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مقدمت 

دعوا األطفال يأتون إلّي وال تمنعوىم  
فال مثال ىؤالء ممكوت اهلل 

 
ليي أن ال تسد الس وىكذا عمى سيرتك ومشيئتك دعا ... بل بينك وبينيمىكذا شئت يا معممي وا 

أن يأتوا إليو  عبدك الحقير البطريرك إسطفان الدوييي أطفال بالده وخاصة الفقراء واأليتام
. فيعّمميم القراءة والكتابة وخدمة القداس ويفتح ليم سبل الروح لينطمقوا إليك

 
تقدميم لممرة األولى لتناول جسدك وىا ىم ربي في شير أمك وأميم العذراء مريم وبمناسبة 

. الصادقة حول عظيم من كنيستيم المارونية" النية"الطاىر يرفعون إليك بدورىم ىذه 
 

سيدة قنوبين أن تميم المسؤولين الروحيين في كنيستنا أطمب منك يا رب بشفاعة أمك 
عوىا إلى كرسي ويرف. المارونية كي يبادروا إلى كتابة سيرة عبدك البطريرك إسطفان الدوييي

. فيا رب استجب. خميفتك في روما فتكمل مشيئتك بو وترفع صوره عمى مذابحنا قريًبا
 

. ولممناسبة نرفع إليك ىذه الطمبات فترأف واسمع
 

الذين عممونا أن نكون "أليم يا رب المسؤولين في كنيستنا المارونية أن يذكروا وييتموا لتكريم 
". أبناء اهلل

 
 ".من بشر ال من حجر"ولين في كنيستنا المارونية أن يجعموا منيا كنيسة أليم يا رب المسؤ

 
المنفيين والميجرين من رعاتنا إلى مسقط أليم يا رب المسؤولين في كنيستنا المارونية أن يعيدوا 

 .رؤوسيم
 

مدينة البطاركة واألساقفة والرؤساء  أليم يا رب المسؤولين في كنيستنا المارونية أن يساووا
كما ... أرجع أبرشية إىدنبان والراىبات بباقي األبرشيات، امين والرئيسات العامة من الرهالع

... خرى إلى أىميا وال تحرم أصحابيا منياأرجعت األبرشيات األ
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أمامنا األبواب مشرعة وال نطمب إليك أن تسمع فتفتح  "اقرع يفتح لكم"يا رب أنت الذي قمت 
رب بشفاعة أمك العذراء لعبدك البطريرك إسطفان الدوييي  كما استجبت يا. تبقى نصف موصدة

فأعدت لو العينين منفتحتين عمى النور ىكذا يا رب وبشفاعة سيدتنا في شيرىا المقدس افتح لنا 
. ىذه األبواب

 
بالقديس شربل والطوباوية سنة  300وعمرىا يا رب تمجد اسمك في الرىبانية المبنانية المارونية 

. لحردينيرفقا والمكرم ا
 

 9قديسين و  3سنة بـ  400وعمرىا  اسمك في إخوة المدارس المسيحيين ب تمجديا ر
. طوباويين وعدد من خدام اهلل أدخمت دعوى تطويبيم

 
خادًما هلل وقد أدخمت  153طوباوًيا و  12و  قديًسا من الكبوشيين 11يا رب تمجد اسمك في 

 .زيريالمبناني يعقوب حداد الغومنيم  دعوى تطويبيم
 

ييتمون باندفاع أكبر  .1500عطنا مسؤولين روحيين في بطريركيتنا المارونية وعمرىا يا رب أ
لقديس وادي قنوبين وادينا  لرفع دعوى التكريم والتقديس والتطويب إلى كرسي خميفتك في روما

ا عمينيا رب مضى . د في سمك رىبانياتناسمك في سمك بطريركيتنا كما تممّ االمقدس فيتمجد 
ونحن نتوّسل ونطالب ونالحق المسؤولين الروحيين إلعارة قضية تطويب  أكثر من ثماني سنوات

. البطريرك إسطفان الدوييي الىتمام الرسمي الكامل وإلنجازىا بعد ىذا الوقت الطويل
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: نحن المجنة المؤّلفة من السادةيا رب 
 

رجل أعمال : الرعيدي. جوزيف د
 تئنافمحامي باالس: جوزيف فرنجية
الزلقا   -مدير بنك البحر المتوسط : أنياس معوض
رجل أعمال : أنطوان دحدح

 رجل أعمال: ىكتور المعراوي
 مدير مدرسة زغرتا الفنية العالية: سايد الجعيتاني

رجل أعمال : إميل عازار
مدير مدرسة مار يوسف : يوسف زيدان

رجل أعمال : سيمون المكاري
رجل أعمال : ميشال الدوييي

مدير مصمحة مياه زغرتا : وىبو الدوييي بطرس
 

فأجريت المالحقة بمعونتك حتى تكتمل مشيئتك بعبدك الذي رضيت عنو التوصل وسنعيد 
العجائب عمى يديو فترتفع صوره عمى مذابحك عندنا وفي العالم فيتمّجد اسمك بالبطريرك 

. دسةعبدك وخادمك الوفي واألمين لرسالتك المجيدة المق -إسطفان الدوييي 
 

المحامي جوزيف فرنجية : عن المجنة
وبطرس وىبو الدوييي 
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مشرقت في سيرة البطريرك  صفحت

مار اسطفاه الدويهي  

 
بقمم األستاذ انطوان القوال 

 
في روما، صّمى  الدوييي ببصره، وىو بعد طالب فتي عندما أصيب البطريرك مار اسطفان
وكان . "ي في الحال، وبقي بصره سميًما حتى آخر أيام حياتولمعذراء مريم، ونذر ليا نذًرا، فشف

لشفائو فرح عظيم عند الجميع وقدموا معو الشكر هلل تعالى ولتمك التي استجابت دعاه كاألم 
وطمب إليو كثيرون من أصدقائو فيما . أما النذر الذي أوجبو عن ذاتو فمم يخبر أحًدا بو. الشفوق

إنو شيء يسير، وكان يظير االنذىال كيف أن البتول قبمتو يقول بعد أن يكشفو ليم فأبى، وكان 
. ..."ومنت عميو بالشفاء ألجمو

 
ممًيا في حياة الدوييي، في تفاصيميا ودقائقيا، استطعنا، ولو باالستنتاج، التوصل إذا ما تأممنا 

. إلى معرفة ىذا النذر، ألن قديسنا إن لم يبح بو، فقد عاشو
 

عادة  وييي الطالب، يقيم مجمًعا باسم السيدة الطاىرة، ويعيد إلى المدرسةبعد شفائو، رأينا الد
. طمبةكانت متبعة في المدارس الرومانية، وىي إقامة مجادالت الىوتية وفمسفية بين ال

 
ويطوف مدارس روما ومكتباتيا باحثًا في المؤلفات القديمة والحديثة عن كل ما فيو ذكر لمموارنة 

. فينسخو
 

ه، ىي عدن، ويرفض ًبا في الفردوس األرضي بالالتينية زاعًما أن إىدن، مسقط رأسويصنف كتا
روما مقابل أربعين  البقاء في أوروبا محاضًرا في جامعاتيا الكبرى، ومقيًما في دار أحد أكابر

. مانًيا كل شيرديناًرا رو
 

نما كا ن يوجو كل اىتمامو أما اسطفان، يقول البطريرك سمعان عواد، فمم يمتفت إلى كل ىذا، وا 
. لنفع بني المشرق عموًما وبني طائفتو خصوًصا

 
ذا انتقمنا مع الدوييي العظيم من روما إلى لبنان، أال نجده مستمًرا في ىذا النيج؟  وا 
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بالد، وكرم عمينا مجمع انتشار كانت عودتنا إلى ال 1655وسنة ... : "لنقرأ ما كتبو ىو عن نفسو
المرسمين، وفي ترددنا في البالد اعتنينا عمى عمم األوالد، وعمى اإليمان أن نكون من جممة 

الحمبية من المرحوم ( الموارنة)وعندما طمبوا جماعتنا . الوعظ وتيذيب الشعب بدرجة الكينوت
أن نكرز عمييم، ثبتنا عندىم نكرز عمييم ونعمم أوالدىم ونتعاطى في ( البسبعمي)بطريرك جرجس 

المواضع المقدسة، توجينا من عندىم إلى زيارة  1668ما في سنة وعند. أمورىم مدة ست سنين
في العودة مسكنا البطريرك المرحوم وقدمنا إلى درجة المطرانية عمى أسقفية قبرص، فزرناىم 

وفي السنة الثانية عندما انتقل البطريرك جرجس ابن الحاج رزق اهلل إلى . وتعبنا فييم جيدنا
وفي كل ىذه المدة . ىنة ورؤساء الشعب  في درجة البطريركيةرحمة خالقو ألزمونا رؤساء الك

لى  احتممنا مشقات واضطياد ال يوصف من جور العصاة، حتى أننا طفرنا إلى بالد كسروان وا 
اّل كانوا  وألجل ىذه الديورة والكنائس والنصارى التزمنا. بالد الشوف نرجع ألجل حفظيم، وا 

ي عمار الكرسي والطائفة، وفي كل ىذه المدة تعبنا تعب بحممتنا وفدشروا، وهلل الحمد قايمين 
وعمال نتعب بسبب مدرسة الموارنة برومة ونفعيا ونشر ... بميغ حتى جمعنا غالب رتبيا

. ..."ومن غير تعبنا مع طائفتنا ما تأخرنا أيًضا عن نفع الطوائف التي بجيرتنا. تالميذىا
 

عمى خدمة بالده والكنيسة، بشجاعة وصبر أن يقف حياتو : ىذا ىو نذر البطريرك الدوييي
القديسين، ودون كمل أو تذمر؛ في التعميم، والوعظ واإلرشاد، والتأليف، واالىتمام بالكينة، والسير 

رجاع الخراف الضالة إلى الحظيرة وىل يمكن أن ... عمى مصالح الشعب الروحية والزمنية، وا 
ينذر الدوييي سواه؟ 

 
. التي وصف الدوييي بيا نذره" يسير"النسبة إلى عبارة ىذا كثير ب: رب قائل يقول

 
أجل، ىذا يسير إذا ما عرفنا أن البطريرك القديس ظل طوال حياتو مشمواًل بالعناية اإلليية، 

ونقاء القمب، وصفاء فوىبو اهلل نعًما كثيرة وفضائل جمة، فاشتير بغزارة العمم، ورجاحة العقل، 
. اضع، وطيارة المحبة، والقدرة عمى اجتراح العجائب والكراماتالنفس، وقوة الصبر، وعظمة التو

 
وبفضل ىذه النعم اإلليية استمّر في خدمة الكنيسة والوطن كاىًنا وأسقًفا وبطريرًكا، فمم ييدأ حتى 

انو من حين رجوعو من روما إلى لبنان لم يضع ساعة واحدة : "ونقول مع القائل. الرمق األخير
فقد عّمم وعمل باذاًل . كّرسيا في سبيل نمو الكنيسة وازدىارىا الروحي والزمني من وقتو الثمين إالّ 

". ذاتو عن الخراف، عمى مثال السيد المسيح الكاىن األعظم وراعي الرعاة
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ذي قيض لو اهلل من اعتنى بو وأرسمو إلى المدرسة لاالراعي الذي عرف اليتم طفاًل، و ىذا
نعتقد، في طميعة ما يشغمو، عندما نذر نذره، وىو ساجد أمام المارونية في روما، كان، عمى ما 

وال نعرف، في تاريخ البطريركية . والدة اهلل، أن يكّرس وقًتا واىتماًما لمصغار والفتيان أمثالو
المارونية، من ساوى بطريركنا في بذل العناية والجيود في سبيل تعميم الناشئة وتيذيبيا، إذ إنو 

لتعميم األوالد في إىدن، وفي حمب، ثم في قنوبين ، باشر فتح المدارس فور عودتو إلى لبنان
ويسقي أبكار  .كان يدعو الصغار إليو... غير مدع بعمم وال متطمب عالي المراتب والوظائف"

. ..."عقوليم  بغيث معارفو ويفسر ليم األشياء البسيطة بالوداعة وأناة الروح
 

ن يؤنس صغار التالمذة ويحرضيم عمى مواظبة العمم كا: "يشيد البطريرك سمعان عواد فيقول
وأنا الحقير سمعان عواد قد شرفني . ومخافة اهلل ويأتييم بالحموى والمآكل بنفسو ويأكل معيم

وقد دخمت عميو مرة وكان . بمؤاكمتو جممة مرات وكان يحبني إكراًما لعمي المطران يعقوب
فأنا أذكر . متى تأخذ في مثل ىذا فميبمغكو اهلل: بالتأليف والتصنيف فالطفني وقال ليمشتغاًل 

". ىذا وأفتخر بأني من الذين قد عرفوه وتكمموا معو
 

، فيرسل النابغين منيم إلى المدرسة المارونية، التي نوتوكان الدوييي شديد العناية بطالب الكو
عمى الجد في سبيل تخرج منيا وأحبيا حًبا جزياًل، فمم يكن يدع فرصة إاّل يغتنميا لحث التالمذة 

يقول البطريرك عواد انو كان يعتني بيم ويدربيم وال يحتمل من يؤذييم، . العمم ليستفيدوا ويفيدوا
وقد . تالمذة روما" أميمة"عينو، وليذا غمب عميو لقب ومن كان يمسيم كان كمن يمس حدقة 

ويعدىم بمحبتو كتب إلييم، وىم في المدينة الخالدة، رسائل عدة يحرضيم فييا عمى الدرس 
: منيا ىاتان الرسالتان المتان حفظيما مؤرخو البطريرك عواد. وتكريمو إذا افمحوا
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الرسالت األولى 

 
أييا األبناء األحباء البركة والسالم "
 

جزيل شوقنا الستماع أخباركم السارة مع حسن سعيكم في اكتساب العموم وحفظ ب يعمم اهلل اآل
عن األوطان وتركتم األىل رغبة في تحصيل  وبعد، فتعرفون أنكم تغربتم. شريعة اهلل المقدسة

العموم اإلليية وتحممتم ليذه البغية مشقة األسفار ومرارة االغتراب فادأبوا إًذا في طمب العمم لتكون 
فإذا كنتم منذ نعومة أظفاركم فضمتم . النياية كالبداية والنتيجة الناجحة ضمن المقدمات الفالحة

العموم عمى األىل واآلباء وجب عميكم أن تبذلوا نفوسكم في تحصيميا وتسيروا ىجعات  اكتساب
كالشجرة المغروسة عمى مجرى الماء تخجل أن تبخل بأثمارىا، ومثمكم . الميالي بمسامرتيا

فيكذا . ممكًنا أن تشّح في إعطاء الغالل سليوكاألرض الجيدة أيًضا التي تمطرىا السماء طوياًل 
قيمون عمى مجاري العموم وتستقون من مياه الدروس صباًحا ومساء نتأّمل وأممنا وطيد أنتم الم

ونحن نتعيد لكم أننا نكافئكم عمى أتعابكم بأجل . أنكم تزدادون عماًل وعمًما وفضاًل وفضيمة
 وأما التمميذ الكسالن فبأي عين يقابمنا. المراتب وذلك بعد عودتكم إلينا موقرين بالعموم والفضائل

فنرغب إليكم " من لو يعطى ويزاد ومن ليس لو يؤخذ منو"وأي مكافأة نعدىا لو سوى قولو تعالى 
الرب أييا األبناء األعزاء أن ال تتوانوا في النعمة التي أعطيتموىا وال تستخفوا بما دعيتم إليو ألن 

فوسكم بالفضائل انتخبكم من بين ألوف، ورقاكم إلى درجة العمماء، وكفاكم كل الحاجات لتزينوا ن
من مشقة ونحن نعمم أن الطريق ال تخمو . والصالحات أماًل بأن تفيدوا قريبكم بعممكم وعممكم

وشقاء كما أن حياة اإلنسان عمى وجو األرض كميا نصب وعناء فمن تحمل ىذه الصعاب 
عمى ونحرضكم باألكثر . بالصبر الجميل وجاىد عمى ما في السنة فربحت وزناتو وفاز باألكاليل

حفظ المحبة بعضكم لبعض والطاعة لرؤسائكم ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم وتعطيكم 
". فيًما ثاقًبا وعمًما وعماًل آمين
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الرسالت الثانيت 

 
أييا األبناء األكرمون "
 

ال يخفى عمى حذقكم أن الحصاد كثير والفعمة قميمون وأننا ما أبعدناكم عن أىمكم وبالدكم وال 
إال لتتمقوا العموم اإلليية من مظانيا وتعودوا فتفيدوا غيركم رسمناكم إلى بمدان بعيدة بًرا وبحًرا أ

لتنالوا ضعف أرباحيا ألن الشرق مفتقر إلى من يعمم وييذب ويعزي عمى وتتاجروا بالوزنات 
س وعميو فكل منكم ممتزم بأن يجد ويجيد عماًل بنيات الكرسي الرسولي مؤس. مضض االضطياد

. فمن تيامل فيما دعي إليو يمقى في الظممة البرانية .لفائدة القريب المدارس ومجري األوقاف
وليذا ننصحكم يا أوالدنا أن ال تضيعوا الزمان بالكسل وأال تزدروا بالدرجة المدعوين إلييا ألنيا 

نتم فإن اهلل وأ. تضاىي درجة الرسل األطيار الذين انتخبيم السيد المسيح لينذروا العالم بأسره
بمواعظكم وخدمتكم األسرار انتخبكم عمى يدنا حتى ترجعوا وتتممذوا القريب وتيذبوا الشعوب 

اإلليية حتى إذا جاء رب البيت ورأى أعمالكم أعطاكم ما وعدكم بو عمى مثال األنصار األطيار 
يده وليا وأما من كان كسالن وأىمل وزنة س. الذين وعدىم أن يجمسوا عمى اثني عشر كرسًيا

بأباطيل الدنيا بدل ميمات الروح فيكون من نصيبو نار الجحيم حيث البكاء والكمب الجينمي 
ياكم وتبديد الزمان بالباطل ألن الزمان غال، فالزموا فنناشدكم اهلل . أعاذنا اهلل منو أن تتيقظوا، وا 

راف والتناول لبعض وأكثروا من االعتالطاعة والخضوع لمدرسيكم ومدبريكم والمحبة بعضكم 
وجدوا في تحصيل الفضائل وطمب العموم لتستفيدوا وتفيدوا، ضمن عمل بكالمنا فالرب يزيده 

إلى ما أنتم فيو وىو يتولى منحكم النعمة نعمة وخيًرا ولو عندنا أجل الكرامة والذي دعاكم 
". الضرورية لتفيموا ذلك ونخصكم بسالم الرب والدعاء

 
ذا  لتي صنعيا اهلل عمى يد البطريرك الدوييي وبشفاعتو، وجدنا بعضيا يات اما نظرنا إلى اآلوا 

.  خص بو الصغار وتالمذة روما، سواء أكان في حياتو أو بعد وفاتو
 

ولما كان البطريرك في بكفيا كان أحد األوالد مريًضا وقد أشرف عمى : "... يقول المطران شبمي
كنيسة حيث كان البطريرك اسطفان يقّدم الذبيحة التمف، فمما رأى أبوه حالو أرسل أحد بنيو إلى ال

قمياًل من التراب الذي كان واقًفا عميو، ففعل الولد كما أمره اإلليية وأمره أن يأخذ في آخر القداس 
وسقى ابنو المريض منو، فمما شرب الماء عوفي، وفي أبوه، ثم أخذ التراب وذوبو بقميل من الماء 

وىذا الولد انخرط بعدئذ في سمك الكينوت، وصار أسقًفا وىو المطران . الغد قام يمعب مع األوالد
حرره القس مخائيل القرطباوي تمميذ رومة وأرسمو ... وخبر ىذه األعجوبة وغيرىا. فيميبس الجميل
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وشيد أنو كان معمم الصبي المذكور وأن والديو  1705آب  20إلى المدرسة الرومانية بتاريخ 
". أقسما لو أن األمر جرى حسبما ذكرناه

 
إن : يقول. ويخبر البطريرك سمعان عواد عن آية شاىدىا بنفسو عندما كان تمميًذا في روما

ف ابرىيم جموان السمراني أحد تالمذة المدرسة مرض مرًضا ثقياًل واشتّدت عميو حمى خبيثة وأشر
بذخائر القديس لويس والقديس اغناطيوس فمم يشعر بفائدة ولم عمى التمف، فجاءه معمم اعترافو 

أخذت كتاًبا من كتب البار اسطفانس ووضعتو  ىذه الحالةفمما رأيتو أنا سمعان عواد ب. اينل فرجً 
ن لنا أًبا الميم الذي زينت حبرك بالفضائل واالستحقاق أسألك انو كما كا: عمى رأسو وقمت مصمًيا

ثم فتحت الكتاب وقمت . عمى األرض فميكن لنا شفيًعا لديك ونسألك بواسطتو أن تشفي عبدك ىذا
وبعد قميل . لو أن يقبل خاتم البطريرك وخط يده وجعمت الكتاب فوق رأسو ونزلت إلى العشاء

د صعدت إلى غرفتو فأخذني العجب ألني فارقتو مضطجًعا يتقمى من شدة الحمى، ووجدتو عن
". رجوعي إليو جالًسا معافى، وعجبت مع إخوتي التالميذ الذين عاينوا اآلية ومجدنا اهلل تعالى

 
الميم نسألك اليوم أن يكون البطريرك الدوييي شفيًعا ألوالدنا لديك، ونسألك : ونحن بدورنا نصمي

. أن تبعد عنا، بواسطتو، ويالت الحرب والمصائب، وتحفظ لبنان
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كرم  ا اللُم  ّي يا أ

إلى البطريرك العظيم مار اسطفان الدوييي 
 

كما أعادت مريم  
إلى عيونك الضياء 

أعد إلى الشعب الرجاء 
يا أييا المكرم 

 
من إىدن الفردوس أنت 

من كنزىا الروحي اختزنت 
رعيت لمرب الخراف 

وما وىنت 
وباالتضاع والعفاف 

زدنا عالء 
... يا أييا المكرم

 
ين يا خادم اهلل األم

اسمك ىدي الخاطئين 
إليك نرفع الصالة 

أنت المعين  
لنا عمى ىذي الحياة 

فيك الرجاء 
يا أييا المكرم 

 
لبنان ينظر إليك 

يا من أمانيو عميك 
خمصو من ليل الشرور 

مد يديك 
ىما لو جسر العبور 

إلى السماء 
قائمقام بشري   أنطوان القوال 1988       يا أييا المكرم
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ترجنت  

اسطفاه الدويهي  البطريرك

لكاتب مجيول 
 

تمييد 
 

لتاريخ في مكتبة دير الكريم عمى مخطوطة ( 1949-1872. )ل.عثر األب إبراىيم حرفوش م
في عصر إن ىذا الكتاب ىو بقطع نصف خط دون أدنى ريبة : "األزمنة لمدوييي، وصفو بقولو

 1704تيي إلى سنة المؤلف في مار شميطا بدليل أن عميو بعض حواش بخط يده الكريمة وين
ال نعمم ) وعندما وصل الناسخ إلى ىذه السنة رمى القمم من يده أسًفا. أي سنة وفاة الدوييي

المطران يوسف الحصروني كاتب أسرار الدوييي الذي رقاه ( ولعمو)فأخذه كاتب آخر ( الناسخ
ن العبارات كما يشير إلى ذلك في تاريخو وكتب ما يمي م 1675إلى كرسي أسقفية طرابمس سنة 

أيار صوت سمع في لبنان  3م في 1704سنة : التي تحرك الدموع في المآقي نوردىا بحروفيا
الموارنة يبكون وينتحبون عمى فقد أبييم وراعييم القديس األب ماري اسطفانوس بطرس البطريرك 

ب يسرد حياة ثم يبدأ ىذا الكات". األنطاكي الدوييي المعظم ولم يريدوا يتعزوا لفقده ألنو لم يكن
ىذا البطريرك العالمة وفي ىذه الترجمة تفاصيل ال توجد في ترجمة حياتو التي كتبيا سمعان 

". عواد والتي عمقيا طابع تاريخو الفاضل عمى أول الكتاب
 

ظنو ان مكمل الكتابة ىو أخطأ األب في : أوالً : لنا عمى ما أورد األب حرفوش جممة ممحوظات
كاتب أسرار الدوييي، ألن ىذا المطران توفي في قنوبين في الحصروني  المطران يوسف

11/12/1695 .
 

ن ظل مجيواًل، فيو ال شك معاصر لمدوييي، وربما كانت لو عالقة : ثانًيا الكاتب الحقيقي، وا 
بخريجي المدرسة المارونية في روما، ألنو استخدم نفس العبارة التي بدأ بيا الشماس يوسف بن 

صوت : "ني عندما كتب إلى تالميذ روما، عمى أثر وفاة الدوييي، يقولجرجس الحمبي المارو
قد . سمع في لبنان، الموارنة يبكون وينوحون عمى أبييم ولم يريدوا أن يتعزوا لفقده ألنو لم يكن

. ..."يبس السوسن وذبمت الوردة وانتيت التعاليم وكممت القداسة
 

نو في سرد حياة الدوييي أخطأ اسم معممو في إّن الكاتب ليس من خريجي المدرسة المذكورة أل
كذلك ذكر أن البابا اينوشنسيوس . روما تريال بنسنسوس، فكتبو ىكذا تراال موروس ينسنساس
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ىو الذي أنعم عمى الدوييي بدرع التثبيت، والصحيح ىو سمفو ( 1689-1676)الحادي عشر 
(. 1676-1670)البابا اقميموس العاشر 

 
أي بعد أن  1733كما يستفاد من النص، دون ترجمة الدوييي بعد سنة  ىذا الكاتب،: ثالثًا

. أصبح ضرغام الخازن بطريرًكا
 

يؤكد النص عمى أن معاصري البطريرك الدوييي كانوا يؤمنون بو قديًسا، ويتناقمون أخبار : رابًعا
. العجائب واآليات التي صنعيا اهلل عمى يده، ويسمون الشيود

 
القديمة التي استند إلييا مؤرخو الدوييي في ما بعد، نعيد تبر من المراجع وبما أن ىذا النص يع

. 1في عدد المشرق المذكور في اليامش رقم نشره كاماًل كما أثبتو األب حرفوش، رحمو اهلل، 
 

. ق.أ
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ترجنت 

البطريرك اسطفانىس الدويهي 

لكاتب مجيول 
 
نان الموارنة يبكون وينتحبون عمى فقد أبييم وراعييم أيار صوت سمع في لب 3م في 1704سنة "

القديس األب ماري اسطفانوس بطرس البطريرك األنطاكي الدوييي المعظم ولم يريدوا يتعزوا 
". لفقده ألنو لم يكن

 
إّن ىذا المغبوط منذ نعومة أظفاره أسممو والداه إلى المدارس واكتساب العموم ثم لزود حسن عممو 

الموارنة التي ابتناىا البابا غريغوريوس فتيذب بالعموم الالتينية وأحكم  ية لمدرسةرومأرسمو إلى 
الفصاحة والبالغة والعموم النحوية والمنطقية والطبيعية والرياضية والالىوتية حتى لم يكن أعمم 

ه لما وان .منو في بني عصره غرًبا وشرًقا وأحذق باليونانية والرومية والعبرانية وأفصح بالسريانية
كان متوسًطا بالعموم صدفو وجع في عينيو حتى ما عاد يقدر أن يقرأ فحزن لذلك معممو البادري 

تراالموروس ينسنساس لما كان يظير من قداستو وطيارة حياتو وألنو كان نامي بالعموم كنمو 
فيا . السوسان فنزل إلى الكنيسة بالمدرسة وجثا عمى ركبتيو أمام أيقونة أم الخالص وطمب منيا

. حينئذ ففرح الجميع بشفاء اسطفانوس نذر ليا نذًرا لم يعمم بو أحدلمعجب حااًل شفي غير أنو 
وبعدما أكمل كافة العموم أخذ يطوف مدارس وكاتب رومية وينسخ كل شيء يجد مذكور فيو 

فمم  ثم أنو أراد الرجوع إلى جبل لبنان بمده فايست منو الرىبان انو يدخل في رىبنتيم. الموارنة
إلى ما كان اهلل داعيو إليو ألنو حين وصولو قبل وضع يد القسوسية ثم البرديوطية وأرسل يعمموا 

منذًرا إلى حمب فأخذ يعظ الشعب ويعّمم ويتممذ في سائر الطوائف حتى أنو صار كالمصباح في 
. بيعة اهلل

 
 فأجاب سؤاليمطراًنا فمموضع قداستو طمبت الطائفة إلى السيد البطريرك ماري جرجس أن يقيمو م

وبعد قميل من قسمتو حدث أن في غيابو انتقل إلى مالقاة  .وقسمو أسقًفا وأرسمو إلى جزيرة قبرص
ومن زود الطاعون ما قدر السادات . ربو البطريرك جرجس البسبعالني في مار شميطا مقبس

لم يبمغو خبر أما اسطفانوس ف. المغبوطون المطارين المحترمون أن يجتمعوا إلقامة بطريرك
انتقال البطريرك غير انو كان تمم تدبير مرعيتو القبرصية ونزل في قوف إلى طرابمس فوصل 
بيومو فوجد اتفاًقا مكارية الكرسي بالمدينة المذكورة فحمل حوائجو وتوجو إلى دير قنوبين فوجد 

البطريرك ىناك المطران جرجس حبقوق والمطران جبرائيل والمطران بولس وأخبروه عن نياحة 
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وفي الغد قدموه إلى ىذه المرتبة العالية وىي البطريركية األنطاكية وكتبوا إلى بقية المطارين 
. وأرسموا عرفوا نادر الخازن قنصل بيروت الماروني

 
وأما القديس اسطفانوس فانو أحضر الشماس يوسف الحصروني وقسمو قسيًسا وأرسمو إلى رومية 

الطائفة ر الروماني كالعادة وأصحبو مطارين الطاعة لقدس الحب ب الرسولية ورميلتقبيل األعتا
وأعيانيا بمكاتيب توسل إلى قدس الحبر األعظم ماري اينوشنيوس طالبين من قدسو أن ينعم 

إلى رومية قبمو الحبر األعظم أحسن  دفمما وصل القاص. اسطفانوس المذكور عمييم ويثبت ليم
. بطريرك والمطارين والطائفة وأنعم عميو بدرع كمال الرئاسةوفرح كثيًرا بمكاتيب السيد ال. قبول

السيد البطريرك وقرأوا منشور البركة والتثبيت  ورجع القاصد بغاية السرور ووصل إلى بين أقدام
وأخذ البطريرك المذكور في . المرسول من الحبر األعظم بحضور المطارين وأعيان الشعب

ثم انو . نيان الكنائس ورتب طائفتو واستقامت لو األمورتيذيب الكينة وقسمتيم وفي السعفة بب
تيم ودوام عديدة يوضح فييا أصل طائفتو ونسب لزود غيرتو عمى طائفتو أخذ بتصنيف كتب

جوابات صادقة اتحادىم بالكنيسة الرومانية وجاوب واحتج عن طائفتو إلى كل من تكمم بحقيا 
ب القديسين ومصاحف المؤرخين بحثًا مدقًقا وفحص كت. في ذلك كتًبا عديدةوحجج ثابتة وجمع 

البراء عرض طائفتو فمم يجد انو كان رجل اسمو مارون آراتيكي أصاًل ألنو كان كل تصنيفو 
ثم انو صنف . قدره مار مارونوتكذيب الذين تجنوا عمييا بالكذب وعن قداسة األب العظيم 

الالتينية رتبتيم وقد نقميم إلى المغة بالمنارة وىو عشر كتب في قداس الموارنة والكتاب الممقب 
القس بطرس بن مبارك الغوسطاني الذي لفضمو كان ترجمان الكرندوكا وىو طمب إليو أن يطالع 

وصنف . وأمر بطبعيم التينًيا لو كتب اسطفانوس كوكب الشرق البطريرك فطالعيم بالالتينية
تاريخ عن أمور الشرق من تاريخ  كتب عديدة غير ىذه من جممتيم انو جمع ىذا الكتاب الذي ىو
كثيرة حتى انو قضى أغمب أول اليجرة إلى زمانو ثم انو عاش عيشة األبرار ونالو تجاريب 

رياستو في االختفاء من جور األعداء بالمغر والوديان وان اهلل تعالى منحو موىبة اآليات 
ق ان رجل لو ولد شارف والجرائح حتى انو يوم كان في بكفيا بمد الدروز وىو عمال يقدس اتف

س وأخذ التراب وذوبو في ماء دالموت فأتى وأخذ تراب من بين رجمين ىذا الجميل وىو عمال يق
وفيما بعد صير أسقًفا وىو باق إلى اليوم يعرف . وأسقاه المريض فحااًل قام من سرير أوجاعو

عمل زياح وصمى ثم اتفق أن وىو في بكفيا صار قيظ عظيم ف. بالمطران فيمبوس ابن الجميل
وأعجوبة أخرى أن امرأة تكممت قدامو بحق امرأة أخرى . فقبل اهلل صالتو وانحدر المطر حاالً 

فيا لمعجب أن اهلل سمع صفيو عاجاًل وانربط " إن لسانك طويل اهلل يسكتك: "فقال ليا القديس
. لسان تمك المرأة إلى أن ماتت
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. ا مذكورة في سيرتو المطبوعة في كتبو التينًياوعمل عجائب كثيرة في حياتو وبعد مماتو جميعو
رجل مريض من زمان في قرية بموزا يسمى ومن جممة العجائب التي فعميا بعد موتو انو كان 

بطرس كبيش فطمب إلى قرايبو بأن يحمموه ويأخذوه إلى المغارة حيث دفن البطريرك لكيما يطمب 
سكت البطاركة موضع تنة عن الدير حيث مدفن فحممو أىمو إلى المغارة الخارجي. شفاعتو ويشفيو

خذ يستغيث في القديس أما المريض فأ. القديسة مارينا وىناك تركوه طريًحا ودخموا الدير ليتغدوا
منعكًفا بدرع السمطنة عمى منكبيو حينئذ ظير لو متوشًحا بثوب الحبرية متوًجا بتاج الرئاسة 

ذاك يستغيث بحرارة فخاطبو البطريرك بيذه  ففاحت لمحال روائح لذيذة وأخذ. بصورة شريفة
: فقال لو. يا سيدي أريد أن أشفى: يا بطرس كبيش ما ىو مرادك؟ أجابو: األلفاظ العذبة قائالً 

المسيح يشفيك، وغابت عنو الرؤيا فحااًل نيض وأخذ يمشي مستوًيا مع انو كان جاء محمواًل 
جابوه محمواًل تعجبوا ومجدوا اهلل الجميع واتفق  ودخل الدير وأخذ ينادي عالنية فمما شاىدوه الذين

أّن ىناك كان موجود بادريو اثنين فرنسيسكانيين فمم يصدقوا ذلك حتى أّنيم أدخموا الذي كان 
. مريًضا إلى الكنيسة وحمفوه عمى الجسد والصميب واإلنجيل المقدسين

 
بمغ الخبر إلى األمير حصن ثم أعني لما أىانو أعني البطريرك المذكور الشيخ عيسى الرافضي 

الخازن فوّجو عسكًرا ووّجو أخاه الشيخ ضرغام الذي لسمو حسن سيرتو وشرفو تشرف وارتقى 
فمما طمعوا : "وجييم كان حتى يجيبوا البطريرك من ذلك الطرفرئاسة الكرسي األنطاكي وسبب ت

الميم أسألك أال تجعل : من قنوبين وصموا إلى مقبرة البطاركة ذكرناىا وصمى ىناك وطمب قائالً 
وكان يوم توجييم شتاء كثير ألنو كان زمن الشتاء فتوىم العسكر . عند إخوتيلي موتة إاّل ىنا 

نمنع المطر وما بيصير مطر حتى  من الوحل والتبمل ونحن بقوة ذاك الذي سمع دعاء اليا
يصير الشتاء  وىيك جرى أنو ما صار شتاء حتى وصموا لغزير مع أنو كان". نوصل لقرية غزير

وىذه أيًضا أعجوبة عظيمة وقد شيد ليا الشيخ ضرغام الذي كان . في مواضع كثيرة غير طريقيم
 مع البطريرك اسطفانوس وشيادتو تكررت منو إذ صار بطريرًكا وكل الذين كانوا مع البطريرك

. المذكور
 
ا البربارة في بالد جبيل وفيما كان البطريرك اسطفانوس عائًدا من طرابمس إلى كسروان ماًرا بوط)

ذ كان بعض الفالحين ىناك دعاه لالستراحة بظل شجرة رأى أرًضا واسعة غير مزروعة فسأل  وا 
فطمب منيم جرة ماء : عن عمة ذلك فقيل لو أن في ىذه األرض دودة تأكل الزرع، وليذا قد تركت
الزرع ففعموا ولم تؤذىا  وصّمى عمى الماء وأمرىم أن يرشوه عمييا ويزرعوىا ألنو حينئذ كان وقت

غير أنو عادت إلييا الدودة بعد وفاتو ومن ثم تركت ولم . كل عام يزرعونيا فيالدودة وصاروا 
ولما كان الشيخ يوسف العاقوري الماروني يجمع المال األميري من طرف الشيخ اسمعيل . تزرع

بوا إلى دير قنوبين وخذوا إذه: حمادي المتوالي من تمك القرى قصوا عميو ىذه الحادثة فقال ليم
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من تراب ضريحو والقوه في أرضكم واطمبوا شفاعتو لدى اهلل فتبيد اآلفة وىكذا جرى وأعطت تمك 
فيا لعظيم إجابة اهلل سؤال عباده . األرض غالليا حتى إلى يومنا ىذا وشيد بيذه اآلية كثيرون

.( بشفاعة قديسيو وأبراره المشفعين
 

ذكور اسطفانوس إلى كسروان كتب الباشا ضابط طرابمس إلى األمير وبعد أن جاء البطريرك الم
حينئذ عاد لمرجوع . أحمد ابن معن بسبب عودة البطريرك وأرسل بيورلدًيا ليطيب خاطر البطريرك

يار ار وارتقاؤه كرسي البطريركية في أإلى قنوبين وىناك ىجع ىجوع األبرار وكان مولده في أي
ا اهلل بصمواتو المستجابة وطمباتو المستطابة آمين استقام في وكان انتقالو في أيار رحمن

. يوًما 17سنة إال  34البطريركية 
أنطوان القوال 
                


