الدوييي من الشيور الحاسمة
وفيو وافق المجمع عمى إمكان تطويبو ( 9)عمى عرش انطاكية وفييانتقل الى راحة الصالحين

. قديًسا
 

اما المجمع الذي انتخب الدوييي بطريرًكا فكان مؤلًفا من تسعة اساقفة بمن فييم الدوييي 
وكان اكبرىم سًنا ودرجةالمطران جرجس حبوق البشعالني، مطران العاقورة ومن سكان دير .عنو

الحياة من بين الذين رقاىم البطريرك يوسف حمبا  وىو المطران الوحيد الذي بقي عمى قيد. قنوبين
وقد انتخب بطريرًكا عمى اثر وفاة البطريرك الصفرولي، لكنو . العاقوري الى الدرجة األسقفية

. ىرب من البطريركية فمقب بالبطريرك اليارب
(. 10)واما الباقون فيم

 
يعقوب الرامي، مطران دمشق 

 
يوسف حصاراتي، مطران جبيل 

 
نائب بطريكي ، رجسيجرجس الع

 
رئيس دير قزحيا ابراىيم السمراني، 
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اما الذين ترقوا بوضع يد . وىؤالء االربعة رقاىم الى الدرجة األسقفية البطريرك يوحنا الصفراوي

: البطريرك البسبعمي واشتركوا في انتخاب الدوييي فيم
 

سركيس الدوييي، مطران اىدن ومقيم في دير مار سركيس النير 
 

ل بن حنا البموزاني، مطران حمب جبرائي
 

يوحنا التوالوي، مطران صيدا 
 

واخيًرا اسطفان الدوييي، مطران قبرص 
 

ويبدو ان النتخاب قد تم باجتماع االصوات وخمف الدوييي البسبعمي الذي رقاه الى درجة 
ا سنة األسقفية والصفراوي الذي رقاه الى درجة الكينوت، وعميرة، مواطنو، الذي ارسمو الى روم

. وكان ابن احدى عشرة سنة 1641
 

واعتمد . وانصرف الدوييي الى االىتمام بشؤون البطريركية بما اشتير بو من غيرة وفطنة وتقي
وال غرو فقد اوتي من الكفاءات ما يؤىمو لمقيام . وسيمة لمتعميم ونشر المبادىء المسيحيةالمسان 

اربعة عشر عاًما، وىو ممفان في الفمسفة بما انتدب نفسو لو فيو خريخ روما وقد قضى فييا 
والالىوت وىو يتقن العربية والسريانية والالتينية واليونانية وىو مرسل رسولي جعل لو مجمع نشر 

(. 11)االيمان مرتًبا خاًصا بفضل وساطة العالمة الشيير ابراىيم الحاقالني
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: الدويهي الىاعع

د ان يمقي المواعظ عمى جميع طبقات الناس يوم كان الدوييي قد حدق فن الوعظ منذ زمن  وتعو
(. 12)وكان االقبال عمى سماعو كبيًرا حتى لقب بفم الذىب الثاني . كان كاىًنا في اىدن وحمب

وىاكم ما كتبتو عنو احد النساخ الحالبيين بعد ان اغرق اسمو في بحر من االلقاب 
واالبيات المتوج بأعالم الشرف ىذا الكتاب وذلك بايام رئاسة رأس الرؤساء كمل :المسجعة

السعيد البطريرك .. ةالكرامات المعمم الفاضل والعالم العامل الفيمسوف الروحاني فم الذىب الثاني
كان سابًقا . االنطاكي ماري اسطفانوس السالك في آثار اآلباء القديسين المقيم في دير قنوبين

وقد " ولم يسمع مثل كرزة( ية في حمباي كنيسة مار الياس المارون)كاىًنا في ىذه الكنيسة 
اي بعد سنة من ارتقاء  1671وردت ىذه الكتابة في خاتمة احد كتب الفرض المنسوخ سنة 

. الدوييي سدة البطريركية
 

وكان الحمبيون ال يزالون عمى ما يبدو يتناقمون اخبار مواعظ الدوييي عمى ما يقول االب توتل 
يتحدث الحمبيون الى يومنا عن اقبال المسيحيين في ذلك العيد و:"في توطئتو لطبعو تاريخ االزمنة

فتضيق بيم الكنيسة فينتقل المنبر الى جانب الباب ومنو يبمغ الصوت الجماعة  لسماع عظاتو
(. 12) "الواقفين في الفسحة الخارجية وبينيم الكاثوليكي وغير الكاثوليكي

 
ىي وخمفو في البطريركية بعد البموزاني ويقول البطريرك سمعان عواد كاتب سيرة حياة الدوي

(. 13) ويعقوب عواد ويوسف ضرغام الخازن انو الف كتابين في الوعظ
 

وظل الدوييي مطراًنا وبطريرًكا يعمم الشعب ويطوف في جميع االبرشيات عمى ما يقول البطريك 
النساخ او  عواد ويختار كينة ذوي عمم وتقي ويفحص الكتب البعية المخطوطة ويصمح مع اوقعو

(. 14) "اصحب االغراض من الغمط ورد جميع العوائد القديمة ورتبيا اجمل ترتيب
 

: الدويهي الودرس

. رسخ في اعتقد الدوييي ان المدرسة ىي خير اداة لمتفقيو في شؤون الديم فاعتمدىا كاىًنا وأسقًفا
المارونية كل العموم مجاًنا  وما ان اصبح بطريرًكا حتى فتح مدرسة في قنوبين لتعميم اوالد الطائفة

(. 15) واستمرت مدة وجوده فيو عمى ما اورد البطريرك مسعد في كتابو الدر المنظوم
 

اىدن وفي حمب فيو بعد ان انيى دروسو في روما وكان الدوييي قد خبر شؤون المدارس في 
مرتًبا مغرًيا عرض عميو منبر جامعي فاعتذر وسألو احد اشراف روما االقامة في بيتو وعين لو 
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فرفض وأبى اال ان يعود الى اىدن ليستظل فييا سنديانة بعمم في قيئيا الصغار وكانت ام 
. المدارس التي انتشرت في قرى الجبل واشعت منيا انوار الثقافة في سماء الشرق

 
وغاب الدوييي الكاىن الجديد ألول مرة عن اىدن الى حمب ليرافق الييا صديقو المطران اخيجان 

وبعد ثمانية اشير قفل راجًعا الى اىدن ليرمم دير مار يعقوب . لسرياني وكان قد عرفو في روماا
االحباش ويعمم فيو االوالد طوال خمس سنوات ولدير مار يعقوب تاريخ قديم فكان مركز مطرانية 

 1638ومسكًنا لمرىبان الفرنسيسكان ومحبًسا لدى شاسطويل العابد الفرنسي الذي انتقل منو سنو 
. وسكن دير مار سركيس النير واطمق اسمو عمى المحمة فتعرف الى اليوم بأرض الحبيس

 
واقام ىناك خمس  1663وعندما طمب الحمبيون الدوييي اوغده الييم البطريرك البسبعمي سنة 

سنين يرشد ويعمم يقول البطريرك عواد حتى اىتدى عمى يده كثير من الممكية والنسطورية 
كاتب اسراره وظل الدوييي يرعى مدرسة حمب بعد صيرورتو بطريرًكا فبعق الييا ( 16) واليعقوبية

. الخوري بطرس التوالوي المشيور بغزارة عممو
 

ان المدسة المسيحية " دور المعيد الماروني الروماني"ويقول الخوري بطرس روفائيل في مؤلفو 
حتى زاحت المدارس االسالمية التي عمم فييا التوالوي اكتسبت بفضمو وبسرعة شيرة كبيرة 

الشييرة في ذلك الزمن في حمب وقد اصبحت مركز الحركة الثقافية التي امتدت شيئًا فشيئًا الى 
: وكان التوالوي يعمم االتينية وااليطالية وكان طالبو من جميع الطوائف ومن ابرزىم. سوريا

رىبانية المبنانية وصاروا اساقفة جبرائيل حوا وعبداهلل قرالي وجرمانوس فرحات المذين اسسوا ال
(. 17)ونقوال الصائغ وعبداهلل زاخر المذان أسسا الرىبانية الشويرية واصبحا مجًدا لطائفتيما 

 
 .وانا لنجد الدوييي في اساس ىذه النيضة الثقافية المباركة

 

: الدويهي الوؤلف

كان طمعة يحب التنقيب منذ ايام ف. واعتمد الدوييي القمم في قيامتو بوظيفة التعميم األسقفية
. الدراسة وغالًبا ما كان يقضي وىو طالب اوقات النزىة في المكتبات بحثًا عن المخطوطات

وقبل ان يغادر روما بعد انجازه دروسو قضى نصف سنة وىو يطوف عمى دور الكتب العامة 
(. 18) أى فيو فائدةفكان يقرأ وينسخ كل ما ر... والخاصة ليطمع عمى كل ما يتعمق بالموارنة

وظل ىذا دأبة طوال حياتو في حمب وقبرص ولبنان وكمما عشر عل يكتابة في كتاب صالة او 
. شحيم او مجمد قديم نسخيا حتى توفر لديو مادة تاريخية غزيرة
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وبالرغم من ان الدوييي لم يتمكن من االستقرار الضطراب حبل االمن ووقوع المظالم في زمنو 
ليف قيمة في العقيدة والتاريخ والطقسيات والرتب الكنسية واالسرار بمغ عددىا في فانو قد وضع تأ

 19)زعم المطران شبمي  كاتب سيرة حياتو، سبعة عشر مؤلًفا ونيفت في زعم سواه عمى الثالثين 
( 20و
 

ويكفينا ان تورد عناوين ىذه المؤلفات لنكون فكرة عن نشاط الدوييي الفكري في سبيل نشر 
. الدين وترسيخ االيمان في النفوس والدفاع عن شرف طائفتنا مبادىء

 

: لقد كتت في التبريخ

االزمنة وىو اشير مؤلفاتو اورد فيو وفًقا لمتسمسل الزمني الحداث التاريخية في  تاريخ  -1
 .الحقمين الديني والمدني منذ ظيور االسالم حتى يومو

 

 ارون تتى زمنوسمسمة بطاركة الطائفة المارونية منذ مار يوحنا م -2

 

 .البراءات الباباوية الموجية الى الموارنة منذ القرن الثالث عشر -3

 

وقد تناول تالمذتيا منذ  1584سيرة حياة تالمذة مدرسة روما المارونية المؤسسة سنة  -4
 1685الى  1639سنة 

 

 الفردوس االرضي بالالتينية وضعو في روما زاعًما ان اىدن ىي ىذا الفردوس -5

 

 فة المارونية وقد اثبت فيو صحة نسبة الموارنة ورد ما رشقوا بو من تيمتاريخ الطائ -6

 

: وكتت في الطقىس

منارة االقداس وىو اىم كتبو ويقع في جزئين كل منيما يحتوي عمى خمسمائة صفحة  -1
وقد تناول فيو كل ما يمت بصمة الى القداس نقمو االب بطرس مبارك الى الالتينية لكنو 

 .لم ينشر بالطبع

 

 شرطونية وىو كتاب السياماتال -2

 

 تصحيح التكريمات -3

 

 رتبة االسكيم الرىباني -4
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 النوافير -5

 

 التبريكات والرتب الكنسية -6

 

 الجنازات وقد نقح قسًما كبيًرا منيا -7

 

 .االلحان السريانية وقد جمعيا وحمميا وفًقا لنظم الشعر السرياني -8

 
ه بحيث اننا مدينون لو بتنظيم ما فقد نقحو ونسقو وشرحان مجمل ما تقدم ان لم يضعو الدوييي 

. عندنا من طقوس اصبحت بحاجة الى اعادة النظر فييا
 

وكتب في العقيدة مقاالت قيمة توزعت في كتبو الطقسية وقد تناول فييا وجود السيد المسيح في 
القربان المقدس وعقيدة الحبل بال دنس وما سوى ذلك مما يدل عمى طول باعو في عمم 

. الالىوت
 

أما طريقة . االحتجاجآليف دفاعية رد فييا مزاعم القائمين بيرطقة الموارنة وأىميا كتاب  ولو
تأليف فكانت تقوم عمى أن يضع الكتاب ثم يدفعو لمنساخ ثم يستعيده ليدقق فيو ولعمو كان يضع 

وأما الشدائد والنكبات التي أصابتو في حياتو يقول البطريرك ( 21) كتبو في المغاور والكيوف
عواد فال يحيط بيا الوصف حتى يصح القول من غير مبالغة انو لم يدق طعم الراحة يوًما واحًدا 

. من حياتو فقد جرت في أيامو حروب كثيرة ومظالم متعددة
 

وليذا كان يعاني أنواع االضطياد وكثيًرا ما ىرب من بالد الى أخرى أو اختفى في المغاور 
 شربلاث اليومين والثالثة من غير أكل وًرا ما كان يمبوالوديان حتى في أيام شيخوختو وكثي

(22 .)
 

وكان برغم ىذه الويالت ينفخ روح العمم حيثما حل ومن مآثره وىو في دير ما شميطا مقبس يقول 
األب ابراىيم حرفوش انو نفح في صدور سكان ىذا الدير روح محبة العمم فحدا بيم الى نسخ 

(. 23) ييا مجمدات عديدةالكتب وعزز المكتبة بأن أحضر ال
 

: وظيفة التدثير

بعد وظيفة التعميم اضطمع الدوييي بوظيفة التدبير وقد حدد المجمع الفاتيكاني الثاني ىذه 
ليكن األساقفة في وسط شعبيم كالذين يخدمون وىم يمارسون ميمة األب " :الوظيفة بقولو
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فيم وآباء حقيقيين يتسامون بروحيم والراعي وليكونوا رعاة صالحين يعرفون نعاجيم ونعاجيم تعر
فتالقي السمطة التي قبموىا من فوق رضى الجميع مع المحبة المخمصة نحو الجميع 

عمييم أن يجمعوا كل عائمة قطيعيم وأن ينعشوىا بحيث ان الكل وقد وعوا واجباتيم .االمتنان
(. 24) يحيون في شركة المحبة ويعممون بيا

 
ألب والراعي لجميع أبنائو عمى اختالف الطبقات والمشارب فعني وقد كان البطريرك الدوييي ا

بطالب الكينوت والكينة والمطارنة والرعايا وأحسن السياسة تجاه األعيان والمشايخ وكانت لو 
مواقف مع حكام البالد والباب العالي ووثق الروابط مع فرنسا وأجرى العدل في الرعية وبذل جيد 

ألديار والكنائس فبنى ورمم وقنى األرزاق ليؤمن لمكرسي البطريركي الطاقة ليحمل عمى تعزيز ا
. من الدخل ما يمكنو من القيام بمسؤولياتو الكبيرة

 

: الدويهي وطالة الكهٌىت

كان الدوييي يولي طالب الكينوت عناية أبوية خاصة فأنشأ عمى ما مر بناء مدرسة في قنوبين 
اء والنجابة ويتبين عالمات الدعوة فيرسميم الى روما ليختار من تالميذتيا من يتوسم فييم الذك

وكان ىو من اختار السمعاني ومبارك والتوالوي وغيرىم مممن أصبحوا من مشاىير . لمتحصيل
العمماء الذين قامت عمييم وعمى أمثاليم النيضة العممية في القرنين السابع والثامن في ىذا 

البطريرك يوحنا مخموف الذي فتح أول مدرسة اكميركية الشرق فاقتفى بذلك آثار ابن بمدتو وسمفو 
البابا أوبانوس الثامن بيذا المشروع " وسر"لتعد طالًبا لمدرسة روما  1624في الشرق سنة 

(. 25) وعطف عمى ىذه المدرسة فوضع ليا مرتًبا سنوًيا
 

ى االقبال عمى فكان يشجعيم ويستحثم عل( 26) ولفرط عناية الدوييي بتالمذة روما لقب بأميمتيم
والتمرس بالفضائل ووعدىم بالمراتب السامية عمى ما يتضح من ىذه الرسالة التي وجييا اليوم 

" نتعيد لكم بأجل المراتب عندما تعودون الينا بالسالمة موقرين بالعمم والفضائل:"وقد قال فييا
بًرا وبحًرا إال لتتعمموا العموم وال بعتناكم الى بمدان بعيدة :"وذكرىم في رسالة ثانية بغاية سفرىم فقال

غيركم وتتاجروا بالوزنات ألن الشرق مفتقر لمن يعمميم وييذبيم ويعزييم االليية وترجعوا فتفيدوا 
انو كان يوانس صغار التالمذة :"وقال البطريرك عواد عنو(. 27) "عمى قبول االضطيادات

حمى والمآكل بنفسو ويأكل معيم وأنا ويحرضيم عمى مواظبة تحصيل العمم ومخافة اهلل ويأتييم بال
 الحقير سمعان عواد قد شرفني بمؤاكمتو جممة مرات وكان يحبني إكراًما لعمي المطران يعقوب

(28 .)
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: الدويهي والكهٌة

وما كان اىتمامو بالكينة بأقل منو بطالب الكينوت فكان يثني عمى غيرة الفضالء منيم ويؤدب 
أما الكينة الذين يرعون قطيعيم عمى مثال الراعي :" رك عواد بقولوالمتوانين وىذا ما أكده البطري

الصالح فكان يكرميم أشد االكرام واذا توفي أحدىم يحضر بنفسو جنازة ويقيم ألجمو الصموات 
 بخالف الكينة المتوانين فانو كان يوبخيم ويعاقبيم عمى ما يزلون فيو من مقتضيات درجتيم

(29 .)
 

: الدويهي والوطبرًة

فدىم الى الرعايا قياًما بالواجبات ان الدوييي يعتمد عمى المطارنة في سياسة الطائفة فيوك
وقد ذكر مؤرخو سيرة حياتو انو رقي أبان بطريركيتو الى الدرجة األسقفية أربعة عشر . األسقفية

وقد اىتدينا الى أسمائيم باالستناد الى ما ورد عن . مطراًنا ، أي بمعدل مطران كل سنتين
: عظميم في تاريخ األزمنة وىمم
 

. المطران لوقا القبرصي الذي خمفو عمى ابرشية نيقوسيا ويبدو انو لم يعمر: 1=  1671سنة 
 

المطران بطرس مخموف الغسطاوي وقد جرت حفمة ترقيتو بحضور سفير فرنسا : 2 = 1674سنة
لى روما حامال كتاب في  استنبول في أرز الرب وىو الذي أسره القرصان عندما كان متوجًيا ا

تينئة من البطريرك الى البابا زخيا الحادي عشر وافتداه ىو ومن معو أحد االيطاليين األغنياء 
في سبيل قضية اسناد قنصمية  1695وىو الذي أوفده البطريرك الى لويس الرابع عشر سنة 

. فرنسا الى الشيخ حصن الخازن، كما سنرى وعين عمى قبرص
 

ان يوسف شمعون الحصروني مطران طرابمس وقد جرت حفمة ترقيتو في المطر: 3= 1675سنة
دير مار شميطا مقبس وكان كاتب أسرار البطريرك الدوييي وقاصده الى البابا اقميموس العاشر 

وكان موفد الدوييي الى القدس في قضية خالف نشب بين الطائفة . وقد عاد اليو بدرع التثبيت
. قبيل البطريرك بتسع سنوات 1695ة والرىبان الفرنسيسكان ومات سن

 
. المطران يوحنا ابراىيم مطران البترون: 4=  1677سنة 

 
. 1683المطران بطرس ابن القس ابراىيم األىدني عمى صيدا مات سنة : 5= 1680سنة 
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رقي في دير مار شميطا مقبس . المطران يوسف مبارك الريفوني مطران صيدا: 6= 1683سنة 
لكن روما أبطمت تعيينو  1710طريرًكا بعد أن أنزلوا البطريرك يعقوب عواد سنة وعينو األساقفة ب

وفييا مات البطريرك  1713وفييا مات البطريرك عواد سنة  1713وأعادت البطريرك عواد سنة 
(. 31) مبارك

 
. المطران حنا محاسب رئيس دير مار شميطا مقبس: 7= 1689سنة 

 
لدوييي ابن عم البطريرك وقد رمم لو البطريرك مار سركيس المطران جبرائيل ا: 8=  1690سنة 

فكان  1812وظل المطارنة يتعاقبون عمى دير مار سركيس اىدن حتى سنة . اىدن واسكنو فيو
. زغرتا بالبطريركية  -آخرىم المطران اسطفان الدوييي وبعد وفاتو الحقت اىدن

 
ران اىدن الممقب بالكاروز لشيرتو المطران جرجس عبيد بن يمين األىدني مط: 9=  1690سنة 

(. 32) ودخل الرىبانية اليسوعية 1714بالوعظ أسس مدرسة زغرتا واعتزل المطرانية سنة 
. المطران يوحنا حبقوق البشعالني وقد عين عمى دير قزحيا: 10=  1691سنة 

 
ي أوفده الدوييي صحبة كاتبة الخور. المطران يوسف الشامي مطران بيروت: 11=1691سنة 

الى القدس لتسوية خالف نشب بين الطائفة ورىبان مار  1966الياس الحصروني سنة 
. فرنسيس

 
. صورالمطران يوليان رامير الفرنسيسكاني مطران : 12=  1691سنة 

 
. المطران يوسف سميمان رئيس دير سيدة حوقا: 13=  1695سنة 

 
الدوييي والبموزاني عمى  المطران يعقوب عواد مطران طرابمس الذي خمف: 14=  1698سنة 

(. 33)عرش البطريركية وأنزل مدة ثم أعيد 
 

: أما المطارنة الذين توفوا في عيد الدوييي فقد اىتدينا الى أسماء بعضيم وىم
 

 .المطران جرجس حبقوق -1

 

 .1677ن ابراىيم في دير قزحيا سنة المطرا -2
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 .1680المطران يوحنا التوالوي سنة  -3

 

 .1683راىيم األىدني مطران صيدا سنة المطران بطرس بن القس اب -4

 

 .1690المطران يوحنا جموان السمراني رئيس دير قزحيا سنة  -5

 

 .1695المطران يوسف شمعون الحصروني مطران طرابمس سنة  -6

 

 .1697المطران مخائيل الغزيري مطران الشام سنة  -7

 

 .المطران لوقا القبرصي -8

 

نة في الميمات العادية والرسمية فانو قد واذا كان الدوييي قد عرف كيف يعتمد عمى المطار
حدث مرة أن كتب اليو المطران جرجس : لمطامع بعضيم الدليلعرف كذلك كيف يضع حًدا 

حبقوق البشعالني مطران العاقورة وكبير األساقفة سًنا ودرجة ورئييس المجمع الذي انتخب 
لفائدتيم الشخصية عشور الدوييي بطريرًكا يتوسط لديو ليسمح لبعض األساقفة بأن يجمعوا 

. فأجابو الدوييي بميجة جازمة. جوار قنوبين وقد شفع كتابو بتوصية من مشايخ آل الخازن
وتذكر لنا مشافعة المشايخ،نعم ان ليم عزازة وكرامة ولكن في المعقول بحيث ال يصير :"قال

أخانا حممة حاصمو يا :"ويتابعالدوييي رسالتو بقولو. ضرر لمكرسي وال حيف عمى البطريرك
قنوبين اال الذي ( لي عشور)قنوبين الزمتني وضيقتييا عمى كتافي فما يمكن أن أعطي نورية 

ويشرب من قنوبين ويكون معمق وأما انو يحيا ويأكل . ويسكن عندي( أي ثمرة كده)يجيب كداده
المرضي ىذا أول الكالم وآخره وىو . في دير أم في قرايب أم في اوالد ىذا ىذا الشيئ ما يمكن

ألن ما مرادنا االعمار الكرسي وكل من يريد ... قصدنا عممك . لنا ولكم ولممشايخ ولمطائفة كميا
(. 34) أن يسعى بخالف ذلك ما يكون قصده عمار  الكرسي بل مصمحة نفسو

 
ويبدو ان من توسط ليما المطران جرجس حبقوق والخوارنة كانا المطرانين يوسف مبارك 

البموزاني وقد رآىم البطريرك يسعيان لمصمحتيما ويأبيان السكنى معو في الريفوني وجبرائيل 
أم كاس ( أي بدلة)ما وقع بيده كتاب أم عدة :" قنوبين وقد كتب عن المطران مبارك بمرارة قائال

أم غيره اال قشو الى ريفون الذي مراده منا رعية يطمع يسكن كجاري العادة في مزارع بريسات 
. وسرعل ويقاتل عنا قدام المشائخ والحكاموبموزا وكفرزينا 

 
واما انو ينقر ويطير ويعمل لو عشيرة وينقل رزق قنوبين الى برا وأنا أبقى أتقمى وحدي ىذا 

". الشيئ ال يكون وال عاقل يقولو
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وسنرى ان الدوييي لم يرق المطران مبارك الى الدرجة األسقفية اال عمى كره منو عمى ما يظير 
افترى ليذا السبب قال فيو ما قال؟ وكيف يمكننا أن نوفق . بة مشايخ آل الخازنونزوال عند رغ

لو الفضل عند " رجال متورًعا مشيوًرا"بين قولو فيو وقول المطران جرمانوس فرحات بأنو كان 
(. 35)كل أحد؟ 

 

: الدويهي وأثٌبء الشعت

قال فيو البطريرك  كان الدوييي يعرف كيف يمين مع الضعفاء ويخشوشن مع األقوياء لذلك
أما عدلو في أحكامو وشفقتو عمى رعيتو فحدث عنيما ميما شئت وليذا كانوا "سمعان عواد 

يفدون اليو من كل جية يعرضون لو شؤونيم ولم يكن يعامميم كالراعي الصالح فقط بل كاألم 
وييدي الضالين ويقضي بالقسط لممساكين ويدافع عن الرؤوف أيًضا فيعين المحتاجين 

ولم يكن ستخف بأحد عمى االطالق وقد بمغ من اتضاعو انو كان اذا جاءه احد . لمظمومينا
(. 36) وأجمسو عمى كرسي وسقاه الخمر بيده واسرع الى قضاء حاجتوالفالحين القاه الى الباب 

 
وقد وجد الدوييي متسًعا من الوقت لينظر في ما ينشب بين ابنائو من خالفات كان يحمسيا 

. 1681احكامو يرقى الى واليكم نموذًجا من . والمحبة بروح العدل
 

وحدث ان وقع خالف عمى عقار بين رئيس دير مار شميطا مقبس ورئيسو دير حراش فكتب 
البطريرك الى المتداعبين يقول بعد منح البركة والدعاء بمغنا انو صار بينكم خمف بسبب الزيرة 

ان . وشيادة من ولدنا القس افرام( مجرى ماءوالزيرة ارض لمزرع عمى )والطاحون الخربانة و
الخوري سركيس اتفق ىو وأختو الحجة رفقة بأنيا ال تستخير نفسيا عميو وان تبقى تستفقده في 

. زريعة ام في قصب
 

انكم اتفقتم امامنا ان الخوري حنا يأخذ لو : وانتقموا الى رحمة اهلل عمى ىذا الرأي ثم يتابع قائال
القصد انتم اىل وقرايب . تماضيتوا عمى ىذا الحال منذ ست سنينحممتين ثالثة قصب و

والموضعين وقف والدعوى زىيدة لم تحرز كل ىذه الخمفة بقي الممكن ان في كل عام تعطي 
مضى )وخمسين تني ( اي غميظة)رئيسة حراش لرئيس دير مار شميطا مية قصبي تكون فحمي 

نؤكد عميكم ذلك . ن بينكم كل خصومة وقمقمةعمى رضى الفريقين وترتفع م( عمى نبتيا سنتان
(. 37) "بعد تجديد البركة والسالم

 
عمى ونشب خف بين الخوري سميمان خادم رعية جعيتا وأبو سميمان عون أحد أبناء الرعية 

بحكم عادل استند  1683أرض سميخ فحسمو البطريرك يوم كان في دير مار شميطا مقبس سنة 
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رأس لجنة خبراء مؤلفة من حسي اجراه رئيس دير ريفون عمى  فيو الى أقوال الشيود وكشف
وحدثت خصومة عمى ماء المغسل في وطى الجوز (. 38) اثني عشر فالًحا وبرأ ذمة الكاىن

في جرود كسروان بين اصحاب األراضي التي بقربو، وكان المتداعون رئيس دير مار شميطا 
كم الدوييي بقسمة الماء مثالثة عمى حد ورئيس دير مار عبدا ىرىريا وراىبات دير حراش فح

من غير خصومة ويكون البدو من ( أي بالمساواة)تعبيره وكل واحد يأخذ لو عدان في األسوات 
. األرض األقرب لمماء واهلل اعمم بالصواب

 
(. 39) مسيحية 1685أيار سنة  15تحريًرا في 

 
ن المعتدي من أقرب الناس اليو وقد ولم يتوان الدوييي في الدفاع عن أرزاق البطريركية ولو كا

ثم في : أبطل ادعاء انسبائو اوالد عميرة عمى بساتين دير النير في زغرتا وىذا ما اكده بقولو
اندعوا أوالد عميرة عمى بساتين دير راس النير في قرية زغرتا وكنا غائبين فدفعنا  1693سنة 

وكتبوا لنا حجة ان ما ليم حق وال مستحق ليم ثالثين غرًشا وأبطمنا دعوتيم قدام اوالد الضيعة 
(. 40) 1693تحريًرا في سنة . دير راس النير وال بشيئ من رزقو ساحل جبلفي 

 

: الدويهي رجل العوراى

ان الدوييي كان يصدر احكامو تارة في كسروان وحيًنا في قنوبين وىذا دليل عمى انو لقد رأينا 
ويعمل عمى ازدىارىا وقد بمغ عدد الكنائس التي كرسيا ليتفقد شؤون الرعية ما كان يتجول غالًبا 

خمًسا وثالثين كنيسة أي بمعدل كنيسة في كل سنة من سني بطريركيتو وكانت موزعة في 
: وأنشأ ورمم الكثير من األديار والكرسي ومنيا( 41) الشمال والجنوب

 
ذا الصدد في تاريخو حارة مار بطرس قرب دير مار شميطا مقبس وقد كتب بو -1

بنينا داًرا لسكنى البطاركة اذا عرض ( أي بجانب كنيسة مار شميطا)وبجانبيا :"يقول
عمى يد القس جرجس العازر األميوني  1672توجييم الى ذلك الجانب وكان ذلك سنة 

 .الذي لبس اسكيم الرىبانية عمى يد القس يوسف كاصف وتبع الكنيسة الرومانية

 

( والمعروف اليوم بمار عبدا المشمر)قائم عمى شاطئ نير الكمب دير مار عبدا ال -2
 (.42) وألحقو بدير مار شميطا

 

مجمس دير مار سركيس اىدن راس النير وقد أشار الى ذلك في  1690جدد سنة  -3
وعزلنا القناطر كميا وأقمنا حائط متين في ( أي الدير)وضعنا يدنا عميو :"تاريخو بقولو

ي السوق الجواني قدام كل كنيسة قبو وفوق منيم قاللي والسوق الوسط وعمرنا قنوبين ف
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البراني وأقمنا الحائط الغربي من األرض وطالع وكانوا معممين أربعة من رشيما والمتكمم 
عمييم ولدنا القس جرجس البنا الماروني أصمو من اميون الكورة ودورنا طاحون وكل 

عمنا القس جبرائيل الى درجة المطرانية  دايرتيا خير ما كانت أوال ثم اننا رفعنا ابن
 (.43) وصرفناه فيو

 

دير مارت مورا وكان كمو خرًبا ما عدا الكنيسة وعمر السوق الشمالي  1691عمر سنة  -4
 .والخزانة التي بين الكنيسة والشير وأقبية وفوق منيم عميتين

 

 .أصمح دير سيدة حوقا -5

 

وفوق ذلك وفى . عو بيًتا بقربياوبنى لو ولمن م 1683جدد كنيسة مجدل معوش سنة  -6
الدوييي ديوًنا كانت تراكمت عمى الكرسي البطريركي بسبب ظمم الحكام وصروف 

الدىر واشترى لو ارزاًقا في حدشيت وسرعل واصنون وطرابمس وغيرىا من المقاطعات 
 (.44) تأميًنا لمورد ليا ثابت

 
 

: الدويهي والحكبم الىطٌيىى

عندما أعدم فخر الدين المعني ىو وأوالده في اسطنبول وكان  كان الدوييي ابن خمس سنوات
وفي أيام فخر الدين :"عيد فخر الدين عيد خير عمى لبنان عمى ما قال الدوييي في تاريخو

 بيضاء( أي عمائم)ارتفعت رؤوس النصارى وعمروا الكنائس وركبوا الخيل بسروج ولفوا شاشات 
(45 .)
 

وب واستولى عمى الحكم من بعده ابن شقيقو األمير ممحم وفي وحدثت بعد فخر الدين قالقل وحر
(. 46) 1654في طرابمس وابو رزق البشعالني سنة  1641ايامو استشيد ابو كرم الحدثي سنة 

وخمف األمير ممحم ولداه احمد وقرقماز وفي آخر سنة من عيد األمير احمد اشتشيد ابن ابي 
توفي فييا األمير احمد فانقرضت معو ساللة وىي السنة التي  1697رزق البشعالني سنة 

فكان لذلك عيد . سنة وانتقل الحكم منيم الى الشيابيين 577المعنيين بعدما حكمت البالد 
وكان في ايامو يحكم الجبة الحماديون وكسروان واحياًنا جبيل . الدوييي عيد قمق واضطاب

لى كسروان من ظمم حكام الجبة وقد لجأ والبترون الخازنيونوليذا غالًبا ما كان الدوييي  ييرب ا
. الييا اقمو خمس مرات
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اثر انتخابو بطريرًكا ذىب الى كسروان يسترضي مشايخ آل الخازن الذين  1670سنة  -1
لم يستشاروا وفًقا لمألوف العادة لدى انتخابو وعقد في ىذه المناسبة اجتماًعا في دير 

درع التثبيت لكن رسائل المشايخ كانت مار شميطا مقبس وقرر فيو ايفاد رسول يطمب لو 
عمى ما يظير قد سبقت الرسول الى روما فاضطر ىذا الرسول ان ينتطر سنتين في 

 .1672روما ليحصل عمى درع التثبيت اي حتى اواخر سنة 

 

 .بسقأتى الدوييي كسروان ىرًبا من ظمم الحكام، وسكن دير مار شميطا م 1675سنة  -2

 

قدم كسروان عندما راح الخازنيون يمحون عميو ليرقي الى كان الدوييي قد  1683سنة  -3
وكان الخازنيون . الدرجة األسقفية القس يوسف مبارك ويجعمو مطراًنا عمى صيدا

فكان فرع قانصو ينتخب مطران بعمبك وفرع ابي . ينتخبون عمال بالتقاليد ثالثة مطارنة
لبطريرك عند رغبتيم ونزل ا(. 47)ناصيف مطران دمشق وفرع ابي نوفل مطران حمب 

عمى كره منو ولكن بعًضا نميم حاولوا اقناعو بترقية غيره فرفض وذىب الى مجدل 
المعوش مقتفًيا آثار سمفو ومواطنو البطريرك يوحنا مخموف الذي ذىب الييا من قبمو 
عمى اثر خالف وقع بينو وبين ابن سيفا حاكم طرابمس والشدياق خاطر واستأجر 

األمير احمد واقام فييا سنتين واصدر رسالة رعوية ندد فييا ة من الدوييي ىذه القري
بالذين يتدخمون في شؤونالدين لغايات بشرية ولم يرجع الى قنوبين إال بعد أن استغفره 

 .الحماديون ووعدوه بأال يعودوا الى تعدياتيم

 

وتبعو جمع من الموارنة وفي ىذه  جاء كسروان دير مار شميطا مقبس 1695سنة  -4
سنة وجو كتًبا الى ممك فرنسا يطمب فيو وساطة الممك لدى الباب العالي لرفع ال

 .التعديات عنو وعن شعبو ويبدو انو بقي ىذه المرة أربع سنوات

 

 ذىب الشيخ ضرغام الخازن الذي صار فيما بعد البطريرك يوسف ضرغام  1704سنة  -5
يرك الدوييي الى كسروان الخازن عمى رأس كوكبة من الخيالة الى قنوبين وأتوا بالبطر

عندما عرفوا ان الحماديين حنثوا بوعودىم وعادوا فاعتدوا عمى البطريرك ولطمو عيسى 
وأقام الدوييي ىذه المرة في مار شميطا مقبس اربعة اشير عاد . حادة ولعمو القاه ارًضا

 .من بعدىا الى قنوبين ليرقد فييا رقدتو األخيرة

 

ول الوصي عمى األمير حيدر شياب الذي أل اليو الحكم وقد وكان األمير بشير الشيابي األ
: وجو بيذه المناسبة كتاًبا الى البطريك قال فيو
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مزيد  الاسطفان المكرم حفظو اهلل تعالى أوالى حضرة اعز األصدقاء والمحبين البطريرك "
منو تكبيد األشواق الى رؤياكم في خير وعافية وبعد بمغنا ان الشيخ عيسى نزل لعندكم وصار 

في حقكم وأخذ منكم دراىم بغير وجو حق ونحن ىذا الشيئ ما منرضى فيو خصوًصا في حقكم 
ىالفعمة التي ونحن ارسمنا الى الشيخ عيسى مكتوًبا نعرفو خاطرنا بالكمية ونتالوم عميو عمى 

(. 48) صدرت منو في حقكم

: الدويهي والجبة العبلي

مسرًحا لممؤامرات والدسائس بعدما فقد السالطين صفاتيم كان البالط العثماني في عيد الدوييي 
الحربية وأصبح ىميم األوحد ابتزاز األموال فعمت الرشوة واصبحت الوظائف تباع وتشترى 

. بالمزاد العمني وراح من يشترونيا يرىقون الرعية السترجاع ما دفعوا
 
بنوع من االستقالل الذاتي  صاب لبنان ما أصاب غيره من مناطق الدولة برغم انو كان ينعموأ

ولم يكن لمدولة عميو من سمطة اال في ما خص فرض الضرائب وادارة السياسة العامة العميا واما 
. ما تبقى من شؤون فقد ترك لمحكام المحميين وكان المعنيون اعالىم مقاًمأ لدى الباب العالي

يوم فتح سوريا ومصر سنة  ذلك ان فخر الدين األول كان الى جانب السمطان سميم العثماني
فأقامو السمطان أميًرا عمى الشوف وصيدا وأواله الحق بأن يولي عمى االقطاعات  1516

(. 49) الصغيرة اميًرا او مقدًما أو شيًخا بحيث تكون الوظيفة إرثًا ينتقل عن اآلباء الى األبناء
 

: دان اخوان ىموالد وثالثة اخوة وحفي: وتوالى عمى البطريرك الدوييي ستة سالطين
 

 .1649ابراىيم الول وقد اغتيل سنة  -1

 

الى  1648محمد الرابع ابن ابراىيم خمف أباه وعمره سبع سنوات فحكم اربعين سنة من  -2
 .1693سنوات حتى وفاتو سنة  5ثم حجر عميو مدة  1688

 

 .1691الى  1688سميمان الثالث أخو السابق حكم ثالث سنوات من  -3

 

 .1695الى  1691ق حكم أربع سنوات من أحمد الثاني أخو الساب -4

 

ثم حجر  1703الى  1695مصطفى الثاني ابن محمد الرابع حكم ثماني سنوات من  -5
عميو وكان أبرز من تولى الوزارة في ىذه الفترة كبرولو األب واالبن وكانا يعرفان لبنان 

منيا  ونزعتو االستقاللية فسيرا عمى الجبل غير حممة وكانت نكبات عانى الدوييي
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الكثير فكتب الى أحد ىؤالء السالطين يحتج عمى جشع الجباة فأصدر السمطان فرماًنا 
 :شاىانًيا قال فيو

 

نعرفكم ان رافع ىذا الفرمان اسطفان بطريرك الموارنة في دير قنوبين التابعة ايالة طرابمس من "
زم  دفعيا جبة بشري قد قدم عرض حال الى سدتنا العمية بخصوص الحقوق والرسوم الال

ال تطمبوا :"ويتابع قولو. فانني راض بادائيا وتسميميا كالعادة. واداؤىا بموجب الدفتر والقانون
منيم زيادة وال تتعدوا عمييم والذي يقاوم ويخالف امرنا تكتبون لنا اسمو ورسمو مع الواقع 

(. 50) وتعرضوا ذلك عمينا
 

. ب العاليوغالًبا ما كان الدوييي يستعين بفرنسا عمى البا
 

: الدويهي وفرًسب

يوم كان الدوييي جالًسا عمى عرش انطاكية كان الممك الشمس لويس الرابع عشر جالًسا عمى 
ولويس الرابع عشر  1630ولد الدوييي سنة .مممكة فرنسا وال فارق كبًيا في العمر بينيماعرش 
ت العالقات بين وكان. 1715ولويس الرابع عشر سنة  1704ومات الدوييي سنة  1638سنة 

فرنسا والموارنة وطيدة وىي ترقي الى العيود الصميبية وزادت متانة في عيد االمتيازات التي 
كتابة  1649بدأت مع فرنسيس األول والسيما في عيد لويس الرابع عشر وكان قد اصدر سنة 
لبطريرك بناء عمى طمب البطريرك العاقوري تعيد بموجبيا بحماية الموارنة فتسمم الكتابة ا

. الصفراوي خمف العاقوري فكانت فاتحة عيد جديد مع فرنسا
 

وما ان رقي الدوييي عرش البطريركية حتى توجو الى ممك فرنسا يطمب وساطتو لدى الباب 
بيذا  1670آب سنة 3العالي ليسمح لو بالمحافظة عمى امتيازاتو فكتب لويس الرابع عشر في 

: الصدد الى سسفيرة في اسطنبول يقول
 
لما كان البطريرك قد سألني ان آمرك بأن تدعم المطالب التي تقدم بيا الموارنة من الباب "

ولما كان المموك أسالفنا ونحن قد كنا دائًما حماة لجميع الكاثوليك في الشرق والسيما . العالي
لتي تراىا اننا نتوجو اليك بيذا الكتاب لنعرب لك عن ارادتنا بأن تقوم بجميع المساعي االموارنة 

ما لدى وزرائو لممحافظة عمى االمتيازات التي اعترف بيا دائًما لمموارنة  الزمة إما لدىالسمطان وا 
(51 .)
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ونجحت الوساطة ولم يطمب البطريرك الماروني الفرمان السمطاني اسوة ببطاركة المشرق برغم 
لماروني لتنعمو عن ان بطريرك اليعاقبة في حمب كان يستعدي الباب العالي عمى البطريرك ا

. طمب الفرمان
 

: كتب الدوييي الى قنصل فرنسا في صيدا يقول 1671وفي سنة 
 
اننا نذكر في قداساتنا وصمواتنا صاحب الجاللة المسيحية والسيما لويس الرابع عشر المتناىي " 

ا بذلك في السخاء ووالدتو التقية المذين نال منيما كرسينا االنطاكي نعًما وخيوًرا وفيرة فحذ
الدوييي حذو سمفو السبعمي الذي كان يحفظ في السكرستيا في قنوبين لوحة كبيرة تمثل لويس 

وكان البطريرك  1660الرابع عشر عمى ما اكد الرحالة الفرنسي دارفيو يوم زار قنوبين سنة 
 ويذكر دارفيو عينو( 53)يرفع الصموات كل يوم عمى ما اكد لزائره في القداس عمى نية الممك

. انو دعي الى وليمة في اىدن شرب األساقفة اثناءىا نخب البطريرك وممك فرنسا
 

مجيئو الى القدس البطريرك زار نوانتيل سفير فرنسا لدى الباب العالي بمناسبة  1674وفي سنة 
الدوييي فذىبا مًعا الى األرز وكان يوم عيد الرب فأقام البطريرك قداًسا رقي خاللو الخوري 

الغسطاوي الى درجة األسقفية وقدم لمسفير قطعة من خشب األرز من قمب  بطرس مخموف
(. 54) الشجرة ليحفر فييا رسم الممك

 
أوفد الدوييي المطران مخموف المشار اليو سابًقا صحبة أحد الوجياء من  1695وفي سنة 

ة موارنة قبرص الى باريس ليتوسط ونجحت الوساطة برغم ان القانون يحذر اسناد القنصمي
 1662الفرنسية الى غير فرنسي مثمما نجحت وساطة البطريرك الصفراوي الذي اوفد سنة 

المطران اسحق الشدراوي الى الممك عينو بعية تعيين الشيخ ابي نوفل الخازن قنصل فرنسا في 
(. 55) بيروت

 
بع اوفد البطريرك الدوييي كاتم اسراره الخوري الياس شمعون الى لويس الرا 1700وفي  سنة 

: عشر وزوده رسالة اليكم بعض ما جاء فييا
 
صاروا يستوفوا المال ظمًما من الكينة والرىبان ومن الرجال والنساء ( أي الحكام)حتى انيم "

واليتامى واألرامل واألطفال الذين لم يدركوا السن وذلك من بعد اصناف مختمفة من العذابات 
كما رأينا بأعيننا ... اروا يمقوىن عمى الشجرصوبعد حبس الرجال واألوالد والنساء المواتي 

وما كفاىم ان يظمموا الشعب ... وحريق قموبنا شيئ م صار لو مثيل وال انسمع الى يومنا ىذا
بسواة الرعية وىمقدر عاممونا حتى مراًرا كثيرة فقط بل مدوا ايدييم الى اقنومنا ومطاريننا وبيدلونا 
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من اماميم ونسكن في األودية والمقابر وفي الشقفان  التزمنا ان نمبس طراز العامية ونيرب
 العمر لكي نخمص من ايدييم الظالمةواألجيال تحت جور األزمنة واأليام لو اننا انطعنا في 

(56 .)
 

واستجاب لويس الرابع عشر الطمب وزود الخوري الياس شمعون رسالة الى سفيره في اسطنبول 
طاقة لتحقيق مطالب البطريرك وكتب الممك الى البطريرك السيد فاريول يوصيو فييا ببذل جيد ال

لكي تشعروا :"يعممو بيذا األمر ويؤكد لو حمايتو لمدين الكاثوليكي في بالد الموارنة قائال
وامتدت ىذه الحماية الى موارنة قبرص فحصل ليم سفير فرنسا في ( 57)بمفاعيل حمايتي 

(. 58) م بعض ما بيمخففت عنو 1686اسطنبول عمى بضع امتيازات سنة 
 

طمب لبطريرك الدوييي من ممك فرنسا منًحا دراسية لمطالب الموارنة في  1701وفي سنة 
 1706معيد لويس الكبير فوعد خيًرا وبعد وفاتو تحقق الوعد وبدأ الطالب الموارنة في سنة 

من يسمكون طريق باريس مثمما سمكوا لمائ وعشرين سنة مضت طريق روما لينيموا العموم 
(. 59)معاىدىا 

 
. وما أوردنا ىو خير دليل عمى ما كان لمبطريرك الدوييي من تقدير لدى لويس الرابع عشر

 

: وظيفة التقديس

وتمرس الدوييي بوظيفة التقديس وىي الوظيفة التي حددىا المجمع الفاتيكاني الثاني بقولو 
ا من بين البشر واقيموا ألجل البشر فميتذكر األساقفة وىم يمارسون ميمتيم التقديسية بأنيم اخذو"

وبصفتيم معممي : في ما ىو هلل وليقدموا قرابين وذبائح عن الخطايا ويضيف المجمع قائال
كمال، ليعمل األساقفة بكل قواىم كي يتقدم في القداسة الكينة والرىبان والعممانيون كل حسب 

مثال القداسة بمحبتيم  واجبيم الخاص ان يكونوادعوتو الخاصة ذاكرين كل مرة ان من 
(. 60) وتواضعيم وبساطة حياتيم

 

: ثيئة تقي

سميت عميو السبيل ليتقدس نفسو ومن وكمت اليو رعايتيم وىي بيئة كل  عاش الدوييي في بيئة
فيناك الكنائس تغص بالمؤمنين واألديار تأىل بالرىبان والمحابس  -ما فييا يحمل عمى التقوى

األحباش الى مارت مورا الى مار ماما الى دير مار سركيس تعمر بالنساك من مار يعقوب 
وىناك الى جانب اىدن الوادي المقدس الذي انقطع فيو عدد غير . النير الى سيدة الحصن

يسير من أىل التقي الى اعمال العبادة، وقد بمغ عددىم في فترة من الزمن الثمانمائة حبيس 
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وقد ذكر . يزالون في عيد الدوييي يتناقمون اخبارىا وكانوا يقومون بتقشفات مذىمة كان الناس ال
عن يونان المتريتي انو لم يكن يأكل اال مرة واحدة كل يومين وذلك طوال األربع سنوات السابقة 

لوفاتو وابان الصوم الكبير كان يأكل أيام السبت واألحد فقط ولم يكن يشرب اال ايام سنوات 
كان يأكل أيام السبت واألحد فقط ولم يكن يشرب اال ايام السابقة لوفاتو وأبان الصوم الكبير 

السبت وكان يوالي السجدات حتى يتصبب العرق منو وكان يقوم في أسبوع اآلالم بأربعة 
يوحنا المحفدي الذي بمغت سجداتو ذه يوعشرين الف سجدة وما فاقو في ىذا المضمار اال تمم

(. 61) في المدة عينيا ستة وعشرين الف سجدة
 
وتأثر الدوييي بيذا الجو التققوي وحاول االقتداء بالسمف الصالح من مطارنة وكينة وحبساء  

كان لو فييم انسباء فكان عمى مثاليم يأخذ نفسو بالشدة فال يأكل المحم اال اذا مرض أو اوجبو 
عميو مرشده الروحي متقيًدا بأوامر مجمع حراش المنعقد في عيد البطريرك العاقوري سنة 

والذي نص في باب وصايا الكنيسة البند السابع عمى ان كل من يصير مطران أو  1644
ويؤكد البطريرك سمعان ان الدوييي لم ينيض عن األكل ( 62)بطرك ال يعود يقدر يتزفر 

ومن يرى غرفتو في قنوبين وقد (. 63)شبعان ولم يأكل فاكية جديدة ويترك كل ما كان يشتييو 
ا ينفذ منو الى متخت الكنيسة حيث كان يقضي الساعاتالطوال في فتح ليا برغم صغرىا بابً 

الصالة ليال نياًرا الجئًا الى القربان المقدس كمما اعتاص عميو فيم قضية او صعب عميو حل 
. مشكمة يدرك اي روح من التقوى كان يمأل جوانحو

 
ما لم يظل عمى الدوييي ان األسقف ال يستطيع أن يتمرس بميمة التقديس وقد رسخ في يقين 

صمة وثقى بمن اقمو السيد المسيح رأًسا لكنيستو ووكل اليو امر تثبيت اخوتو في االيمان وليذا 
كان الدوييي عمى اتصال داءم بالكرسي الرسولي يطمب منو النور ويعرض عميو ما يطرأ من 

قدام . مشاكل وال خيشى قول الحق بجرأة وا 
 

: الدويهي والكرسي الرسىلي

: عرش بطرس ابان بطريركية الدوييي خمسة باباوات وىمتعاقب عمى 
 

 .سنوات 6دامت حبريتو  – 1676-1670اقميموس العاشر  -1

 

 .سنة 13دامت حبريتو  -1686-1676زخيا الحادي عشر  -2

 

 .دامت حبريتو سنتان -1691-1689اسكندر الثامن  -3
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 .سنوات 9دامت حبريتو  -1700-1691زخيا لثاني عشر  -4

 

 .سنة 21دامت حبريتو  -1721-1700شر اقميموس الحادي ع -5

 

فاألول منيم ىو من أولى الدوييي درع التثبيت وقد . وكان لمدوييي ان يقيم عالقات مع اكثرىم
كتب الحصروني الذي وجيتموه الينا ألجل طمب التثبيت ان يعود ليكم دون ان نصحبو بعبارة 

. العطف نحوكم ونحو الخاضعين لمكرسي الرسولي في جياتكم
 

عييا ولكوننا وقد حركنا حبنا لطائفتكم المارونية العزيزة الى ان نوصي بيا غيرتك اذ انك را
فاذا . ئما عمى حفظيا نأمر تقواك ان تعنى بنشر عبادة اهلل في القطيع الموكل اليك امرهنسير دا

فت عكفت باجتياد عمى اتمام ىذا العمل الرفيع الشأن تكون قد قمت بأعباء الوظيفة التي تشر
ونحن كمما سنحت الفرصة نبمغك تمام رضانا بكتابات خصوصية وينيي قولو وعمى ىذا . بيا

نعانقكم انت وكل المؤمنين بالمسيح الذي تحت واليتك ونعدكم جميًعا بمد يد حمايتنا اليكم في 
(. 64) تمك األقطار

 
سيس الصغار وفي عيد زخيا الحادي عشر وقع خالف بين البطريرك الدوييي ورىبان مار فرن

في القدس وقد أراد ىؤالء ان يخرجوا الموارنة في تمك المدينة عن طاعة بطريركيم فكتب 
عمى حد تعبيره لطائفة الموارنة في وجو من الوجوه من قبيل انيم لم بأال يتعرضوا :"الدوييي

نا الييم ينقذوىم من أيدي البربر وال ردوىم عن بدعة فمم ينتصحوا بقولنا فراسمناىم ثانية ووجو
فمبث ىناك ثالثة اشير ينذرىم أن ال يفعموا وىم يجيبون ان .. اخانا المطران يوسف الحصروني

غير  الكنيسة كنيستيم وان بطريرك األمة المارونية لو السمطة عمى بطريركيتو االنطاكية ال
ابطل وسيقوا البطريرك الى رفع الشكوى الى روما لكن الدوييي عرض المشكمة بدوره لروما و"

مدعاىم فأمرىم المجمع المقدس بأن ال يعارضوا الموارنة في عوائدىم وال في طاعتيم لرؤسائيم 
بينما  1689وجرى ذلك في تموز سنة . والزموا وكيميم أن يأتي بنفسو ويؤدي الطاعة لمبطريرك

(. 65) كنا، يقول الدوييي في بيروت
 

البطريرك األمر الى الباب زخيا الثاني الى سابق حاليا ورفع وتغير الرئيس فعادت المشكمة 
فأصدر البابا أمًرا ينيي فيو الرىبان وفع البطريرك األمر الى البابا زخيا  1697عشر سنة 

فأصدر الباب أمًرا ينيي فيو الرىبان عن التدخل في شؤون الموارنة  1697الثاني عشر سنة 
الشامي وكاتم أسراره الخوري الياس  فتجاىموا األمر وعاد البطريرك فأرسل الييم المطران يوسف

مخالفة لمعدل الرياضي ( نأي رئيس الفرسيكا)الحصروني وبينا يقول الدوييي ان اعمالو 
.. واالليي
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وان األمة المارونية التي نشأت في الدنيا قبل أن يولد مار فرنيسي بخمسمائة سنة ىي خاضعة 

ن وبرغم أوامر روما ظل الرىبان عمى قدم الدوييي من براىيوبرغم جميع ما ... لبطريركيا
ان جماعة الروم ينبغي أن  مآلو.. موقفيم حتى استصدر بطريرك الروم في القدس امًرا سمطانًيا

ولما لم يكن لرىبان االفرنج، يقول الدوييي، أن يحموا سكان بيت لحم . يكونوا تحت طاعتو
اضطروا أن يقمبوا ... صميم الروميوغيرىم بمقب افرنج، وما امكنيم أن يغالطوا الناس بجحود أ

كل كاثوليكي اقبل عمييم بمقب ماروني ألن األمة المارونية من جممة رعايا السمطان فأخذ 
. القاضي آنذاك بيدىم وقيد في السجل انيم موارنة حتًما

 
لنتأمل كيف ان االفرنج لما أرادوا أن ينزعوا ىذه التسمية عن :"ويستخمص الدوييي العبرة بقولو

ىميا اجبروا أن يدخموا تحتيا من ليس منيا واعترفوا بأن أصال الموارنة ىي ليم سند عظيم ا
(. 66) ولجميع الكثمكة في جيات القدس وغيرىا من بالد الشرق

 
وىذه الحادثة تنبئ عما كان يمجأ اليو الدوييي من صبر ويظيره من رؤية مقرونة بالجرأة والحزم 

. في معالجة المشاكل
 

الى زخيا الحادي عشر  1676ايمول سنة  21وييي في منتيى الجرأة يوم كتب في وكان الد
وكنت عزمت عمى :"، قالليينئو بتبوئو عرش الباباوية فوصف ما يمقى ىو وشعبو من ويالت

ولكن ما قدر اهلل من كثرة الضنك واالضطياد الحادث ... نفسي بالقدوم حتى أتبارك من قدسكم
ة ىذه السنوات الثالث رأوا من المحن والمشقات ما لم يره شعب عمى شعبكم الماروني وخاص

اسرائيل من الفراعنة فان ضياًعا كثيرة خمت وبعض ديورة احترقت والكنائس انيجرت وتقتل 
ثم يتابع قولو وما ... شعب كثير والباقي تفرقوا بين األمم الغريبة من تغيير الحكام وقساوتيم

كم الشريف لكن لتأخذوا بطرف نظركم الكريم صمتكم المارونية قصدنا بيذه األخبار تكدير خاطر
نحن  وبين جميع ممل الشرق ما احد طائع لشريعتكم سوانا وال": ويجد في نفسو الجرأة عمى القول

(. 67)ممقوتون بالزائد اال بسببكم 
 

 عمى ترقية الرىبان، 1691البطريرك الدوييي عمى جرأتو المعروفة عندما اقدم سنة وكان 
الفرنسيسكان وىو األب يوليان راميره الى درجة األثقفية وجعمو مطراًنا عمى صور ورفع الرىبان 

األمر الى روما فجاء الحكم في جانب البطريرك وقد اعتمد عمى التقميد الذي تمشي عميو 
من جميع الطوائف المسيحية في الشرق ومن الالتين ايًضا اسالفو وكانوا يقيمون كينة وأساقفة 

(. 68) لم يعترضيم الكرسي الروماني بشيئ مطمًقا يقول الدوييي مع عممو بو بل أثبتو ايًضاو
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: الدويهي والعول الوسكىًي

كان الدوييي منفتًحا عمى الوح المسكونية منذ عيد الشباب يوم رافق المطران اخيجان السرياني 
ليساعد البطريرك  الكاثوليكي الى حمب ليسيل امر تسممو ابرشية وبذل ما باستطاعتو

اغناطيوس والمطران اسحق السرياني ومطران مرعش األرمني وغيرىم ممن وجدوا لديو ضيافة 
وروى البطريرك مسعد في معرض كالمو عن عودة الكنيسة ( 69) سمحاء وفي لبنان ممجأ أميًنا

ربعة من اسطفانوس الدوييي بطريرك الموارنة األنطاكي مع البطريرك كيرلمس الممكي الحمبي وأ
المظنون انو كان )وقد جرى ىذا الجدل في دير القمر بحضرة امير الدروز ( 70) اساقفتو

وكانت الغمبة لمدوييي بعدما . عمى شرط أن يتبع المغموب الغالب( األمير موسى عمم الدين
(. 71)سأليا من اهلل بصالة حارة

 
ىو من أرسل القس جبرائيل النائب  ولم يكن الدوييي بغريب عن ارتداد األقباط الى الكثمكة ألنو

العام لمرىبانية المبنانية معتمدا الى روما فأرسل مجمع انتشار االيمان ىذا المعتمد الى مصر 
(. 72) لمباحثة مطران األقباط بشأن العودة الى الكثمكة

 

: الدويهي والرهجبًيبت

تقبل الشبان الحمبيين الثالثة فيو من اس. وكان لمدوييي فضل كبير في نشأة الرىبانيات المارونية
وجبرائيل حوا بعد  ان قاموا بزياة األراضي المقدسة، ىو الذي أذن يوسف البتن وعبداهلل قرا ألي 

في قنوبين  1695 تشرين الثاني سنة 10ليم بانشاء الرىبانية وىو من البسيم االسكيم في 
وىو من أثبت الرىبانية سنة االصالحات الالزمة  واعطاىم دير مارت مورا بعدما أدخل عميو

. بعدما نظر في قوانينيا 1700
 

ويمكننا القول ان ما يقوم بو الرىبان اليوم من عمل رسولي وثقافي واجتماعي يرجع الفضل األول 
. فيو لمبطيرك الدوييي الكبير

 

: الدويهي القديس

رق في حياتو وبعد ماذا عسانا نقول في قداسة سيرة حياة البطريرك الدوييي وقد ذكرت منو خوا
: وىذه لمحة صغيرة عن بعض اآليات التي حققيا. مماتو

 
ان صديقنا الشماس يوحنا وىبو الدوييي ابن أخ البطريرك :"قال البطريرك سمعان عواد -1

 1695اسطفان الدوييي ذكر في كتاب لو عن الحوادث الشييرة التي صارت من سنة 
وادي قنوبين وامتد لييبيا من تحت ، أن النار اشتعمت ذات يوم في 1704الى سنة 



27 

 

فاحترقت األشجار . قرية الحدث الى قرية بريسات واستمر سعيرىا سبعة أيام متوالية
 ..وتشققت الصخور وأخذت تتدحرج ولم يعد أحد يتجاسر المرور في الوادي

 

وعند ظير احد األيام ىذه خرج البطريرك الدوييي ينظر الحريق وبجانبو المطارين والكينة 
وبينما ىم ينظرون انفصل صخر كبير من الشيد الواقع . والشماسة وجميور من الناس

فرفع ". راحت الجزيرة:"تحت قرية بريسات وسقط نحو الجزيرة المقابمة، فعال الصراخ
" تيدى يا مباركة:"البطريرك الدوييي يمينو ورسم عمى الصخرة اشارة الصميب وقال ليا

(. 73) يومنا ىذا فوقفت في مكانيا وما تزال الى
 
فطمب .كان البطريرك اسطفان الدوييي في جبل الشوف يتفقد الرعية في قرية الباروك -2

كانوا قد أنشأوىا وصرفوا منو جماعة من الدروز أن يمر عمى مصبغة ويباركيا ألنيم 
. عمييا األموال الوفيرة ولم تأت بالنتيجة بالمطموبة من ناحية تركيب ودمج األلوان

طمبكم ومر بيم وبعد ذلك تحسنت ألوان الصباغ وصار كل شيئ عمى ما فاستجاب ل
 (.74) يرام

 

وفي طريقو، في وطى البربارة، في . ذات يوم كان البطريرك الدوييي قاصًدا كسروان -3
ولما استراح وقع نظره عمى . بالد جبيل دعاه بعض الفالحين ليستريح في ظل شجرة

. الزرعلو بأن في ىذه األرض دودة تتمف  فقيل. فسأل عن السبب. أرض غير مزروعة
ثم زرعوا فأعطت ... ففعموا. فطمب جرة ماء وصمى عمييا وامر ان يرشوىا في األرض

 (.75) األرض غالال وفيرة وانقضت الدودة منيا

 

فطمب . انحبس المطر في بمدة بكفيا، وتمفت المزروعات وكان البطريرك الدوييي ىناك -4
وما ان انتيى من صالتو ... ففعل...دس في اليواء الطمقمنو أن يزيح القربان المق
(. 76) حتى انيمر المطر بغزارة

 

وكان محل . واعيانيا لمنظر في حالة البالداستدعى البطريرك الدوييي مشايخ الجبة  -5
ولما رفضوا التقيد بكالمو طعنيم بنبال الحرم . االجتماع تحت شجرة تين في قرية ايطو

ست التينة وتناثرت اوراقيا وقال البطريرك سمعان عواد ان وغضب عمييم ولموقت يب
 (.77) باقية في اياموىذه التينة كانت 

 

فسمع البطريرك ىذا الكالم وقال . ومرة شتمت امرأة اختيا واتيمتيا بأمور شريرة -6
 (.78) وفي الحال ربط لسانيا" ىذا المسان يستوجب الربط"ليا،
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فمما رأى أبوه حالو . ريًضا وقد اشرف عمى التمفكان أحد األوالد في مدينة بكفيا م -7
وفي . أرسل احد بنيو الى الكنيسة حيث كان البطريرك الدوييي يقدم الذبيحة االليية

فأخذ التراب وذوبو . نياية القداس امره أن يأخذ قميال من التراب الذي كان واقًفا عميو
وىذا الولد انخرط بعدئذ . بقميل من الماء وسقى المريض فعوفي وقام يمعب مع اترابو

وخبر ىذه األعجوبة . في سمك الكينوت واصبح اسقًفا وىو المطران فيمبوس الجميل
وغيرىا حرره القس ميخائيل القرطباني تمميذ مدرسة رومو وأرسمو الى المدرسة الرومانية 

وشيد انو كان معمم الصبي المذكور وان والديو اقسما لو بأن . 1705آب  20بتاريخ 
 (.79) مر جرى حسبما ذكراه لواأل

 

. ولما كان البطريرك الدوييي في قرية ساحل عمما انحدر برد شديد اضر باألشجار -8
يا سيدنا :"فدخل عميو احد الكينة وايقظو من نومو وقال لو. وكان اذذاك البطريرك نائًما

كشف  ال تخافوا ثم:"فنيض وقال" قد عطمت ارزاقنا وتمفت غاللنا فاضفع بنا بصمواتك
عن رأسو ووقف عند الباب وأخذ يصمي هلل ويطمب منو ان يتمطف بعباده ويرفع غضبو 

 (.80) فوقف انحدار المطر حاال

 

ال يزال الناس يتناقمون عن البطريرك القديس انو لما كان يصمي فرضو في قنوبين كان  -9
متًرا  يمشي في الفراغ بين سطح الغرف وسطح الكنيسة والمسافة تزيد عمى خمسة عشرة

 (.81) وكأنو يمشي عمى أرض يابسة

 

فنام ليمة . وكادت تيمكووبعد موتو اصابت الحمى رجال اسمو بطرس كبيش  -10
قم وامض لقد شفيت فاستيقظ الرجل :فظير لو في نومو وقال لو. عمى ضريح البطريرك
 (.82) وكأنو لم يكن مريًضا

 

ى لبنان مع الشماس ويذكر البطريرك سمعان عواد انو كان عائًدا من روما ال -11
ولمحال . يوحنا وىبو فيبت ريح ىوجاء كادت تغرق قاربيم فاستغاثا بالبطريرك  القديس

 (.83) المحتوم ىدأ البحر ونجيا من الغرق

 

ن الى وكان من آخر كرامتو انو حبس المطر يوم كان ىارًبا من قنوبي -12
وسأل اهلل أال حتى وصموا الى غزير،   -غوسطا – دير مار شميطا مقبس  -كسروان

 .وعاد الى كرسيو في الوادي المقدسيميتو إال في قنوبين واستجاب اهلل سؤالو 

 

وىناك كرامات كثيرة تمت بشفاعتو وبعد مماتو عمى ما روى مترجمو سيرة  -13
 .حياتو
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ويجب االشارة الى ان كل اآليات السابقة المذكورة وغيرىا كانت محررة بالالتنية ومحفوظة في 
 20وقد ارسميا لممدرسة الشدياق ميخائيل القرطباني تمميذ روما في . مارونية في روماالمدرسة ال

(. 84)وأثبت أنو سمعيا عن الذين حدثت معيم  1705آب 
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