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يّمين، األب يوسف اإلىدنّي  : المؤلف
  

، منشورات رابطة البطريرك إسطفان الدوييي " الدوييي ذاكرة الموارنة: "كتّيب عنوانو: المرجع
 .1990الثقافية، 

 

كممة األب لويس خميفة المحترم 
 

أحبائي أعضاء رابطة البطريرك الدوييي الثقافية 
 

عمى رجال اإلكميروس  درة كنيسة كانت تقتصر وال تزالظاىرة فريدة أن يقوم مؤمنون عممانيون ببا
. ىو البطريرك إسطفان الدوييي –وعبقري فذ " قديس"تطويب لسعي إلى االىتمام باوحدىم، وىي 

. ظاىرة كيذه تنفس القمب وتبشر بنيضة مسيحية تصل إلى الجذور وىذا ما نتمّناه
 

يشارك المؤمنون العممانيون، بما أتوا من بأن  –عمى مثال البابا يوحنا بولس الثاني بنوع خاص 
ون عالمة وآية لبنانية ىي بأمس الحاجة إليو، لتكجرأة وقدرة عقمية خالقة، في ترقي كنيسة 

. لمجميع
 

عمى المذابح شفيًعا ومثااًل أىنئكم من القمب وأتمّنى لكم المثابرة في عناد ليرتفع البطريرك الدوييي 
. ومعمًما

 
أين أصبحت "أشكركم عمى الكتيب . تي سنة جديدة مباركة عمى لبنان كّمولكم كل صداقتي ومحب

!" قضيتو؟
 

. األب لويس خميفو
 
. جبيل سيدة المعونات
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مقدمة 
 
لمالحقة درس دعوى تطويب المثمث الرحمة البطريرك العالمة إسطفان المجنة المحمية  -1 

: الدوييي منارة الطائفة المارونية مؤلفة من السادة
 

رجل أعمال : الرعيدي. جوزيف د
محامي باالستئناف : جوزيف فرنجية
بيروت  –مدير بنك البحر المتوسط الزلقا : أنياس معوض

 رجل أعمال: إميل عازار
 رجل أعمال: أنطوان دحدح

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

 رجل أعمال: سيمون المكاري
 رجل أعمال: ميشال الدوييي

مدير مصمحة مياه زغرتا : بطرس وىبو الدوييي
 

قّررت المجنة مالحقة قضية البطريرك الدوييي لدى المسؤولين الروحيين حتى النياية وقّررت 
عمى  ة لتعرف الناسنشاطات ثقافية ودينيطبع مؤّلفات البطريرك العالمة الدوييي الكبير، والقيام ب

. آثار الدوييي
 

عمى مطابع من شير أيار  20ونشر كتيب عن حياة الدوييي بمناسبة ذكرى انتخابو بطريرًكا في 
 .العصامي جوزيف الرعيدي تقدمة منو مجاًنا

 
الكتيب عن حياة البطريرك الدوييي الكبير بقمم األب يوسف يمين مرّددين ما كتبو المطران  -2

منيم من يذيع اسميم في حياتيم ثم تموت معيم كصدى الصوت الذي "مو اهلل بطرس شبمي رح
ومنيم من يجيميم المعاصرون ثم ينشرون من قبورىم ويطبق ذكرىم . يضمحل إذا سكت الصارخ

البطريرك إسطفان الذي ومن ىؤالء ". اآلفاق وتثبت األجيال أقواليم وييتدي الشعوب بأنوارىم
أضحى غريًبا بين شعبو وأمتو التي خدميا حتى آخر رمق من نشر عميو النسيان ستاره ف

إلى أن أثارت الجنسية ىمة بعض األدباء وبمقّدمتيم العالمة  حياتو وكان الجميع يجيمون اسمو
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. المطران يوسف نجم فأعمنوا ذخائر تأليفو وأتحفوا الطائفة بكنوز عممو ونشروا بالطبع نفائس كتبو
بة لقضيتو؟ ىل التاريخ يعيد نفسو بالنس

 
في خطاب لو في زغرتا " البطريرك"قال سيادة المطران نصر اهلل صفير السامي االحترام  -3

بمناسبة تكريس كنيسة سيدة زغرتا عمى يد البطريرك الدوييي مخاطًبا  10/3/1985بتاريخ 
أي عمى "عمى المعنيين ": النواب والوزراء والفعاليات من أبناء زغرتا الزاوية والمؤمنين قائالً 

تأليف لجان كنسية لمقيام بيذا العمل ومالحقتيا وقضية البطريرك الدوييي " البطريرك خريش
...". ىي قضية تاريخية تطمب عمماء والىوتيين تعينيم الكنيسة إذا كانت النية متوفرة

 
ىل يدفع المثمث الرحمة منارة الطائفة المارونية البطريرك إسطفان الدوييي أب التاريخ  -4
 !الخالف السياسي؟ وما خص الدين في السياسة؟لمبناني ثمن ا
 
لمالحقة القضية  المخمصة والعنيدةنحن الرابطة أبناء الكنيسة المراونية من لبنان عندنا النية  -5

 ولن نتراجع عنيا وقمنا بكل ما طمب منالتحضير ممف الدعوى من قبل الكنيسة المارونية 
. 1987سنة وجمعنا المال ليذه الغاية منذ 

 
امتحان  أومن صعوبة  إننا عالمون أّن الطريق ال تخمو" :ونختم بقول البطريرك الدوييي -6

وتعممون أّن حياة اإلنسان عمى وجو األرض حرب وال فضل إاّل بعد الصبر الجميل وال يكّل إاّل 
تعبكم راحة عمى عمى ما في السنة والذىب ميما زاد تكراًرا في النار يزيده بياؤه وأنتم  من جاىد

 ".آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم وتعطيكم نيًما وعمًما... غيركم
 

عن رابطة البطريرك الدوييي الثقافية 
المحامي جوزيف فرنجية 
وبطرس وىبة الدوييي 
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محاضرة لألب الدكتور يوسف يمين 
عن 

حياة العالمت اإلٌذوي الكبير 

البطريرك إسطفان الذَيٍي 

(1630-1704 )
 

: بمناسبة اإلعداد لدعوى تطويبو
 

. الكاىن والمطران –عيد الدراسة  –نشأتو : الدوييي(: "أيطو –في مدرسة الريف ) :القسم األول
 

 –أعمالو في سبيل الوطن : الدوييي بطريرًكا(: "أيطو –في دير مار سمعان ) :القسم الثاني
". مؤلفاتو وعجائبو –أعمالو في سبيل الرىبانيات  –أعمالو في سبيل الدين 

 
 

البرطريرك الذَيٍي العمالق 

 
إّن العائمة الدوييية من أقدم عيال ": يقول بطرس شبمي مطران بيروت وواضع سيرة الدوييي

استوطنت من قرى لبنان أشيرىا موقًعا وأحسنيا منظرًا وأطيبيا ىواء وأشدىا شعًبا، ... إىدن
لكثيرين أّنيا  جرى فييا المياه الغزيرة حتى خيلعمييا الباري بنعم األرض والسماء أ قرية منّ 

ونبغوا فطروا عمى التقى . وفييا قوم بواسل ييابيم القريب والغريب. رضيعدن أو الفردوس األ
بالذكاء والعمم وخرج منيم بطاركة ومطارنة ورىبان ورؤساء ورجال سياسة وقادة وأبطال 

إلى ذىنو اسم العالمة البطريرك إسطفان وحسبيم شرًفا أن ال يذكر أحد قريتيم إاّل وبادر 
 ..."الدوييي وبطل لبنان يوسف بك كرم، وكالىما فخر لبنان والطائفة المارونية

 
قال البطريرك إسطفان ( 1655إلى  1630من : إىدن –روما  –إىدن )مولده ونشأتو : أوالً 

الموارنة في التقوى  ن جماعاتناإننا من طائفة الدوييية المشيورة بي"... : الدوييي عن نفسو
وقد خرج منيا في الجيمين الماضيين ثمانية مطارين وبطركان، وكان عمم وسياسة الشعب، لاو
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آب نيارًا، وىو تذكار مار اسطفانوس، وسمينا عمى اسمو ومنذ  2في  1630مولدنا في سنة 
..." الصبا سممنا والدانا إلى القراءة السريانية

 
فدعاه . القديس إسطفان رئيس الشمامسة وأّول الشيداء المسيحيينولد الدوييي إًذا يوم تذكار 

المسيحيين عيد ذاك الذين كانوا يختارون شفيًعا ألوالدىم أحد والداه باسم ىذا القديس كعادة 
ولد إسطفان من أبوين صالحين خيرين، وىما . الذين تكرميم الكنيسة يوم والدتيمالقديسين 

وكان لو أخ واحد يعرف بالحاج . وىي أيًضا من آل الدوييي خائيل الدوييي ومريم امرأتويم
كان . قس يوسف والحاج قرياقوسلاثالثة بنين ىم الخوري ميخائيل و وكان ليذا األخير. موسى

وتركو يتيًما ولكن الرب  1633إسطفان ابن ثالث سنين لما توفي أبوه ميخائيل الدوييي سنة 
. ، ألّنو أعّده ليكون إناء مختاًرا ويحمل اسمو بين الشعوبكاألم الحنونظّممو بجناحيو واعتنى بو 

 
كانت والدة إسطفان في أيام األمير فخر الدين المعني الكبير الذي نشر عمى الجبل المبناني 

أعالم األمن والراحة وشّجع األدب والثقافة والعموم وسّيل لمموارنة اإلقامة في كسروان والشوف 
األديار وفي ىذه الفترة صار ضيق عظيم واضطياد عمى الكرسي  والمقاطعات الجنوبية وبناء

نيب  1638وسنة . ت بين األمير فخر الدين وآل سيفاالبطريركي عمى أثر الحروب التي وقع
األمير عساف منصور ابن سيفا دير قزحيا وسمب كل ما وجد فيو وأذاق المطارين والرىبان أمر 

... العذابات
 

وكان . ظفاره أرسمتو أمو إلى مدرسة القرية الكتساب األدب والعممأما إسطفان فمنذ نعومة أ
تقان الكتابة بحروفيا التدريس  في ذلك العصر مقصوًرا عمى معرفة المغة السرياينة وأصوليا وا 

قل منذ ذلك فسبق إسطفان أقرانو وأظير سمو ع. وعمى معرفة مبادئ الديانة وطقوس الكنيسة
م وانصبابو عمى الدرس مشفوًعا بالتقوى كأّنو أدرك من صغره أّن لى العلالوقت ومال كل الميل إ

وقد لفت إسطفان أنظار رؤسائو فاختاره البطريرك جرجس . العمم ليس بشيء بدون خوف اهلل
عميره اإلىدني وأرسمو إلى المدرسة المارونية في روما ليكمل دروسو العالية برفقة القس سمعان 

يوسف الرامي من رام : ني ومعيم ثالثة تالمذة آخرين ىمورالحصوالشماس يوسف فتيان التوالوي 
البترون، وأخوه بطرس وبطرس ابن القس إبراىيم من بيت أميو من إىدن الذي صار مطراًنا عمى 

. 1682صيدا ومات سنة 
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( 1655-1641)إسطفان في رَما : ثاويًا

 
مدرسة المارونية زاىرة ، وكانت ال1641كان وصول إسطفان عمى روما في شير حزيران سنة 

محترمة لدى أىل العمم في البالد الغربية ألجل الخدمات التي قام بيا تالمذتيا منذ نشأتيا، وقد 
وقد برز من ىذه ... 1584أّسسيا البابا غريغوريوس الثالث عشر ذو الذكر الصالح سنة 

ضيمة وكانوا في أساس المدرسة الكبيرة رجال عظام اشتيروا بسعة العمم وعمق الثقافة وعظم الف
ال ال نذكر منيم عمى سبيل المث... النيضة األدبية والعممية والدينية في لبنان والبالد العربية

جرجس عميره اإلىدني، نصر اهلل شمق العاقوري، مرىج نيرون الباني، ابراىيم : الحصر
ين خرجوا من ىذه ة الكبار الذلمالفناالحاقالني، بطرس التوالوي، ميخائيل الغزيري، ما عدا 

ولعّل أفضل وصف لدور ىؤالء الموارنة الكبار ىو ... سة بعد الدوييي كالسماعنة وغيرىمردالم
ىضموا . الموارنة ىم تراجمة البشرية: "ما كتبو المستشرق اإليططالي الكبير كبريالي إذ قال

فكانوا من سفراء . الحضارة االغريقورومانية من جية والحضارة السريانو مشرقية من جية ثانية
وىكذا كونوا الخط الواصل . البمدان األوروبية في الشرق ومعّممي المغات الشرقية في الغرب

..." إّنيا لرسالة بشرية كونية... حضارًيا بين الشرق والغرب
 

وفي ىذا الوقت كان اآلباء . دخل إسطفان المدرسة المارونية في روما وىو ابن إحدى عشرة سنة
فعكف إسطفان عمى الدرس بكل ما فطر عميو من . فاضل يتولون إدارة المدرسةاليسوعيون األ

الحماسة اإلىدنية واضًعا نصب عينيو مثال من سبقو من المشيورين فحذا حذوىم في ممارسة 
لبث أن أحرز قصب السبق عمى جميع وما ... الفضيمة والكد باقتباس العموم عمى اختالفيا

". تسامى النسر عمى الطيور، فعمت منزلتو عند معّمميو ورؤسائوتسامى عمييم كما ي"قرانو، وأ
 

لعريكة، دمث الخالق، رقيق الطباع، وديًعا، تقًيا، متصًفا بكل ما يستميل والدوييي كان لين ا
عمى أّن شدة مواظبتو عمى الدرس والمطالعة والبحث كفت . إليو ويجتذب بو محبة القموب

وقد طال عماه . ار في أمره، وحزن رؤساؤه ورفاقو عميوبصره وعاد ال يستطيع القراءة، فح
فاحتممو بصبر وفرح، ولم يشق عميو سوى شيء واحد ىو اضطراره إلى االنقطاع عن الدرس 
والقراءة، وىو الذي كان يمني النفس بنيل الشيادات العالية، لكنو احتال عمى المرض بأّنو 

وبيذه . ما ألقي عمى مسامعيم من دروسكان يستدعي بعض رفاقو ويكّمفيم أن يتموا عميو 
. الطريقة لم يخسر شيًئا ولم تفتو قضية مّما كانوا يسمعون في المدرسة
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وأخيرًا لما رأى أّن العالجات البشرية عادت ال تنجح، نزل إلى الكنيسة وخر أمام أيقونة العذراء 
فض بو إلى أحد طوال أيام مريم وابتيل إلييا بإيمان قوي، ونذر ليا نذرًا ألزم ذاتو بو ولم ي

مرض، د إليو نظره أحسن مّما كان قبل الفعا. فكان ىذا الدواء ىو الشافي لو تماًما. حياتو
ان جميمتان كان لمدوييي عينان خضراوان واسعتوبالمناسبة . )وظّل ىكذا إلى ساعة وفاتو

لب إسطفان الدوييي من كذا تمّكن الطاوه( ه وعارفوه وواضعو سيرة حياتوكما يؤّكد أقارب ...جًدا
. ن عدة لغاتقوكان يت. إنياء دروسو الفمسفية والالىوتية والتاريخية والطقسية بتفوق كبير جًدا
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الذَيٍي الفيلسُف 

 
وفًقا لمطريقة المألوفة  1650ختم البطريرك الدوييي الدروس الفمسفية بمحاورة فمسفية طويمة سنة 

ومن  ة فمسفية ما، وبعد إثباتيا يعترض عميو المعممونفي الكميالت، أعني أّن الطالب ثبت قضي
فإن نجح وكانت أطروحة سميمة حاز الكميل ومأذونية . اعتراضاتيم شاء من الحاضرين، وىو يفّند

اّل فال أما إسطفان فقد قام إسطفان بيذه المحاورة أحسن قيام تحت رئاسة الكردينال . التعميم وا 
عمماء إلى سماعيا واإلصغاء إليو يدافع عنيا ببراعة فائقة، فنال كابونيو، وىرع كبار األساتذة وال

استحسانيم وتصفيق الجماىير، وأمر نيافة الكردينال المذكور بطبع ىذه األطروحة فطبعت في 
. 1650روما سنة 

 
وبعد الفمسفة تابع إسطفان دراسة الالىوت جاىًدا مثابًرا، ولم يمض سوى يسير من السنين حتى 

ذي تعاطى لامعممو األستاذ اسبارسا الشيير وكان ع بذخائر حكمتو ومداركو، أدىش الجمي
وكثيرًا ما . التدريس في معاىد كثيرة في أوروبا، وكان يقول أّنو لم يتتممذ لو أحد نظير إسطفان

وقد أنيى إسطفان ىذه  .كان يفّوض إليو إقامة المحاورات في المحافل التي تقام في المدارس
من الصفراء  –، عمى اسم البطريرك يوحنا الصفراوي 1654تية بأطروحة سنة الدروس الالىو
وال تزال ىذه األطروحة الالىوتية )مظيًرا بذلك تعّمقو القوي بطائفتو ورؤسائيا  –ساحل كسروان 
!( مفقودة إلى اليوم

 
فمسفة ولّما أنيى دروسو القانونية طمب منو آباء المجمع المقّدس أن يبقى في روما معمًما لل

ولما اعتذر حاول أحد كبار الرومانيين إغراءه . والالىوت، وىي منزلة لم يبمغيا شرقي قبمو
والثناء، فمم يمتفت إسطفان  اإلطراءبمرتب ضخم ليقوم بتدريس أوالده، نظرًا لما سمع عنو من 

وخاصة اآلباء  وقد حاولت الرىبنات الكبرى في روما إدخالو في صفوفيا،. إلى ذلك قط
الفردوس "بالمغة الالتينية أسماه  وقبل رجوعو من روما وضع كتاًبا ..ن فمم يفمحواسوعيوالي

لما كان تمميًذا، يحاول أن يثبت فيو أّن إىدن ىي عدن أو جنة  بتأليفووقد شرع " األرضي
الفردوس كما جاء في التوراة وأّن األرز إّنما ىو بقية األشجار التي زرعتيا يد الرب كما قال 

... ومخطوطة ىذا الكتاب النفيس باقية إلى اآلن في بطون خزائن المكتبة الفاتيكانية. بياءاألن
 

ظل الدوييي في روما، بعد إنياء دروسو العالية نحو ستة أشير كان يطوف خالليا مدارس 
المدينة ومكتباتيا، يفتش عن كل ما فيو ذكر لمبنان والموارنة من تصانيف األقدمين وكتب 
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عمى مكتبات روما أيام العطمة بداًل من الذىاب مع اآلخرين وقد كان ىو تمميذ يترّدد . الحديثين
وكان في المدرسة المارونية آنذاك مجموعات من الكتب والمخطوطات . إلى المنتزىات والحدائق

فكان يعمل فييا بحثًا ومطالعة . ثمينة وقديمة العيد أىداىا إلى المدرسة رؤساء الطائفة السابقون
وعمى  –وعمى ىذه المخطوطات . دقيًقا، وينسخ منيا كل عبارة يجد فييا ذكًرا لمبنان ولمموارنةوت

كان اعتماد الدوييي في تسطير تاريخ المشرق ولبنان بوجو عام، وتاريخ  –غيرىا فيما بعد 
. ىم الباطمة ببراىين دامغة ومستندات ثابتةية بوجو خاص والدفاع عنيا ورد التالكنيسة المارون

 
وتالمذتيا األفذاذ . إّن المدرسة المارونية في روما تشّكل منارة كبرى في تاريخ المارونية المشرق

ويعود الفضل إلى الدوييي في رفع أول تاريخ . خطوا أروع الصفحات في تاريخ الشرق والغرب
 لم يقتصر: "سة الرائدة فقالا الدكتور نعيم باردو أثر ىذه المدروقد اختصر مؤخرً . ليا ولتالمذتيا

أثرىا عمى الغرب وحده عبر الصييوني وعميرة وشمق والحاقالني والغزيري والسماعنة وسواىم، 
بل كان أثرىا األكبر في الشرق من خالل بطاركة وأساقفة وكينة وعمماء، قدموا لمشرق والغرب 

"... مًعا من أجل الخدمات في حقول الدين والسياسة والعمم والثقافة
 

" دي لونا"عبر الطباعة مع يعقوب بن ىالل الذي لقبوه : رب ذكرىم فدخموا تاريخووقد حفظ الغ
وتعميم السريانية ونشرىا مع عميره والشدراوي والحاقالني والرزي وشمق والعاقوري والقوالوي، 

وتقديم المخطوطات الشرقية وجمعيا وتحرير فيارسيا مع حوا والسماعنة، وتعميم المغة العربية 
لييا مع الصييوني والحصروني والشدراوي والحاقالني والسماعنة ومباركوالترجمة  ... منيا وا 

وبفضل كل ىذه النشاطات أصبح الموارنة عمى عالقة وثيقة ومباشرة إن دينًيا أو ثقافًيا مع 
الكرسي الرسولي ومع عدد من جامعات روما وفمورنسا وبيزا ورافينا وبادوفا والبندقية وباريس 

... مانكا وغيرىاوفيينا وسال
 

من طالب إليو البقاء في : أّما الدوييي، وقبل رجوعو إلى لبنان فكان موضوع إغراء شديد ومتعّدد
روما معمًما لمفمسفة والالىوت، ومن ساع إلى إقناعو بالدخول في رىبانيتو، ومن ألح عميو بالبقاء 

. ان والمشرق ففّضل الرجوع إلى وطنووقد أدرك الدوييي مسبًقا أّن دوره في لبن... لمتعميم والتأليف
". إّن كل ىؤالء لم يعمموا إلى ما كان اهلل يدعوه: "وفي ىذا الصدد يقول المطران بطرس شبمي

 
يمان مرساًل رسولًيا، وخّصص لو إلى لبنان عّينو المجمع المقدس لنشر اإل وقبل أن يعود إسطفان

وكانت عودتو إلى . روني إبراىيم الحاقالنيوقد حصل ذلك بعناية العالمة الما. معاًشا مرموًقا
. 1655لبنان في اليوم الثالث من شير نيسان سنة 
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سنديانة، عمى التدريس لالجوزة وطنو لبنان، والتدريس تحت القد فّضل الدوييي العودة إلى و

أول مدرسة في لبنان؟ ألم " تحت السنديانة"ألم تكن مدرسة ... في جامعات روما وأوروبا
من تحت أفيائيا الحركة األدبية والثقافية والعممية تمك الحركة التي كانت في أساس تنطمق 

: "... غبطة البطريرك الماروني نصر اهلل صفيرالمشرقية الحديثة؟ وكما يقول  ىذه النيضة
نا لنجد الدوييي في أساس ىذه النيضة لقد مارس عمى أكمل وجو رسالة .. الثقافية المباركة وا 

تقديس، فكان عنواًنا ضخًما من عناوين الفخار كتبتو يد إىدن السخية في تعميم والدريس والالت
" المنارة"مجمة ) ..."صفحات تاريخنا الماروني المبناني الحافل بالمآثر والمبرراتصفحة من أنبل 

(. 393، 370، ص 1981، العدد الثاني 22السنة 
 

 !...وال عجب، أّنو ابن إىدن وكفى
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ن الذَيٍي الكاي

 
. 1655عاد الطالب إسطفان الدوييي من روما إلى لبنان في اليوم الثالث من شير نيسان سنة 

. المرتل والقارئ والشدياق والشماس: وكان قد اقتبل في روما الدرجات الكينوتية الصغرى أي
بمدتو  ، توّجو إلىوفور عودتو، وبعد تقديم مراسم الطاعة البنوية لغبطة البطريرك والسادة األساقفة

ر مار يدابة والواجبات الدينية، وذلك في إىدن حيث بدأ يعّمم األوالد ويمّقنيم مبادئ القراءة والكت
. يعقوب األحباش

 
، في الخامس والعشرين من آذار يوم 1656وفي السنة الثانية بعد قدومو إلى لبنان أي سنة 

دير مار ة أي كاىًنا عمى مذبح عيد البشارة رقاه البطريرك يوحنا الصفراوي إلى درجة القسوسي
ويجدر بنا أن نشير ىنا إلى أّن ىذا الدير ىو من األديار القديمة  .سركيس رأس النير في إىدن

، 34فالوقف المثبت في فيرس المكتبة المديسية إلسطفان عواد السمعاني ص . جًدا في لبنان
ان عامًرا بالنساك والرىبان سنة ، يشير إلى أّن مار سركيس إىدن كوالموضوع في المغة الالتينية

. ميالدية 1198يونانية أي سنة  1509
 

في غضون ذلك شرع بتأليف كتاب في سر . وبعد سيامتو كاىًنا، تابع الدوييي تعميم األوالد
الذي جمع  –" منارة األقداس" –القربان األقدس، وىذا الكتاب صار بعدئذ كتاب المنائر العشر 

ظير بو سمو عقمو ة والىوتية وعقائدية وروحانية، وأم الكنسية من ليتورجيفيو الدوييي شتات العمو
. وعمق تقواه وثقافتو الدينية الواسعة

 
ولّما عمم البطريرك جرجس السبعمي منزلة الدوييي من العمم والقداسة أوفده، في مدخل صوم 

انصرف إسطفان ف. ، مرساًل بطريرًكا إلى مدينة حمب حيث كان لمموارنة مكانة مرموقة1657
قامة الرياضات الروحية وغيرتو الرسولية جعمتو يوّحد كممة . إلى التعميم والتيذيب واإلرشاد وا 

فاىتّم كثيرًا باليعاقبة وأعاد منيم كثيرين إلى . الطوائف المسيحية عمى ما كان بينيا من خالف
لمدرسة المارونية حضن الكنيسة الكاثوليكية وعمل ىو والقس عبد العال أخيجيان رفيقو في ا

في روما عمى تأسيس الكنيسة السريانية الكاثوليكية، كان زميمو أخيجيان أّول بطريرك سرياني 
... كاثوليكي عمييا
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مكث الدوييي في حمب ثمانية أشير، عاد بعدىا إلى إىدن حيث سكن في دير مار يعقوب 
د ويخدم النفوس، منكًبا عمى حباش، برفقة الخوري موسى ابن الحاج يوسف، وكان يدرس األوالاأل

. الصالة والتأمل
 

في حمب من البطريك جرجس البسبعمي، اآلنف الذكر، أن يرسل  طمب الموارنة 1662وفي سنة 
إلييم واعًظا الىوتًيا يرشدىم في سبيل الخالص ويعّمميم كيف يجاوبون المنشقين واألراطقة في 

. ما يخص الحقائق اإليمانية
 

قديمو العيد ىاجر كثير منيم من لبنان في أوائل القرن التاسع عشر وذلك والموارنة في حمب 
عني الثاني الكبير ويوسف باشا ابن ي وقعت بين األمير فخر الدين المعمى أثر الحروب الت

ىالي فياجر كثيرون إلى وجار كثيًرا عمى األ 1621فقد تسّمم ىذا الخير أيالة طرابمس سنة . سيفا
موارنة حمب من السمطان  نال 1638وسنة . من المدن السورية ية وغيرىاالشام وحمب والالذق

وبجدىم ونشاطيم أمسوا   -الذي خدم فييا الدوييي  –مراد اإلذن بتجديد كنيسة مار الياس الحي 
وقام منيم . في أواخر القرن السابع عشر في مقّدمة الطوائف المسيحية ونجحوا في كل المجاالت

لماء أّسسوا مدرسة حمب الشييرة، وجاء ثالثة شبان منيم إلى لبنان فأسسوا عدد من األدباء والع
ائيل حوا ويوسف وجبروىم عبد اهلل قرألي  المارونية بشكميا المنّظم الحديث،الرىبنات المبنانية 

... لييم المغوي واألديب الكبير جرمانوس فرحاتثم انضّم إ. البتن
 

برفقة اندراوس أخيجيان، وعرفوا قدره  1657ان بينيم سنة كان الحمبيون قد عرفوا الدوييي لما ك
وتعّمقوا بو، فطمبوه من البطريرك الذي لّبى طمبيم ورّقاه إلى رتبة البرديوطية التي تخول صاحبيا 

)...( أمر زيارة الرعية وتفّقد شؤونيا 
 

بل المطران كانت كنيسة حمب المارونية حديثة العيد، لذلك ال نجد عمييا أساقفة مارونيين ق
التي فييا توّجو  1663يوسف البموزاني ثم خمفو عمى ىذا الكرسي المطران جبرائيل البموزاني سنة 

وجبرائيل البموزاني ىذا ىو الذي خمف الدوييي عمى كرسي أنطاكية ورّمم . الدوييي إلى الشيباء
... دير سيدة طاميش الشيير وأّسس الرىبنة األنطونية المارونية

 
وتعّود أن يمقي المواعظ عمى جميع طبقات . ىي قد حذق فن الوعظ منذ زمن بعيدكان الدوي

وكان اإلقبال عمى سماع . الناس يوم كان طالًبا وشماًسا في روما وكاىًنا في بمدتو إىدن
ه أحد النساخ الحمبيين، تبو عنوىاكم ما ك. ا حّتى لّقب بفم الذىب الثانيفي حمب كبيرً مواعظو 
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كمل ىذا الكتاب وذلك بأيام رئاسة رأس : "بحر من األلقاب المسجعة ه فيبعد أن أغرق اسم
كرامات المعمم الفاضل والعالم الفيمسوف الروحاني ألبيات المتّوج بأعالم الشرف والالرؤساء وا

ثار اآلباء نطاكي ماري إسطفانوس السالك في آالسعيد البطريرك األ... فم الذىب الثاني
ار الياس أي كنيسة م)ىًنا في ىذه الكنيسة كان سابًقا كا. ر قنوبينالقديسين، المقيم في دي
وقد وردت ىذه الكتابة في خاتمة ..." ، ولم يسمع مثل كرازتو ومواعظو(الحي المارونية في حمب

. ، أي بعد سنة من ارتقاء الدوييي سدة البطريركية1671أحد كتب الفرض المنسوخ سنة 
 

ي، بعد أكثر من ثالثمائة عظ الدويوموا أخبار ما يبدو، يتناقمونوكان الحمبيون ال يزالون، عمى 
ويتحّدث : "ب توتل اليسوعي في توطئتو لطبعة تاريخ األزمنةلك، عمى ما يقول األسنة من ذ

الحمبيون إلى يومنا عن إقبال المسيحيين في ذلك العيد لسماع عظاتو، فتضيق بيم الكنيسة، 
يبمغ الصوت الجماعة الواقفين في الفسحة الخارجية وبينيم  فنقل المنبر إلى جانب الباب ومنو

. الكاثوليكي
 

وذكرت مجمة . في حمب صّنف الدوييي كتاًبا في الوعظ واإلرشاد في مجمدينوخالل إقامتو 
إذ كان مرساًل  1664شيادة سّمميا الدوييي لألب يسون اليسوعي سنة ( 1904)أيار  1المشرق 

وفي مكتبة ... موارنة بعقيدة براءة العذراء مريم من كل دنس الخطيئةفي حمب أثبت فييا تمّسك ال
رسالة أخرى ( وقد قرأناىا شخصًيا) – 334قسم المخطوطات السريانية عدد  –باريس الوطنية 

عن اعتقاد الكنيسة المارونية بسر القربان األقدس واستحالة العناصر واألشكال المادية إلى جسد 
وبالتحديد )الشيادة موّقعة ومختومة باسم إسطفان اليدناني  –سالة وىذه الر. المسيح ودمو

وىذه كانت دوًما عبارة إمضائو  –الجنة أو الفردوس  –عدنويو بالسريانية، من عدن " العدني"
في حمب، ومرسل من المجمع المقدس لنشر ( المارونية)الطائفة  ، خوري وكاروز...(وختمو

... 1666آب  9اإليمان، وتاريخيا 
 

فرصة وجوده في حمب لجمع المخطوطات الثمينة والنادرة التي ليا عالقة بتاريخ واغتنم الدوييي 
ومعروف أّن حمب . الشرق ومممو ونحمو، وبتاريخ الموارنة والدفاع عن معتقدىم الكاثوليكي السميم

... كانت عيدئذ تعتبر حًقا في مقدمة المدن الشرقية ثروة وعمًما وثقافة
 

إلى كل ذلك فقد رعى الدوييي مدرسة الموارنة في حمب واىتّم بيا كثيًرا، وظّل يرعاىا وباإلضافة 
حتى بعد صيرورتو بطريرًكا، فبعث إلييا كاتب أسراره الخوري بطرس التوالوي العالمة الكبير 

دور المدرسة : المشيور بغزارة عممو ومؤّلفاتو، ويقول الخوري بطرس روفايل في مؤّلفو الفرنسي
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إّن المدرسة المارونية في (: "115، ص 1650بيروت )رونية في رومة في حركة االستشراق الما
وقد أصبحت مركز الحركة ... حمب التي عمم فييا التوالوي اكتسبت بفضمو، وبسرعة، شيرة كبيرة

تينية، وكان التوالوي، خريج رومة، يعّمم الال... شيًئا فشيًئا إلى سورياالثقافية والعممية التي امتّدت 
جبرائيل حوا وعبد اهلل قرألي وجرمانوس : واإليطالية، وكان طاّلبو من جميع الطوائف ومن أبرزىم

وصاروا ( 1695ر مارت مورا في إىدن سنة يدفي )أّسسوا الرىبانية المبنانية فرحات الذين 
اثوليك وأصبحا أساقفة، ونقوال الصايغ وعبد اهلل زاخر المذان أّسسا الرىبانية الشويرية لمروم الك

لحديثة اايغ كان من رواد الحركة الشعرية وجدير بالذكر أيًضا أّن نقوال الص..." مجًدا لطائفتيما
مشرق، وعبد اهلل زاخر كان مؤّسس أّول مطبعة بالحرف العربي في لبنان بعد مطبعة لافي لبنان و

بالكرشوني أي و –التي بدأت تطبع بالحرف السرياني ( 1610)دير مار أنطونيوس قزحيا 
... بالحرف السرياني وبالمفظ العربي

 
ويقول البطريرك نصر اهلل صفير وكان بعد مطراًنا، مشيًرا إلى تأثير الدوييي في حمب وفي 

نا لنجد إسطفانوس الدوييي في أساس ىذه النيضة الثقافية المباركة: "مدرستيا مجمة ..." )وا 
 (.370، ص 1981، العدد الثاني 22السنة " المنارة"
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الذَيٍي األسقف 

 
، بعد العيد الكبير، ترك الخوري إسطفان الدوييي حمب الشيباء إلى القدس 1668في سنة 

الشريف قاصًدا زيارة األماكن المقّدسة، ىو ووالدتو وأخوه الحاج موسى وأناس كثيرون حيث 
وعند . لناصرة وغيرىاتباركوا من المواقع المقّدسة التي ترّدد بيا المخمص في القدس وبيت لحم وا

اآلباء الفرنسيسكان في القدس الشريف في السجل الذي يحتوي عمى أسماء الزوار ذكر لقدوم 
األب : زار األماكن المقّدسة 1668أيار سنة  28في : "الدوييي إلى المدينة المقّدسة بيذه العبارة

الكاىن ( حوا)ل إبراىيم محترم إسطفان الدوييي كاىن ماروني والىوتي، األب المحترم جبرائيلا
الشاب المكرم باخوس ( شقيق البطريرك)الماروني، الرجل المعتبر موسى الدوييي الماروني

. مريم الراىبة المارونية، وال غرو أنيا أم البطرك( نسيب البطريرك) الدوييي الماروني
  

طرابمس، ثم صعد إلى  بعد زيارتو األراضي المقّدسة عاد الدوييي، برفقة الوفد المرافق إلى مدينة
وبعد . فاحتفل بمقدمة أىمو ومواطنوه أروع احتفال. بمدتو إىدن، وكان يرغب في العودة إلى حمب

فطمب . ر سيدة قنوبين كرسيولسبعمي في ديصعوده إلى إىدن مثل بين يدي البطريرك جرجس ا
مكافأة عمى أتعابو أىالي إىدن من السيد البطريرك أن يرفع الخوري إسطفان إلى درجة األسقفية 

كراًما لعممو الواسع ومناقبو الحميدة ... في سبيل الطائفة والدين وا 
 

وقد ارتقى البرديوط . فأجاب السيد البطريرك ممتمسيم العادل العادل، وسقفو عمى أبرشية قبرص
ليكم ما قالو ىو شخصًيا في . إسطفان الدوييي درجة األسقفية في الثامنة والثالثين من عمره وا 

يقول صاحب ىذه التواريخ أّننا توّجينا إلى  1668وفي سنة : "ىذا الصدد في كتابو تاريخ األزمنة
وبعدما تبركنا بزيارة تمك المواقع مع والدتنا وأخينا الحاج موسى وعدنا بالسالمة . القدس الشريف

مطرانية عمى ر قنوبين، اتّفق أّنو رفعنا إلى درجة اليدثم أيدي السيد البطريرك جرجس في إلى ل
وأمرنا أن نخرج إلى زيارة . وكان ذلك في الثامن من شير تموز(. أي نيقوسيا)أسقفية قبرص 

ولئال نكون عبيًدا بطالين أشغمنا نفوسنا بسياسة . الرعايا الذين في أيالة طرابمس وجزيرة قبرص
نحن مقيمون  الشعب وبجمع ىذه األخبار ألجل إفادتنا وقصد اإلطالع عمى أحوال البمدان التي

(. 240، ص 1890تاريخ الطائفة المارونية، طبعة رشيد الشرتوني، بيروت ..." )بيا
 

كانت ىذه األبرشية مترممة من نحو أربع وثالثين سنة، ارتقاء الدوييي إلى مطرانية قبرص، عند 
ة رئيس دبموماسية فخر الدين الكبير، سنأي منذ وفاة المطران جرجس مارون الدوييي اإلىدني 
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، غير أّنو ال بد من اإلشارة ىنا إلى أّن البطريرك جرجس البسبعمي كان قد أقام المطران 1634
لاير ذىبي  300سركيس الجمري اإلىدني أسقًفا عمى قبرص لما تعّين من دوق سابوديا مبمغ 

، 1668لمطرانية الموارنة في قبرص، إاّل أّن الجمري لم يدخل الجزيرة ومات في مرسيمية سنة 
... مكمًفا من البطريرك بأمور تخص الطائفة ولبنانثناء أحد أسفاره إلى أوروبا أ
 

وتدّل بعض المخطوطات التاريخية القديمة أّنو كان ليم . دخل الموارنة جزيرة قبرص منذ القديم
وكانوا . لىورىبان وكنائس منذ أوائل القرن الثاني عشر، وأثناء الحمالت الصميبية األو أديار

لوسينيان  قرن الثالث عشر، وذلك بعد أن اشترى الممك غويدو ديلالعدد فييا في كثيري ا
إلييا النصارى من بالد  فاستدعى. رة قبرص من ركاردو ممك انكمترةاالفنرجي ممك القدس جزي

فقدم كثيرون إلى المممكة الجديدة طمًبا لمراحة في ظل . وأعمال طرابمس وأرمينية وغيرىاأنطاكية 
بعد ذلك استولى . وىرًبا من الحروب التي لم يكن لسعيرىا خمود عمى البرعرش مسيحي 

أسرة لوسينيان استمّرت تحكم في  إاّل أنّ ... المسممون عمى الديار المشرقية وانيزم االفرنج
فرحل إلى الجزيرة كثير من موارنة سوريا ولبنان الذين جذبيم رابط الدين والخوف من . قبرص

ولما ... الموارنة ىناك وعظم شأنيم حتى أّنيم استوطنوا نيًفا وستين قريةفكثر عدد . االضطياد
... انتقمت قبرص إلى حكام البندقية لم تزل ميرًبا يمجأ إليو الموارنة أيام الضيق واالضطياد

ويثبت ذلك ما وجد عمى بعض الكتب الطقسية القديمة التي كانت في قبرص حيث تقرأ أسماء 
وقد جاء في إحدى المخطوطات . تج، وىي قرى في بالد جبيل والبترونأناس من كور ورام وتر

من معاممة البترون من قرية رام ... عمى يد يعقوب... كتبت ىذه األحرف: "القديمة العبارة التالية
ومارينا قرية في قبرص وىي إلى اآلن ..." جار عميو الزمان وجاء إلى قبرص وسكن في مارينا

ارنة من وادي قنوبين ونقموا معيم ذكر القديسة مارينا الراىبة الناسكة مارونية، قدم إلييا مو
... المارونية المعروفة

 
قبرص عدد من موارنة جبيل والبترون عندما  ىلعشر ىاجر أيًضا إوفي غمرة القرن السادس 

ولنا دليل عمى ذلك ما ذكره .. غزا المتاولة الحماديون ىاتين المقاطعتين واستولوا عمييما
لضيق اإّنو ألجل الضنك و: "، قال في تاريخ األزمنة1510دوييي نفسو في تواريخ سنة ال

وانو في مركب واحد دخل من بالد  .ودخموا بالًدا بعيدةىاجر كثيرون الذي صار في بالد الشام 
من ترتج ولحفد وغيرىما وبنوا كنائس في كميبيني  جبيل إلى قبرص مائة وعشرون نفًسا

م الحاج ميخائيل المحفدي أحد المطران جبرائيل القالعي الذي سكن في ومطوشي وكان بينو
. فييا دير كبير لمروم كان قباًل لمموارنة  اودالي قرية معروفة في الجزيرةوطاال ..."قرية طاال
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بأّنيا أعطت الموارنة عدة عمماء من ومطوشي وكميبيني قريتان قبرصيتان، واشتيرت األولى 
. نية في رومةخريجي المدرسة المارو

 
كان لمموارنة، منذ العيد الصميبي، كرسي أسقفي وكان صاحب ىذا الكرسي يسكن ما بين رعيتو 

، وقتموا حاميتيا وجيوشيا وذبحوا عدًدا من المسيحيين 1571إلى أن دخل األتراك الجزيرة سنة 
ذلك الحين  منذو... وقيل أّنو قتل من الموارنة خمسة عشر ألًفا وفي رواية أخرى ثالثون ألًفا

وتشوشت األحوال فييا فعاد كثير من الموارنة إلى لبنان دولة العثمانية لاأصبحت الجزيرة في يد 
وجعل بعد ذلك أساقفة قبرص الموارنة إقامتيم ... دقيين إلى جزيرة مالطةقوالبعض انتقموا مع البن

... بقية الطائفة في لبنان، وكانوا يذىبون حيًنا بعد آخر لزيارة رعيتيم المنقطعة عن
 

تموز سنة قبل الدوييي إًذا درجة األسقفية من يد البطريرك جرجس السبعمي في اليوم الثامن من 
وكانت حالة وأوضاع . ر سيدة قنوبين مركز البطريركية المارونيةيدوكانت ترقيتو في . 1668

بعد قسمت لن تكن د ذلك ألّن البال. األساقفة والمطارين في تمك األيام غير ما ىي عميو اليوم
إلى أبرشيات معروفة بحدودىا منفصمة عن بعضيا ومستغّمة بسبب الفقر وقمة األمن في سائر 

كان األساقفة يأخذون اسم الكراسي دون أن يرتبطوا بخدمة . الجيات وجرًيا عمى قديم العوائد
المرموز عنو األبرشية التابعة ليذا االسم وال يعقدون مع كنيستيم ذاك االقتران الروحي 
تو وتدبيره، بل كانوا بالخاتم، لم يكن سكنيم في وسط رعيتيم وشعبيم وال كانوا يعنون بسياس

وكان السيد البطريرك يوّجييم كل سنة إلى  .حد األديار أو في الكرسي البطريركييقيمون في أ
 حداث وجمعالرعايا ويسّمميم منشور البركة ويفّوض إلييم أمر الزيارة القانونية وتثبيت األ

ولم يجر بخالف ىذه العادة سوى مطارنة قبرص الذين جعموا إقامتيم في األبرشية ... العشور
حتى أواخر القرن السادس عشر، حين دخل األتراك الجزيرة وذبحوا الموارنة باآلالف كما ذكرنا 

ثمان أبرشيات  قسمت الطائفة المارونية إلى 1736ولما عقد المجمع المبناني الشيير عام ... آنًفا
بحدود ثابتة وأمر المجمع األساقفة الرعاة أن يستمموا ويتولوا تدبيرىا ويقيموا ضمن وفصمت 

. حدودىا بشكل ثابت ونيائي
 

أّما المطران إسطفان الدوييي فمم ييتم بوجود دير أو كرسي لسكناه وال بجمع مال ينفقو في 
األمين الصالح لممتاجرة بوزنات ا كالعبد تكريم مقامو وتعززه تجاه عيون العالم بل نيض فورً 

سيده وذىب مرساًل من قبل البطريرك لزيارة أبناء الطائفة وأخذ يتجّول بين رعايا الجبة والزاوية 
بعد ذلك أبحر إلى . والضنية وعكار واعًظا مرشًدا مجتيًدا في أمر خالصيم وتدبير شؤونيم

م كنيستيم معمًما واعًظا ومرشًدا بكل قبرص رعيتو الخصوصية وشرع بجمع الموارنة وتنظي



19 

 

وباإلضافة إلى ذلك أخذ يبحث، حسب عادتو المشكورة، عن  .الغيرة والنشاط المذين قطر عمييما
الكتب والمخطوطات الطقسية والروحية والتاريخية الباقية في الجزيرة منذ القديم، وقد حمل معو 

وأما الكتب التي لم يتمّكن من اقتنائيا، فإّنو . منيا إلى لبنان قسًما كبيًرا لدى مغادرتو الجزيرة
... كعادتو أيًضا نسخ حواشييا والتعاليق المكتوبة عمييا والمتعمقة بتاريخ المشرق ولبنان والموارنة
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بطريرك المُاروت الذَيٍي 

 
. عن نفسو وأعمالو ومآثره إاّل بأسطر قميمة وبشكل غير مباشرمن عادة الدوييي أن ال يتحّدث 

ىذا طبًعا من شيم النفوس الكبيرة ومزايا الرجال العظام الذين ال يستعطون المديح من الغير، و
فالدوييي لم يترك لنا ذكًرا . فيم يدركون، عن قناعة وكبر، أّن الرضى من الذات ينبع من الداخل
في وىو لم يشر إلى أعمالو . لرسالتو في إىدن وحمب وقبرص إاّل بشكل خاطف وفي أسطر قميمة

ب بطرس قبرص إاّل في سطرين اثنين ورًدا في رسالة بعثيا إلى تمميذه العالمة الماروني األ
وقدمنا إلى درجة المطرانية إلى قبرص فزرناىم وتعبنا ( يقصد جرجس السبعمي)مبارك، المرحوم 

 غير أّن اهلل قيد لواضع سيرة حياتو بطرس شبمي، مطران بيروت، أن يذىب إلى..." فييم جيدنا
. ويقتفي آثار الدوييي عن كثب 1902قبرص سنة 

 
ط إسطفانوس بطرس ترجمة أبينا المغبو: "عن حياة الدوييي إلى اآلن ىوأدق كتاب صدر 
، صدر في بيروت في مطبعة النيضة سنة ("1704-1630)نطاكية الدوييي بطريرك ا

اسبة مرور لمن 1970بيروت، سنة  –، ثم طبع مجدًدا في منشورات مدرسة الحكمة 1913
ونحن بدورنا ننقل إليكم ىنا أىم ما . ثالثمائة سنة عمى انتخاب الدوييي بطريرًكا عمى الموارنة

. جاء بقمم شبمي عن أعمال الدوييي في قبرص
 

" الشحيم"إلى اآلن عمى كتاب طقسي قديم ىو كتاب  ىناك كتابة بخط الدوييي نفسو باقية
ىذا الكتاب كان سابًقا في كنيسة مار . ي قبرصف سقفية المارونيةموجود في النيابة األ

وسكان ىذه القرية كانوا كميم موارنة أما اآلن فإّنيم من طائفة . رومانوس في قرية فونو
والكتاب المذكور أوقفو . الروم، ولم يبق لمموارنة ىناك إاّل كنيسة قديمة وبعض أوقاف تتيعيا

الخوري جرجس الترتجي من قرية كميبيني ابراىيم ابن عمى كنيسة مار رومانوس المارونية 
وسيم كاىًنا من يد  1669وابراىيم ىذا عاد إلى قبرص سنة . خريج مدرستي رافينا وروما

المطران إسطفان الدوييي نفسو في السابع من شير أيار من السنة المذكورة عمى مذبح مار 
كتاب الشحيم السابق ذكره وكتب ابراىيم بيده بالمغة اإليطالية عمى . رومانوس المشار إليو

 Splendore della Nazioneتاريخ سيامتو كاىًنا وينعت الدوييي بمجد الطائفة المارونية 

Maronite.. إسطفانوس : "وفي آخر الشحيم األسطر اآلتية بالكرشوني بخط الدوييي نفسو
تيت إلى زيارة ربانية أنا الحقير بين الرؤساء أ 1668فمما كانت سنة  –المطران الحقير لقبرص 

ومانوس رسمنا شمامسة بالترتيل روفي ىيكل مار )...( ىذه الجزيرة المحروسة التي اؤتمنا عمييا 
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وجرجس ولد خرسطفورس اهلل  شماس حنا بن مركو( صغرىلايقصد الدرجات الكينوتية )بوابية وال
" ...وهلل المجد دائًما أبًدا. يباركيم وينسييم في ربح الوزنة التي اقتبموىا

 
 Tablettaاإليطالية  نم –والطبميت في المغة الكنسية )ويوجد في بكركي إلى اليوم طبميت 

 –أو الرخام فيما بعد  –كناية عن قطعة مستطيمة أو مربعة من الخشب  –أي طاولة صغيرة 
ىذا الطبميت كّرسو المطران إسطفان ...( المذبح تحت آنية التقديس توضع إلى اليوم في وسط

وقد وجده المطران بطرس شبمي في الكنيسة  .1669لرعية كمبيمي في شير آذار سنة الدوييي 
الميجورة لتمك القرية المذكورة وحممو معو كذخيرة ثمينة قّدميا لمبطريرك الياس الحويك كأثر فاخر 

وجدير بالذكر أّن بمدة كمبيمي تقع بالقرب من مدينة مطوشي المعروفة . من أحد أسالفو العظام
... ىا اليوم مسممون بعد أن كانوا كّميم موارنة في القديموسكان

 
م حضرت أنا 1669في سنة : وفي قرية اصوماتو وجدت كتابة أخرى بخط الدوييي ىذا نصيا

: من عدن –عدنونو  –" العدني"حرفًيا )الحقير في المطارنة المطران إسطفان الدوييي اليدناني 
لزيارة أوالد رعيتي الموارنة الكائنين في جزيرة قبرص ، مطران جزيرة قبرص (الجنة أو الفردوس

لى أىالي قرية اصوماتو في اليوم الثالث  ( 1669)عشر من آذار المبارك من السنة المرموقة وا 
ورسمنا عيسى ولد ... المحروسين من اهلل وثبتناىم في ميرون الخالص واهلل يثبتيم في أمانتو

. العالية( الكينوتية)ر عقمو ويرشده إلى الدرجات مخايل شماًسا مرتل وبواب والمولى بنو
 

ومن حين ارتقائو إلى الدرجة السقفية، وخالل إقامتو في قبرص، أخذ الدوييي يجمع وينّقح ويكمل 
سيم "سريانية لاويقابميا في . ة معناىا وضع اليدوالشرطونية كممة محرفة عن اليوناني. الشرطونية

ورتبة وضع اليد عن . ة السيامة أي قبول الدرجات الكينوتيةبالمعنى نفسو، وفي العربي" ايدو
وىذا . أي الكتاب المختص باألسقف Pontificatلذلك سمت في الغرب . صالحية األسقف

والصغرى ىي المرتل . عدد الدرجات الكينوتية الصغرى والكبرىالكتاب يحتوي عمى رتب عددىا 
نطاكية ومنذ كانت كنيستنا السريانية اال .واألسقفوالقارئ والشدياق والكبرى ىي الشماس والكاىن 

المارونية كان لكل أسقف كتابو الخاص يستخدمو عند إيالء رتبة ما، وىذه الكتب الخاصة 
ع ويقابل، ينّقح ويصّحح، فجاء الدوييي يجم. المخطوطة يخالف بعضيا بعًضا وتصعب قراءتيا

فجاءت شرطونيتو أول . قدمينشرقيين األكمل النسخ القديمة المستوحاة من اآلباء اليفّسر ي
وكتابو المخطوط ىذا موجود إلى اليوم في خزانة . شرطونية مارونية موّحدة متماسكة ومتكاممة

ىذه شرطونية المعّمم الفريد : سطر اآلتيةوفي صدر الكتاب األ. البطريركية المارونية في بكركي
نطاكي بركة ه البطريرك إسطفانوس بطرس االذكر والراعي السعيد المشيور بالعمم والعمل الصالح



22 

 

وعمى الصفحات األولى أسماء الذين قبموا الدرجات الكينوتية المقدسة من يده . صمواتو تحفظنا
أي قبل شير  1704نيسان  5، وىو أسقف في قبرص، إلى 1669المباركة من شير أيار سنة 

بمشروع إصالحي ثان لمشرطونية وىو وتجدر اإلشارة ىنا، إلى أّن الدوييي عاد وقام . من وفاتو
. وجاء المشروع الثاني أكثر انفتاًحا وتكامالً . في السدة البطريركية

 
وعمل الدوييي األخير ىذا . وىذا النص محفوظ إلى اليوم في مكتبة مطرانية بيروت المارونية

 فقد قارن بين كل ما توفر لديو من نصوص قديمة، ومنيا أقدم نص. عمل جماعي وعممي
والدوييي بعممو ىذا ناىض ما أمكن لميتنة . 1215لمبطريرك إرميا العمشيتي الشيير سنة 

ونية في رومة، وأدخل، عمى ارالنصوص المارونية، ولو كان قد استعان بخريجي المدرسة الم
ولقد . تكريس يدي الكاىن الجديد بالميرون المقّدس كما ىي العادة عند الالتين –سبيل المثال 
ه الخطير بموافقة الكرسي الرسولي لما فيو من الحقائق اإليمانية والعقائد الالىوتية حظي عمل

يمان، عّمم شرطونيتو ر اإلوالدوييي نفسو بعد أن ذكر بقرار مجمع نش. والنفحة الروحانية العميقة
 غير أّن الرابطة! ولما يطبع نصو إلى اليوم... ومات الدوييي. وفرضيا عمى كنيستنا المارونية

مخطوطة شرطونية  ، وببعض التصرف لمتسييل، نص1986الكينوتية نشرت بالزنكوغراف سنة 
... عداد محدودةالدوييي ىذه، وبأ

 
وفي مكتبة مطرانية بيروت المارونية أيًضا مصحف قديم نسخو كسبار الغريب القبرصي 

رص، ثالث رسائل الدوييي معو من قبالماروني أول تالمذة المدرسة المارونية في رومة وأحضره 
. األولى من البابا أدريانوكس السادس إلى البطريرك شمعون الحدثي. نسخيا الدوييي بالكرشوني

، والثانية من البابا بولس الثاني إلى البطريرك يوسف ابن حسان الحدثي بتاريخ 1522تاريخيا 
لبابا بولس الرابع بالد عكار إلى ا –، والثالثة من البطريرك موسى بن سعاده من الباردة 1469
ىذه الثالث رساالت وجدتيا أنا : "وفي آخر ىذه الرسالة عّمق الدوييي ىذه العبارة، 1564بتاريخ 

والقبارصة " )مركين"أو " مريين"ربانية في شير آذار بقرية  1669الحقير مطران إسطفان سنة 
زة الموارنة وممكيم ومركين ىي قرية باقية حتى اليوم في حو...( يسقطون حرف الكاف لمتخفيف

... وىي عمى مسافة ربع ساعة من بمدة اصوماتو
 

ا في كنيسة قرباحيا وعمى كتاب  ًً ( وىي قرية مارونية بقرب اصوماتو أيًضا)صموات كان سابَق
مطران قرأ في ىذا الكتاب الحقير في الرؤساء إسطفان الدوييي من إىدن : "وجدت ىذه الكممات

من شير شباط المبارك في أيام سيدنا البطرك جرجس  26مسيحية في  1669قبرص سنة 
(..." السبعمي)
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والدوييي جمب معو من قبرص العديد من المخطوطات والكتب المتنوعة ليؤّلف منيا، عند سنوح 

كتًبا تاريخية متعّددة كانت وما زالت من المراجع األولى لتاريخ المشرق  –وقد سنحت  –الفرص 
الكتب مثاًل تاريخ األزمنة، تاريخ الطائفة المارونية، كتاب االحتجاج، من ىذه . ولبنان والموارنة

وقد رأى بعض العمماء المتأخرين ... الشرح المختصر، كتاب المحاماة، السمسمة البطريركية إلخ
أن يتثبتوا من دقة العالمة الدوييي التاريخية، فبحثوا في الكتب التي نقل عنيا معموماتو المتنوعة، 

أب "فأصبح من ىذه الناحية . يًنا مدقًقا، شديد الحرص عمى سالمة النقل والترجمةفوجدوه أم
ووضعو واضع تاريخ لبنان . ، كما عرفو بعض العمماء والمؤرخين"التاريخ الماروني والمبناني

أعمم مؤرخي الطائفة المارونية ومن أحرص العمماء "العام العالم األب مارتين اليسوعي بأّنو 
وىو بحق من أول من أدخل ( 120ص "... )األخبار ونقل المعمومات التاريخيةدقة في سرد 
 .في كتابة التاريخ( L'esprit Scientifique)الروح العممية 

 
، وكان الدوييي يوميا في قبرص، توفي البطريرك 1670وفي اليوم الثاني عشر من نيسان سنة 

كان يوميا قاطًنا في دير مار . ةجرجس السبعمي بعد أن قاسى من جور الحكام مشقات كبير
. شميطا مقبس فوق قرية درعون

 
طرابمس والشام وحمب،  توباء الطاعون وتفشى خاصة في أياالوحدث أن انتشر في تمك األيام 

وقيل أّنو أمات في حمب ماية وأربعين ألًفا، وفي الشام خمسة وسبعين ألًفا وعدًدا كبيًرا في الجبة 
د توفي بيذا الوباء البطريرك السبعمي وىو مقيم بعد في دير مار شميطا وق... والزاوية وطرابمس

خاف األىالي أن يدفنوا البطريرك داخل الكنيسة، خوًفا من الوباء، ... مقبس ىرًبا من االضطياد
تنّيح بيذا . المجد هلل: "فدفنوه في قبر قديم محفور في صخرة حفرت عمييا ىذه العبارة بالسريانية

مسيحية في اليوم الثاني  1670الماروني من بسبعل سنة  بطريرك انطاكيابطرس القبر جرجس 
". عشر من نيسان

 
 ...وبعد خمسة أسابيع، انتخب إسطفان الدوييي، مطران قبرص، بطريرًكا عمى الموارنة
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الذَيٍي راكرة المُاروت 

(1670-1704 )

 
عندما توفي سمفو البطريرك جرجس البسبعمي بداء  إسطفان الدوييي في قبرصكان المطران 

وليس بيدنا دليل عمى أّنو بمغو خبر . كسروان –الطاعون في دير مار شميطا مقبس في درعون 
واتّفق أّن شّدة وطأة الطاعون منعت مطارين الطائفة وأساقفتيا . وفاة البطريرك في قبرص

في غضون ذلك أّن المطران إسطفان أتّم  وكان. وأعيانيا عن االجتماع النتخاب بطريرك جديد
وعند وصولو إلى مرفأ طرابمس . رسالتو في قبرص وزيارة الرعية وبرح الجزيرة عائًدا إلى لبنان

عمم بوفاة البطريرك فتوّجو فوًرا إلى قنوبين وىناك وجد المطارنة جرجس حبقوق البشعالني 
ولم . األوجو والعيان، فبمغوه وفاة رأس الطائفة وجبرائيل البموزاني وبولس الدوييي وجمًعا حافاًل من

ذي كان وكيل دير لا، حتى توفي القس انطونيوس الرزي يجتمعوا في اليوم التاسع بحسب الرسوم
قنوبين، وقد أعاقيم عن االجتماع بوقتو خوفيم من وطأة الوباء ألّن وكيل دير قنوبين المذكور 

وم األربعين لوفاة البطريرك، أي في العشرين من ثم اجتمعوا في الي. كان قد أصيب بو أيًضا
واّتفقت كممتيم عمى تنصيب المطران إسطفان الدوييي بطريرًكا انطاكًيا ، 1670شير أيار سنة 

ولما درى الدوييي بذلك، ىبت في نفسو شعائر القديسين وتمّثمت . عمى الطائفة المارونية
اإلنجيل بأعماليم الطاىرة وظيروا كالكواكب  لعينيو صورة األحبار الفضالء الذين رسموا أقوال

حسبوا كل شيء كالنفاية ليربحوا المسيح النيرة في سماء بيعة المسيح، وتذّكر اآلباء الذين 
... ففروا إلى البراري ىرًبا من مجد العالم وغروره الباطل... ويوجدوا فيو

 
احتجب عن أعين الناس، إاّل أّن  بشدة، رافًضا مقام البطريركية، وتمّنع المطران إسطفان أوالً 

األساقفة واألعيان عادوا فألّحوا عميو بقّوة وألزموه بذلك، فقبل البطريركية متكاًل عمى مراحم 
وانتشر الخبر فمأل القموب فرًحا وىّمل الشعب تيمياًل وكان يوم جموسو  .الرب راعي الرعاة األعظم
وفور . في دير سيدة قنوبين 1670أيار  22ولقد تّمت رسامتو في . من أبيج األعياد وأبياىا

، استدعى الدوييي الشماس يوسف بن بربور الحصورني وسامو جموسو عمى السدة البطريركية
كاىًنا وأرسمو إلى روما ليقّدم باسمو الطاعة والخضوع لمكرسي الرسولي المقّدس ويمتمس من 

سمفائو المغبوطين البطاركة الموارنة، رئيس األحبار التثبيت ودرع الرئاسة، وذلك جرًيا عمى عادة 
. معمول بو لغاية يومنا ىذالاأعيانيا وفًقا لمتقميد الماروني السادة األساقفة وآخًذا معو عرائض 

ولكن البطريرك الدوييي لم يتمّكن من إرسال قاصده حااًل إلى رومة ألّنو اضطر أن يأتي إلى 
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وثانًيا ألجل الوقوف عمى خاطر الشيخ أبي . فيمبالد كسروان أواًل ىرًبا من جور الحّكام وتعّس 
... يكن حاضًرا وقت االنتخابنوفل الخازن الذي لم 

 
تجدر اإلشارة ىنا إلى أّن وجوه وأعيان الطائفة العممانيين كانوا يحضرون انتخاب البطاركة، كما 

أجدادىم، وكانت من  وىذه العادة تسّمميا الموارنة. أّنو كان ليم يد في تعيين األساقفة والمطارنة
الغربية كانت قد ألغت ىذه العادة منذ أواسط  غير أّن الكنيسة. غرب مًعالاسائدة في الشرق و
ىذه العادة إلى يومنا  عمى أّما الكنائس الشرقية فال يزال قسم منيا يجري... القرن الخامس عشر

، 1736ر الذي انعقد في سنة أما في الكنيسة المارونية فقد أبطميا المجمع المبناني الشيي. ىذا
... بالمطارنة واألساقفة وحدىم( واألساقفة)وحصر حق انتخاب البطاركة 

 
قامتو في  وكان لتوّجو البطريرك بين درعون  –ر مار شميطا مقبس يدالدوييي إلى كسروان وا 

إلى األثر الطيب في قمب أبي نوفل الخازن، الذي، بعد لقائو بالبطريرك وتعرفو  -وغوسطا
خصو، أّدى لو واجب الطاعة وبالغ في إكرامو، لما شاىد فيو من رجاحة العقل وسمو األخالق ش

ب وبعد أن أزال الدوييي تحفظ أبي نوفل الخازن وّجو قاصده األ... وعالمات التواضع والقداسة
( 1676-1670)من البابا إقايموس العاشر إلى رومة اللتماس درع التثبيت ني وريوسف الحص

بيد أّنو لم يحصل عمى براءة . 1671حصروني إلى رومة في العاشر من تشرين الثاني فوصل ال
 –إلى رومة ، ألّن بعض األعيان والرؤساء كانوا قد كتبوا 1672التثبيت إاّل في الثامن من آب 
مظيرين عدم رضاىم، إما لكونيم لم يكونوا حاضرين في  –قبل لقاء البطريرك وأبي نوفل 

ما لكونيم رفضوا االقتراع لو مع األكثريةاالنتخاب بسبب ا وعندما عرف . لوباء الشديد، وا 
الدوييي بيذا كتب عمى قاصده في رومة رسالة يأمره بيا أن يرجع إلى لبنان دون التماس درع 

وقيل أّنو لما ىّم بأن يختم الرسالة ىذه بالخاتم البطريركي لم يمصق الحبر بالورق، عمى . التثبيت
البطريرك ىذا األمر إشارة من اهلل عمى  افعد... ه فعل ذلك ثالث مرات متتاليةالرغم من أنّ 

وحينئذ ترك الرسالة ولم يعد يبعثيا إلى مندوبو، وترك ما ىو جار من معارضة صواب انتخابو 
... ألمر اهلل تعالى، متكاًل عمى عنايتو الفائقة

 
وكان مار . سروان في دير مار شميطا مقبسأقام البطريرك الدوييي إًذا، أثناء رحمتو األولى إلى ك

شميطا من األديار المارونية القديمة في كسروان، جّدده الخوري يوحنا محاسب الفسطاوي سنة 
كممت : "، كما ىو ظاىر إلى اليوم عمى البالطة الموضوعة فوق باب الكنيسة وىذا نّصيا1628
االنطاكي ( اإلىدني)طرك يوحنا مخموف سيدنا الب أيامىذا الدير المبارك مار شميطا في عمارة 

بيد المعمم نقوال الشامي، وكان المعتني . في تاريخ سنة ألف وستماية وثمانية وعشرين مسيحية
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قرى المذكورة ودرعون وبطحا وعجمتون لاو الخوري يوحنا المحاسب والخوري عطيا والخوري فرح
". وعشقوت

 
منزاًل بقرب الدير يقيم فيو البطاركة الموارنة إذا  وقد جّدد البطريرك الدوييي كنيسة الدير وبنى

وفي ىذا الدير . وىذا المنزل باق إلى اآلن بجانب الكنيسة لجية الشرق. جاؤوا تمك الناحية
الخوري لوقا القرباصي تمميذ المدرسة المارونية في رومة  1672استدعى الدوييي سنة 

النفوس في الجزيرة ثالثًا المطران في خدمة وبقي ىذا  .ورقاه مكانو عمى كرسي نيقوسية بقبرص
. 1715وأربعين سنة ومات فييا سنة 

 
وفي أثناء وجوده في كسروان عمل الدوييي كثيرًا في خدمة أمتو وطائفتو وتاريخيا بكل اندفاع 

حداث السياسية واالجتماعية الصعبة وثبات ومحبة، وواجو برباطة جأش نادرة األ
يطوف الجبل متفقًدا  أوقاتوفقد قضى معظم . أياموتي وقعت في واالضطيادات المتنّوعة ال

أبناءه ومعزًيا، منجًدا المشتتين في جميع أنحاء لبنان، جامًعا المخطوطات القديمة، ناسًخا 
وتجدر اإلشارة ىنا أّن الكنائس التي كّرسيا  ....ومؤلًفا، واعًظا ومرشًدا ومكرًسا األديرة والكنائس

دوييي، في خالل بطريركيتو الطويمة، بمغ عددىا خمًسا وثالثين كنيسة أي البطريرك إسطفان ال
بمعّدل كنيسة في كل سنة من سني بطريركيتو، وكانت موّزعة في مناطق الشمال وكسروان 

ومنيا كنائس مار أنطونيوس قزحيا، مار ميخائيل شوريا، ومارت مورا ... )والفتوح وعاليو والشوف
( ...في إىدن، وسيدة زغرتا

 
، وأخذ يواصل إدارة وتنظيم كنيستو 1672عاد الدوييي إلى كرسيو في قنوبين في أواخر سنة 

ويتابع التقنيات التاريخية والتآليف المفيدة التي بدأىا وىو تمميذ في روما كما رأينا سابًقا، ولم 
ينّظم يكف عن فحص الكتب المارونية، من روحية والىوتية وطقسية وتاريخية، فينسخ ويصّحح و

. ويترجم ويؤّلف
 

زار قنوبين المركيز دي نوانتال سفير ممك فرنسا لويس الرابع عشر، فأكرم  1674في سنة 
العظيم الذي يمثمو ومحافظة البطريرك نيافتو وخّصو بمجالي الترحيب والحفاوة، اعتباًرا لمممك 

: ان شبمي عن ىذه الزيارةويقول المطر. عمى العالقات التاريخية التي كانت تربط الموارنة بفرنسا
. ولم يكن ليأخذ المركيز نوانتال ممل من مشاىدة الشعب الماروني ونقاوة طويتو وسالمتيا... "

ّنو لما جمس إلى مائدة السيد البطريرك ونظر حولو كينة الكرسي األفاضل خيّ  ل إليو أّنو وا 
أمر المركيز أحد المصّورين وتذكاًرا لزيارة قنوبين  .جالس بين الرسل األطيار في عمية صييون
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. الذين كان يصحبو بأن يرسم عمى صحيفة أحد شالالت نير قاديشا الذي تحت الدير المذكور
ثم من قنوبين صعد المركيز لزيارة األرز الخالد برفقة السيد البطريرك وتبعيما جميور اإلكميروس 

لتقدم عميو الذبيحة المقّدسة  يقام مذبح في وسط تمك الغابة الفريدة أنوطمب السفير . والشعب
ثًرا لألعصار السالفة تمجيًدا لمعزة اإلليية، التي بعنايتيا الفائقة حفظت تمك األشجار المقّدسة ا

وقّدم البطريرك قطعة من خشب األرز إلى السفير لينحت فييا . ورمًزا لقدرة اهلل وخمود لبنان
بصالبتو وعدم فساده رمزًا لمعالقات  تمثال لممك فرنسا لويس الرابع عشر، فيكون خشب األرز

..." التاريخية بين فرنسا والكنيسة المارونية
 

تجّددت االضطرابات والحوادث في الشمال، وخاصة في مناطق الجبة والزاوية  1675وفي سنة 
فاضطر البطريرك إلى التوّجو، مرة أخرى، إلى كسروان .. بسبب ظمم وتعّسف الحكام الحماديين

تنقيب لالبحث واناك تابع عمل التوحيد واإلرشاد وشميطا مقبس السالف الذكر، وه وسكن دير مار
عمى أّنو في ىذه المرة، لم يمبث طوياًل في كسروان لفقدان االنسجام بين مشايخ تمك . والتأليف
فتوّجيو في صيف تمك السنة نحو األمير أحمد المعني، حاكم الشوف الذي كان في دير . الناحية

وخّصص لو األمير المعني . مة الحكام المعنيين صيًفا، فاستقبل بكل حفاوة وترحيبالقمر عاص
ثم استأجر البطريرك من األمير قرية مجدل . وكنيسة في قصر األمير أمين في بيت الدينجناًحا 

وشمل نظره أبناء الطائفة المشتتين في . المعوش، فجّدد كنيستيا وشّيد مسكًنا بجوارىا لو ولمرافقيو
... ك الجيات، فنّظم أمورىم وعّزز مكانتيمتل
 

وبعد أن قضى الدوييي ثالث سنوات في الشوف قدم أناس من الجبة ومعيم رسائل من آل 
حمادة إلى األمير المعني يقّدمون بيا لمسيد البطريرك االعتذار والخضوع التام ويعدونو بالقسم 

... أّنيم لن يعودوا يخمفون معو بشروطيم
 

ياىم إلى الشمالفسامعيم الب بيد أّن الحّكام الحماديين لم يحافظوا طوياًل عمى . طريرك ورجع وا 
روط واألمن وترك النصارى بحفظ الشمعني لاقطعوىا عمى نفوسيم أمام األمير  عيودىم التي

وعادوا إلى إثارة االضطرابات وأحداث الجور وشأنيم، بل حنثوا بالدعوة ونكثوا بالعيود 
. واالضطياد

 
-1676)توفي البابا إقميموس العاشر وخمفو البابا اينوشنسيوس الحادي عشر  1676سنة وفي 

، فحّرر لو البطريرك مينًئا ومقدًما فروض الطاعة واإلكرام باسمو وباسم الموارنة، (1689
ومّما ... وبالفرصة نفسيا عرض عمى قداستو حاجات الكرسي البطريركي وحالة الشعب الماروني
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وكنت عزمت عمى نفسي بالقدوم إليكم ولكن ما قّدر اهلل : "... في ىذه الرسالةقالو الدوييي 
من كثرة الضنك واالضطياد الحادث عمى شعبكم الماروني، وخاصة في ىذه السنوات الثالث 

فإّن ضياًعا كثيرة حمت ... رأوا من المحن والمشقات ما لم يره شعب إسرائيل من الفراعنة
لكنائس انيجرت، وتقتل شعب كبير والباقي تفّرقوا بين األمم القريبة وبعض األديرة احترقت، وا

بالجراد الزحاف حتى غطى ( 1676)ثم دخمت ىذه السنة ... بسبب تغيير الحكام وقساوتيم
وجو الفمك واألرض، ثم تبعو القحط والغالء حتى زادت األسعار خمسة أضعاف عّما كانت 

..." وميما يجينا من جانبو مقبول عمى الرأس والعين لكن أحكام الباري غير مدركة،... أوالً 
 

جرى في رومة احتفال باىر لمناسبة مرور مائة سنة عمى تأسيس المدرسة  1685وفي سنة 
وقد أمر الكردينال نرلي محامي . المارونية الشييرة حيث تمّقى الدوييي دروسو العالية ونبغ فييا

باألقمشة المزركشة وأن تعّمق عمى جدرانيا صور الذين الطائفة المارونية أن تفرش قاعة المدرسة 
وبمغ عدد التالمذة الذين وضعت صورىم عمى . نبغوا من تالمذتيا وشرفوىا بأعماليم الجميمة

جدران القاعة أربعة وعشرين، منيم ثالثة بطاركة عمى الكرسي االنطاكي وىم إسطفانوس 
ثّم أمر ... مطراًناي الكاثوليكي، واثني عشر الدوييي، جرجس عميرة، واندراوس أخيجيان السريان

الكردينال بطبع كراسة صغيرة بالالتينية عن ىذا اليوبيل ضمنيا صور المذكورين مع كممة ثناء 
عمى ثبات الطائفة المارونية في اإليمان القويم، كما أمر برسم صورة الدوييي في صدر الكراسة 

: مع تقريظ لو ىذا مؤداه
 
رقي إلى السمطة فوجد أعمى من ىذا . ي الدوييي حقو، ألّنو يفوق كل ثناءليس من مديح يوف"

كتب تواريخ أمتو . المقام، واجتيد في أن يفوق ما سواه ال بالعظمة بل بالصالح والفضل
فمتذع إًذا مناقبو ليس في األجيال الحاضرة . ووطنو وطقوسيما، فاستحق بذلك المديح والثناء

وكان يتفّرغ لشأن نفسو . سار سيرة رىبانية... لفة والالحقة أيًضاوحدىا، بل في العصور السا
وكان ييتم باآلخرين كمن ليس لو انشغال بذاتو . ولخدمة اهلل كمن ليس لو رعية ييتم بتدبيرىا

يا ليا من ديار سعيدة أخذت من رئيسيا بداًل من . وكان يسعى دوًما في أن يغني غيره. وباهلل
." ..أن تدفعيا لولي أمرىا

 
صالح طائفتو وفي الواقع  لم تكن تقمبات األحوال السياسية واىتمامات الدوييي بتدبير وتنظيم وا 
مدرسة  فقد أنشأ. ة، لتصرفو عن االعتناء بالمدرسة المارونية في رومةبيجيال العصفي تمك األ

دعوة فيرسميم ويتبّين عالمات ال. في قنوبين ليختار من تالمذتيا من يتوّسم فييم الذكاء والنجابة
وكان ىو نفسو من اختار السمعاني ومبارك والتوالوي وغيرىم ممن . "إلى روما لمتحصيل العالي
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النيضة العممية في القرنين السابع  أمثاليمأصبحوا من مشاىير العمماء الذين قامت عمييم وعمى 
ذي لاحنا مخموف فو البطريرك يوفاقتفى بذلك آثار ابن بمدتو وسل. والثامن عشر في ىذا الشرق

لمدرسة روما، كما يقول البطريرك لتعد طالًبا  1624فتح أّول مدرسة إكميركية في الشرق سنة 
وكان ، 1981، العدد الثاني، 22السنة " المنارة"، في مجمة (وكان بعد مطراًنا)نصر اهلل صفير 

فضائل ويعدىم ى العمم والتمرس باللعمذة رومة ويستحّثيم عمى اإلقبال الدوييي يشّجع تال
نتعّيد لكم ": عمى ما يّتضح من ىذه الرسالة التي وّجييا إلييم وقد قال فييا بالمراتب السامية

ويذكرىم في رسالة ثانية ". بأجل المراتب عندما تعودون إلينا بالسالمة موقرين بالعمم والفضائل
لعموم اإلليية وترجعوا اتعّمموا وبحرًا إاّل لتولم نرسمكم إلى بمدان بعيدة برًا : "بغية سفرىم فيقول

تفيدوا غيركم وتتاجروا بالوزنات ألّن الشرق مفتقر لمن يعمميم وييذبيم ويعزييم عمى قبول ف
 ..."االضطيادات

 
إّنو كان يؤانس صغار التالمذة اإلكميركيين : "وقد كتب البطريرك سمعان عواد في الدوييي يقول

العمم ومخافة اهلل، ويأتييم بالمأكل والحموى وبالفواكو في مدرسة قنوبين، ويحّرضيم عمى مواظبة 
وأنا الحقير سمعان عواد قد شّرفني بمؤاكمتو جممة ... يقطفيا ليم بيده ويأكل معيم عمى المائدة

...". مرات وكان يحبني كثيًرا
 

 الء منيم ويؤدبوما كان اىتمامو بالكينة بأقل منو بطالب الكينوت، فكان يثني عمى غيرة الفض
أّما الكينة النشيطون الذين يرعون : "البطريرك سمعان عواد نفسو بقولووىذا ما أّكده . المتوانين

ذا توفي أحدىم يحضر بنفسو . قطيعيم عمى مثال الراعي الصالح فكان يكّرميم أشد اإلكرام وا 
ما يزالون بخالف الكينة المتوانين فإّنو كان يوّبخيم ويعاقبيم عمى  .جنازه ويقيم ألجمو الصموات

..." فيو من مقتضيات درجتيم المقّدسة
 

فيوفدىم إلى الرعايا . وكان البطريرك الدوييي يعتمد عمى األساقفة والمطارنة في سياسة الطائفة
وقد ذكر مؤرخو سيرة حياتو أّنو رقى، إبان بطريركيتو التي دامت أربعة . قياًما بالواجبات األسقفية

. ا إلى الدرجة السقفية، أي بمعّدل مطران كل سنتينوثالثين سنة، أربعة عشر مطرانً 
 

فيو من استقبل الشبان الحمبيين . وكان لمدوييي فضل كبير في نشأة الرىبانيات المبنانية المارونية
وىو الذي أذن . يوسف البتن وعبد اهلل قرألي وجبرائيل حوا، بعد أن زاروا األماكن المقّدسة: الثالثة

تشرين الثاني سنة  10، وشّجعيم وساعدىم وألبسيم اإلسكيم الرىباني في ليم بإنشاء الرىبانية
، في قنوبين، وأعطاىم دير مارت مورا في إىدن ليسكنوا فيو، بعد أن أدخل عميو 1695
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ويقول . ، بعد أن نظر في قوانينيا1700وىو من ثبت الرىبانية سنة . اإلصالحات الالزمة
يمكننا القول أّن ما تقوم بو الرىبنات اليوم من : "جالالبطريرك نصر اهلل صفير في ىذا الم

  ...".عمل رسولي وثقافي واجتماعي يرجع الفضل األول فيو لمبطريرك إسطفان الدوييي الكبير
 

ليو، في كل ما ىذه العبارات من معانكان الدوييي ابن الشعب كان يعرف كيف يمين  .، منو وا 
عدلو في أحكامو وشفقتو عمى رعيتو ولطفو ودماثة أّما . مع الضعفاء ويتصمب مع األقوياء

ليو من كل جية، يعرضون لو شؤونيم، ولم وليذا كانوا يفدون إ. عنيا ميما شئت أخالقو، فحدث
يكن يعامميم كالراعي الصالح فقط، بل كاألم الرؤوف أيًضا، فيعين المحتاجين وييدي الضالين 

ولم يكن يستخف بأحد عمى . ويحب الفقراءويقضي بالقسط لممساكين ويدافع عن المظمومين 
اإلطالق وقد بمغ من اتضاعو انو كان إذا جاءه أحد الفالحين القاه إلى الباب وأجمسو عمى 

ورغم انشغالو بالتنقيب والتأليف والنسخ ... كرسي وسقاه الخمر بيده وأسرع إلى قضاء حاجتو
دارة الكنيسة كان يجد دوًما متسًعا من الوقت لينظر ف ي ما ينشب بين أبنائو من خالفات كان وا 

لى ذلك كمو كان الدوييي رجل البناء والعمران. يحسميا بروح العدل والمحبة  كان فغالًبا ما. وا 
وقد بمغ عدد الكنائس التي كّرسيا خمًسا . ويعمل عمى ازدىارىايتجول ليتفقد شؤون الرعية 

وأنشأ ورّمم في أغمب المناطق  وكانت موّزعة وثالثين كنيسة، أي بمعدل كنيسة كل سنة،
كانت قد تراكمت عمى  وفوق ذلك وفى الدوييي ديوًنا كثيرة. الكثير من األديار والكراسي

واشترى لو أرزاًقا في حدشيت وسرعل ف الدىر، ورسي البطريركي بسبب ظمم الحكام وصالكر
... ميًنا لمورد لو ثابتوغيرىا من المقاطعات تأ وأميون وطرابمس وزغرتا

 
وبفضل ثقافتو الواسعة وتضمعو في التاريخ، ونظره الثاقب، كان البطريرك الدوييي رجل الحوار 

فبفضل رسائمو وقصاده ووفوده وبعثاتو رسخ العالقات . في الداخل ورجل االنفتاح عمى الخارج
ىة القائمة بين الموارنة ولبنان من جية وبين أوروبا، وفرنسا والكرسي الرسولي بنوع خاص، من ج

... ثانية، وذلك في المجاالت الروحية والفكرية والعممية والوطنية
 

والممفت حًقا، وما نريد أن نشّدد عميو في ىذا المجال، ىو أّن الدوييي رغم انفتاحو عمى الخارج، 
وبعبارة أخرى، لقد أراد الدوييي، عن . بقي رجل التوفيق واالتزان واالعتدال والتفاعل والتكامل

تصميم، أن يكون انفتاحو إنسانًيا شخصانًيا، أي أن يرسخ ىذا االنفتاح ىويتو الذاتية سابق قصد و
انفتاحو من منطمق حضاري لقد جاء . التي ىي في جوىرىا مارونية لبنانية انطاكية مشرقية

ثراء . مشرقي عريق وليس من عقدة نقص أو محاكاة لذلك فقد نتج عن انفتاحو ىذا إغناء وا 
واعتدالو المدرك الواعي أبقاه في الخط السميم وجّنبو التطرف . ه الحضاريةوتكامل في شخصيت
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وعل . فمم يقع في السمفية المنحدرة من جية، ولم يسقط في االلينة من جية ثانية: المحظور
... كما سقط غيره" الميتنة"سبيل المثال لم يسقط في 

 
اصة في منطقة الجبة، فضيق ساءت أحوال الموارنة في الشمال كثيًرا، وخ 1695ففي سنة 

الحكام عمى البطريركية المارونية، وطمبوا منيا خمسة آالف غرش ذىًبا، ظمًما وعدواًنا، فدفع 
الفرار التقاء االضطياد  البطريرك ألفي قرش فقط فأبى الغاشمون مّما اضطر البطريرك إلى

شكواه إلى الباب العالي ثم رفع البطريرك . واالختباء في كيوف أعالي وادي قنوبين والعذاب،
فأبرز السمطان أحمد فرماًنا إلى والي طرابمس وقاضييا يأمرىما بو أاّل يطمبا من دير قنوبين أكثر 

ومع تغير الوالة . مّما ىو معين في الدفاتر القديمة، وأاّل يعترض أحد لمبطريرك الماروني ورىبانو
طريرك أن يطمب من ممك فرنسا لويس مّما دفع البوالحكام كان االضطياد يتجّدد مرة أخرى 

. المتوسط لدى الباب العالي لرفع ىذه التعديات عن البطريركية والطائفة المارونية الرابع عشر
. وكان ىناك رسائل وبعثات متبادلة بين البطريرك والممك مّما وّطد العالقات بين الموارنة والممك

معيد لويس "في  راسية لمطالب الموارنةطمب الدوييي من ممك فرنسا منًحا د 1701وفي سنة 
وبعد وفاة البطريرك بسنتين تحّقق ىذا الوعد وبدأ الطالب الموارنة في . فوعد الممك أخيًرا" الكبير
 يسمكون، ألّول مرة، طريق باريس، مثمما سمكوا لمائة وعشرين سنة خمت طريق رومة 1706سنة 

... لينيموا من معاىدىا العموم العالية
 

فاستغّل الدوييي . الدوييي الطويمة خمسة بابوات ةاقب عمى كرسي رومة، إبان بطريركيوقد تع
من الرسائل والبعثات والوفود، واستقبل من قبميا المرسمين  المناسبة وأرسل إلى رومة العديد ىذه

 والقصاد، فتوّطدت ىكذا وترّسخت العالقات القديمة بين الكرسي الرسولي والمورانة، وبمغت، أيام
. الدوييي، عصرىا الذىبي

 
ىانات كثيرة وفي أواخر حياتو قاسى الدوييي من حكام البالد الحماديين  في الشمال شدائد وا 

وغالًبا ما كان يختبئ في المغاور . ومتنّوعة، احتمميا بصبر جميل وعالجيا بحكمة ودراية
. ن غير أكل وشربثة موكثيًرا ما كان يمبث يومين أو ثال. والكيوف حتى في أيام شيخوختو

قرب حدث الجبة، وأدركو الخوف من زمر األشرار طيدون يوًما فاختبأ في مغارة وتعقبو المض
فانحدر مع كاتبو نصف الميل، في زميرير الشتاء إلى دير قنوبين، وفي طريقو إلى كنيسة السيدة 

فمّما وصل . كورفعرج إلى دير سيدة الكرم فوقف وصّمى، ثم عبر النير متوجًيا إلى الدير المذ
إلى ما فوق الطاحون عجز عن المشي ووقع عمى قارعة الطريق، وكانت الميمة باردة والقمر 

فأطاعو وجمس في . فنصحو كاتبو أن يبرح ذلك المحل خوًفا من أن يدري بو األشرار. مضيًئا
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ري كاتبو الخو وقد ذكر لنا... ظل الجبل وكان متوكًئا عمى عصاه، وجسمو يرتعش من البرد
وما مضى . نو توّجع من أجمو كثيًرا، وظّنو يموت بال شك لعجزه وشيخوختوا"الياس شمعون 

فما . فحمموه إلى دير سيدة حوقا. حتى قدم المكارون الذين كان ينتظرىمنصف ساعة من وقوفو 
...". بمغو إاّل بعد شقاء النفس، وكان إذ ذاك في سن السبعين من عمره

 
الشيخ عيسى حماده حاكم الجبة إلى دير قنوبين مع جميور من حضر  1704وفي مطمع سنة 

فغضب عيسى المذكور . ذويو وطمب من البطريرك الدوييي مبمًغا من المال فمم يستجب طمبيم
وصاح بالبطريرك ورفع يده الشقية عميو ولطمو لطمة قوية أوشكت أن ترميو إلى األرض لو لم 

واحتمل البطريرك ىذه اإلىانة بصبر ولم يجبن ... هيستند إلى الحائط، ووقعت طابيتو عن رأس
وفي الرابع والعشرين ... بل صعد إلى غرفتو وكتب إلى الشيخ حصن الخازن وأخبره بكل ما جرى

من كانون الثاني توّجو البطريرك من قنوبين إلى كسروان برفقة بعض الرجال الذين أرسميم الشيخ 
عود والبروق المرافقون من المطر إذ رأوا الروعند خروجو من الكرسي خاف . حصن الخازن

دار المطر، فعدلوا عّما نووا وقالوا نمكث في الدير إلى أن يصفو الجو حان والرياح المنذرة بقرب
إّن إيميا حبس المطر ثالث سنوات وستة أشير، ... قووا إيمانكم باهلل: فقال ليم البطريرك

وفي الحال  .صل إلى قرية غزير، وىكذا صارونحن بقوة اهلل نمنع المطر فال ينحدر حتى ن
إلى غزير، مع أّن الرياح كانت  أيام حتى وصمواخرجوا من الدير واستمروا في الطريق ثالثة 

... ثائرة والغيوم متمبدة، ووقع المطر في محالت كثيرة بعيًدا عنيم
 

ئل من والي مكث الدوييي في مار شميطا مقبس، في كسروان، ثالثة أشير إلى أن وصمتو رسا
طرابمس عمى يد الخواجو طربيو الماروني ترجمان ممك فرنسا، من ضمنيا األمان ودعوة إلى 

رين من شير كرسيو التي وصميا في السادس والعشفعاد إلى . الرجوع إلى كرسيو في قنوبين
قوه من أقام قداًسا احتفالًيا ومنح الغفران الكامل لمذين رافوفي الغد، وكان يوم األحد، . نيسان

ولما توجيوا أراد أن . كسروان إلى قنوبين وبعد الغذاء ودعوه وباركيم وشيعيم إلى خارج الدير
: فحممو شماسو، وىو يشكر اهلل ويقول. يعود إلى قاليتو فمم يستطع أن يمشي خطوة واحدة

أشكرك يا ربي ألّنك استجبتني وما جعمتني أموت إاّل في كرسي إلى جانب أسالفي البطاركة 
لقد أتى وقت نياحنا، من زمان كثير ونحن في : "ثم التفت إلى شماسو وقال لو. القديسين

ولّما بمغ إلى غرفتو رمى ذاتو عمى الفراش، وصار ... الكرسي، فيجب أن نترك الكرسي لغيرنا
ويوم الثالثاء اشتّدت وطأتو عميو فأحضروا لو طبيًبا . المرض يثقل عميو من ساعة إلى ساعة

ولّما أدرك الطبيب تقدم المرض . ن طرابمس، فمكث يومين يعالجو فمم تنجح المعالجةماىًرا م
فشعر البطريرك بذىابو . واشتداده المتواصل رجع إلى طرابمس يوم الجمعة ليأتي بأدوية أنجح
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وكان البطريرك يرتل مزامير ... وىكذا حصل. سوف أموت قبل عودة الطبيب: فقال لمحاضرين
اء وميامر القديسين وكان يطمب من أساقفتو ورىبانو والحاضرين من الجوار داود وطمبة العذر

سبحوا اهلل في : "وكان يكّرر المزمور الذي مطمعو. أن يشتركوا معو في التراتيل والصموات
..." السماوات، سبحوه في األعالي

 
خير فنزل المطارنة ويوم الجمعة عند الساعة التاسعة من النيار طمب البطريرك أن يأتوه بالزاد األ

ورىبان الدير والحاضرون إلى الكنيسة وحمموا القربان المقّدس وخرجوا منيا بزياح، ولما وصموا 
فسمع البطريرك صراخيم . وطفقوا يبكون ورفعوا صوت نحيبيمأمام غرفتو وقفوا جميعيم خارًجا 

نحل وأكون مع المسيح إّني أشتيي أن أ. ألم يعاينوا أحًدا يموت غيري: فانتيزىم وقال لشماسو
ثم دخل إلى القالية المطران الذي كان حاماًل القربان األقدس مع بعض  .كما يقول بولس
وعند منتصف ... فتناول البطريرك جسد الرب بشوق وحرارة وعبادة ال توصف. الشمامسة ال غير

عيتو ثم حّل المربوطين والمحرومين وبارك بني ر... ليل السبت عطش وطمب الماء ليشرب
ثم من تمقاء ذاتو ضم يديو إلى صدره عمى شكل صميب وبعد  وكنيستو، الحاضرين والغائبين

وكان ذلك في سحر يوم ... ىنيية اعتقل لسانو ولم يمض القميل حتى أسمم الروح بيد خالقو
سنة إاّل سبعة عشر  34وقد جمس عمى الكرسي . 1704السبت في الثالث من شير أيار سنة 

وقد بقي طوال حياتو كامل الوعي . لو من العمر ثالثًا وسبعين سنة وتسعة أشيريوًما، وكان 
والقوى والحواس، صحيح السمع والبصر، وكان معتدل القامة واسع الوجو، مييًبا، طويل 

...  المحية، أقنى األنف، مفروق الحاجبين، بيي العينين جًدا
 

اليتو إلى الكنيسة باحتفال وترانيم، وعالمات وبعد اإلجراءات الالزمة أنزلو رجال اإلكميروس من ق
ثم أجمسوه عمى كرسي أعد لو، وألبسوه الحمة الحبرية، . األسى والحزن الشديد بادية عمى الوجوه

 الصميب المكرم، ووشحوه بدرع كما ووضعوا عمى رأسو التاج، وشمالو عصا الرئاسة وبيمينو
ثاه بعض األدباء وفي طميعتيم القس جبرائيل فرحات ور. وأقاموا لو مراسم الجنازة والدفن. الرئاسة

ة والذي صار يناروالشاعر والمغوي واألديب المعروف، أحد مؤسسي الرىبانية المبنانية الم
 ًُ يتقّدميم  س باحتفال مييبوروعند نياية الجناز حممو اإلكمي. ا عمى حمب فيما بعدمطراًن

قديسة مارينا حيث اشتيى أن يرقد الرقدة األخيرة مغارة ال ىلإ المنيرةس والمصابيح لصميب المقدّ ا
 ...عمى رجاء القيامة المجيدة، واستقّر إلى جانب أسالفو البطاركة الموارنة القديسين
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مؤلفاث البطريرك الذَيٍي 

( تعريف بالعىاَيه)

 
ن وغالًبا ما كا. م الدراسة في رومةأظير الدوييي مياًل إلى التنقيب والبحث والتأليف منذ أيا

أوقات النزىة في المكتبات بحثًا عن المخطوطات، وقبل أن يغادر رومة، بعد  وىو طالب يقضي
إنجازه دروسو العالية، قضى نصف سنة وىو يطوف عمى دور الكتب العامة والخاصة ليطمع 

وظّل ىذا دأبو . فكان يقرأ وينسخ كل ما رأى فيو فائدة... ما يتعمق بالموارنة ولبنانعمى كل 
يام حياتو في حمب وقبرص ولبنان، وكّمما عثر عمى كتابة في كتاب صالة أو شحيم أو طوال أ

تقانو . مجمد قديم نسخيا حتى توفر لديو مادة تاريخية غزيرة أضف إلى ذلك ذكاءه الخارق وا 
. فكان كاتًبا مدقًقا ومؤلًفا بارًعا، وىو ممفان في عمم الفمسفة والالىوت. المغات وثقافتو الواسعة

طيمة حياتو يدبج المقاالت ويؤلف الكتب وينقح المخطوطات وينسخيا، وبالرغم من تقمبات ظل 
األحوال واضطراب األوضاع األمنية ووقوع المظالم في أيامو وعدم تمكنو من الركون إلى الراحة 

ىذه كميا لم تمنعو عن الكتابة والتصنيف والكد والتأليف حتى في المغاور والبراري . واالستقرار
فوضع تآليف قيمة في الالىوت والعقيدة والتاريخ والوعظ واإلرشاد . التي كان يمجأ إلييا

فبمغ عدد ىذه التآليف ما يقارب الثالثين وضع أكثرىا . والطقوس والرتب الكنسية واألسرار
طبع فيما بعد قسم منيا وبقي القسم اآلخر ( أي بالحرف السرياني والمفظة العربية) بالكرشونة
... ا إلى اليوممخطوطً 

 
ويكفينا أن نورد ىنا عناوين أىم ىذه المؤلفات لنكّون فكرة سريعة عن نشاط الدوييي الفكري في 
سبيل وضع التاريخ المشرقي والمبناني والماروني، ونشر العقيدة والالىوت والروحانية المسيحية 

... والدفاع عن الكنيسة المارونية
 

مؤلفاتً التاريخيت 

 
أورد فيو وفًقا لمتسمسل الزمني، أىم األحداث التاريخية ، وىو أشير مؤلفاتو، "ألزمنةتاريخ ا" -1

. التي جرت في الحقمين الديني والزمني في لبنان وبالد المشرق منذ ظيور اإلسالم حتى أيامو
منذ أن تبوأ القديس يوحنا مارون الكرسي االنطاكي ، "سمسمة بطاركة الطائفة المارونية" -2

. موحتى أيا
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الموّجية إلى البطاركة الموارنة واإلكميروس والشعب الماروني منذ القرن " البراءات البابوية" -3

. الثالث عشر حتى أيامو
 
، وقد تناول 1584التي تأسست سنة " سيرة حياة تالمذة المدرسة المارونية في رومة" -4

. 1704حتى سنة وفاتو سنة  1639تالمذتيا منذ سنة 
 
وقد أثبت فيو أيًضا صحة نسبة واعتقاد الموارنة، ورد فيو عمى  "لطائفة المارونيةتاريخ ا" -5

. ه من تيمبكل ما رشقوا 
 
وضعو بالالتينية في رومة في نياية دروسو الالىوتية، وقد حاول أن " الفردوس األرضي" -6

... يثبت فيو أّن إىدن ىي الفردوس األرضي
 

مؤلفاتً الطقسيت الليتُرجيت 

 
. من أىم ما دبجتو يراعو في الميتورجيا والطقوس وىو كتاب قيم فريد ويعدّ ، "ارة األقداسمن" -7

وقد تناول فيو شروحات مستفيضة عن . صفحة 500، كل منيما يحتوي عمى جزأينإّنو يقع في 
نقل األب بطرس مبارك تمميذ . ذبيحة االفخارستيا وكل ما يمت بصمة إلى القداس اإلليي

. مؤلف النفيس إلى الالتينية ولكنو لم ينشر بعد إلى اآلنالدوييي ىذا ال
 
وىو كتاب السيامات الكينوتية، تناول فيو جميع الرتب التي يرقى ، "كتاب الشرطونية" -8

وقد جمع فيو كل ما كان درج عميو سمفاءه . بواسطتيا اإلكميركيون إلى الدرجات المقدسة
صمة في التاريخ إلى البطريرك الشيير إرميا ليذه الرتب المتاألقدمون من تنقيح وتصحيح 

... ، اإلىدني األصل ونسيب البطريرك الدوييي(1230 – 1199)العمشيتي 
 
". كتاب تصحيح التكريسات" -9
 

". رتبة لبس اإلسكيم الرىباني" -10
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التي درجت الكنيسة المارونية عمى استعماليا في  ...(الصموات األساسية" )النوافير" -11
. ة اإللييةالذبيح

 
" كتاب التبريكات والرتب الكنسية" -12
 

. وقد نّقح الدوييي قسًما كبيًرا منو، "كتاب الجنازات" -13
 

. وقد جمعيا ونّسقيا وفًقا لنظم الشعر السرياني، "كتاب في األلحان السريانية" -14
 
 

مؤلفاتً العقائذيت َالذفاعيت 

 
السيد المسيح في القربان األقدس، وعقيدة الحبل وقد تناول فيو وجود ، "مقاالت عقائدية" -15

. بال دنس، وما سوى ذلك، مّما يدل عمى طول باعو في تضمعو من عمم العقيدة والالىوت
 

أو كتاب المحاماة عن الموارنة، وىو مؤلف دفاعي يرد فيو ، "كتاب رد التيم ودفع الشبو" -16
. ا آراؤىم والبراىين المستفيضةالدوييي عمى مزاعم القائمين بيرطقة الموارنة مفندً 

 
دروسو وىي األطروحة التي وضعيا بالمغة الالتينية، في نياية ، "المحاورة الالىوتية" -17

الالىوتية، وقد رفعيا إلى البطريرك يوحنا الصفراوي بطريرك الموارنة وقتئذ، مظيًرا بذلك تعمقو 
بقيت مخطوطة، وىي ما تزال مفقودة  ويظير أّن ىذه األطروحة الالىوتية. بالطائفة ورؤسائيا

... إلى أيامنا ىذه
 

مؤلفاتً اإلرشاديت 

 
كبيرين، جمع فيو الدوييي المواعظ واإلرشادات التي ألقاىا،  جزأينفي ، "كتاب المواعظ" -18

. وىو بعد كاىن، خالل رسالتو الروحية في حمب
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مؤلفاتً الفلسفيت 

 
لتي وضعيا بالمغة الالتينية، في نياية دروسو الفمسفية وىي األطروحة ا، "النتائج الفمسفية" -19

. 1650طبعيا ىذا الكردينال في رومة سنة  وقد. تحت إشراف الكردينال كايونيو
 

مدير قسم التاريخ في جامعة الكسميك، وحافظ المكتبة  يقول األب الدكتور بولس صفير،
ؤلفات تسمط األضواء عمى سعة اطالع إّن جميع ىذه الم: "البطريركية المارونية في بكركي، يقول

وغزارة معارف البطريرك الدوييي، وتوّجو األنظار عمى الخير العميم الذي حصمت عميو الطائفة 
فمو لم . لى لبنان بعد نياية دروسو العالية في المدرسة المارونية في رومةإالمارونية من مجيئو 

قوسيا ا ويجمع تواريخيا ويحفظ طيأت الدوييي ويسوس الكنيسة المارونية ويدبر شؤونو
اتيا، ويعّمم الشعب واجباتو الدينية ويدافع عن حقوقو وصحة وينّقح كتبيا ويصّحح مخطوط

معتقده، ويخبر األجيال الطالعة كيف عاش اآلباء واألجداد في غابر القرون واأليام، لبقيت 
جيل مبين، يزيد من شدة  الكنيسة المارونية متسكعة في دياجير الظالم والنسيان، تتخّبط في

، السنة الثانية عشرة، "دراسات)" ..."وطأتو حسد الحساد وتقمبات الدىر عمييا وتنكيل المعتدين
(. 226صفحة  –كمية التربية، الجامعة المبنانية  – 1985/  17 – 16العددان 

 
 

الذَيٍي القذيس 

( أٌم الكراماث التي أجراٌا هللا على يذي)

 
: "... قال غبطتو. نصر اهلل صفير بيذا المجال غبطة البطريرك  بما قالو وكتبور أوالً نذكّ  أننوّد 

وما عسانا نقول في قداسة سيرة حياة البطريرك الدوييي، وقد ذكرت عنو خوارق كثيرة في 
: حياتو وبعد وفاتو

 
. فيو قد استعاد البصر بأعجوبة يوم كان طالًبا فقي رومة، وكثر القمح في مجدل المعوش

يبس التينة في أيطو، واستنزل المطر في بكفيا، وشفى ولًدا فييا سقاه والده ماء مزجو وأ
بتراب أخذه من تحت قدمي البطريرك، وأوقف انيمار المطر والبرد في ساحل عمما، وجمد 
صخرة كانت تتدحرج من الجبل عمى الكرسي في قنوبين، وبارك مصبغة في الباروك ألحد 

وسأل اهلل . وحبس المطر يوم كان ذاىًبا من قنوبين إلى غزير"... افاصطمحت ألوانو"الدروز 
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واستجاب اهلل سؤالو وعاد إلى كرسيو في الوادي المقدس . أاّل يميتو إاّل في كرسيو في قنوبين
 –يتابع غبطة البطريرك  –وىناك كرامات كثيرة . ليرقد إلى جانب أسالفو القديسين رقدتو الخيرة

تو، عمى ما روى مترجمو سيرة حياتو، وىي تدل عمى ما كان كان بعد مما تمت بشفاعتو
...". يتحّمى بو من قداسة سيرة في محبة وتواضع وبساطة حياة

 
وفي الواقع، لقد عاش الدوييي في أجواء وبيئات سيمت عميو السبيل ليقدس نفسو ومن وكمت إليو 

عبادة ىناك البيت الوالدي، والعائمة وىي أجواء وبيئات كل ما فييا يحمل عمى التقوى وال. رعايتيم
الدوييية التي اشتيرت بالعراقة واألصالة والروح المسيحية العميقة التي أعطت العديد من 

... البطاركة واألساقفة والمطارنة والكينة والرىبان والراىبات والحبساء والنساك
 

غص بالمؤمنين، وأديارىا وكانت كنائسيا ت –التي ىي غنية عن أي تعريف  –وىناك بمدتو إىدن 
وصوامعيا تعمر بالحبساء والنساك، من مار يعقوب األحباش، إلى  تأىل بالرىبان، ومحابسيا

إلى مار ماما، إلى دير مار سركيس النير، إلى مار قبريان، إلى مار عبدا، إلى  مورا،مارت 
د كبير من أىل وىناك، إلى جانب إىدن، الوادي المقدس الذي انقطع فيو عد... سيدة الحصن

وكانوا . التقى إلى أعمال العبادة، وقد بمغ عددىم في فترة من الزمن أكثر من ثمانمائة حبيس
وقد ذكر عن . يقومون بتقشفات مذىمة كان الناس ال يزالون في عيد الدوييي يتناقمون أخبارىا

ذلك طوال األربع يونان المتريتي، حبيس قزحيا، أّنو لم يكن يأكل إاّل مرة واحدة كل يومين، و
سبت واألحد فقط، ولم يكن يشرب إاّل لابان الصوم الكبير كان يأكل أيام سنوات السابقة لوفاتو، وا  

بب العرق منو، وكان يقوم في حتى يتص( أو المطانيات)أيام السبت، وكان يوالي السجدات 
يذه يوحنا المحفدي وما فاقو في ىذا المضمار إاّل تمم. أسبوع اآلالم بأربعة وعشرين ألف سجدة

س وىناك أيًضا من تالميذه الحبي. الذي بمغت سجداتو في المدة عينيا ستة وعشرين ألف سجدة
ولقد فاق : "... في تاريخ األزمنة ذي يقول الدوييي بخصوصولاجبرائيل اإلىدني من بيت ستيتو 

غرام من  200مقدار فكان يأكل في اليوم . ىدني جميع أقرانو من الحبساءجبرائيل ابن ستيتة اإل
سجدة أمام القربان، ولم يكن يشرب  بألفالطعام، وفي كل يوم من أيام الصوم الكبير كان يقوم 

ومع . الصباح إلى المساء نماء طوال أيام الصوم، وخالل أسبوع اآلالم كان يوالي السجدات م
وكان مشيوًرا . ةكل ىذه اإلماتات والتقشفات كان ال ينفك عن نسخ الكتب والمخطوطات الروحي

بخطو الجميل حتى أّن كل كنيسة من كنائس جبل لبنان كانت تحوي بعًضا من منسوخاتو، 
...". وخاصة كنيسة مار جرجس في بمده إىدن
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تأثر الدوييي بيذا الجو التقوي والمتقشف وحاول االقتداء بالسمف الصالح من بطاركة ومطارنة 
عمى مثاليم يأخذ نفسو بالشدة فال يأكل المحم إاّل إذا  فكان. وكينة وحبساء كان لو فييم أنسباء

المنعقد في عيد ( كسروان)مرض أو أوجبو عميو مرشده الروحي، متقيًدا بأوامر مجمع حراش 
في باب وصايا الكنيسة، البند السابع، ، والذي نص 1644البطريرك يوسف حميب العاقوري سنة 

ويؤكد البطريرك سمعان عواد ..." د يقدر يتزفركل من يصير مطران أو بطرك ال يعو"عمى أن 
أّن الدوييي لم ينيض عن األكل شبعان، ولم يأكل فاكية جديدة ويترك كل ما كان يشتييو، 
ومن ير غرفتو في قنوبين وقد فتح ليا برغم صغرىا باًبا، ينفذ منو إلى متخت الكنيسة حيث 

ىارًا، يدرك أي روح من التقوى والعبادة ن ت الطوال في الصالة والتأمل ليالً كان يقضي الساعا
... كان يمأل جوانحو

 
إّن الخوارق والكرامات التي أجراىا اهلل عمى يد البطريرك إسطفان الدوييي، في حياتو وبعد 

وقد جمع بعًضا منيا كل من واضعي سيرة حياتو البطريرك سمعان عواد . وفاتو كثيرة ىي
الخوري ميخائيل خّصص فصاًل كاماًل عنيا المؤرخ  وقد. تمميذه، ومطران بيروت بطرس شبمي

 –(. المجمد الثاني)غبريل الشبابي، في كتابو تاريخ الكنيسة السريانية االنطاكية المارونية، 
لخوارق أّن كل ىذه ا ويجدر بنا أن نذكر ىنا –ونحن في صدد اإلعداد لتطويبو فتقديسو 

اق مخائيل القرطباوي تمميذ مدرسة الموارنة وأرسميا واآليات قد ترجميا إلى المغة الالتينية الشدي
، أي بعد وفاة الدوييي بسنة وثالثة 1705إلى المدرسة المذكورة في العشرين من شير آب سنة 

... وفييا إثباتات مفّصمة من قبل الذين حدثت معيم شخصًيا. أشير ونصف
 

التي أجراىا اهلل عمى يده، وذلك في ونحن نورد ىنا، في ختام سيرة حياتو، أىم الخوارق والكرامات 
. حياتو وبعد مماتو

 
أنا سمعان عواد بينما كنت راجًعا من رومة إلى : "قول البطريرك سمعان عواد ما حرفيتوي -1

لبنان مع رفيقي الشماس يوحنا وىبة عصفت الرياح وتعالت األمواج فانزعجنا جًدا وبعدما أقبل 
فتوسمت إلى : الريح وردتو إلى الوراء فأشرف عمى الغرقالمركب بنا إلى إحدى المين اختمفت 

... يا مار إسطفان إشفع بنا ونجنا من ىذا الضيق وبمغنا المينا بسالم: البار إسطفان وقمت
فسكنت الريح واألمواج وبمغنا . ونذرت تتميم سيرة حياتو إذ كنت ابتدأت بيا قبل سفري من رومة

... المينا سالمين
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 إّن إبراىيم جموان السمراني": ك سمعان عواد آية أخرى شاىدىا بنفسو قالويروي البطرير -2
فجاءه  وأشرف عمى التمفأحد تالمذة مدرسة رومة مرض مرًضا ثقياًل واشتّدت عميو حمى خبيثة 

بفائدة ولم ينل فرًجا، فمما رأيتو س والقديس اغناطيوس فمم يشعر افو بذخائر القديس لويمعمم اعتر
وقمت د بيذه الحالة أخذت كتاًبا من كتب البار إسطفانوس ووضعتو عمى رأسو أنا سمعان عوا

كان لنا أًبا عمى األرض  كما الذي زينت حبرك بالفضائل واالستحقاق أسألك أّنوالميم : مصمًيا
وقمت لو أن يقبل  ثم فتحت الكتاب. ونسألك بواسطتو أن تشفي عبدك ىذا. فميكن لنا شفيًعا لديك

وبعد قميل صعدت إلى . ونزلت إلى العشاء فوق رأسو وخط يده وجعمت الكتاب خاتم البطريرك
عند رجوعي إليو مضجًعا يتمقى من شدة الحمى ووجدتو  غرفتو فأخذني العجب ألّني فارقتو

  ...ومجدنا اهللوعجبت مع إخوتي التالميذ الذين عاينوا اآلية بنفسيم،  .جالًسا معافى تماًما
 
بي انو لما مات الدوييي في مجدل المعوش، جاء لزيارتو والتماس بركتو المؤرخ الشبا روى -3

فمّما حضروا إلى . لمفوز ببركتوبعض القوم فقدموا لو ىدية وكان أحد رفقائيم يريد الحضور معيم 
غير أّنو أخذ كياًل من القمح وجاء بمفرده وكان . زيارتو كان رفيقيم غائًبا، فاغتاظ من ذلك جًدا

شفاق. قيًراىذا الرجل ف ولما عاد الرجل إلى بيتو رأى وعاء . فقبمو السيد البطريرك بكل حنو وا 
فأخبر ىذا . ، وكان رجاًل درزًياخبر موالهفأخذه العجب من ىذا وذىب فأ. قمحو ممموًءا قمًحا

ال تتعّجب يا ابني فإّن البطريرك إسطفان قد صنع آيات كثيرة : فقال لو األميرأمير الدروز، 
... ه اآليةتفوق ىذ

 
فمما . الجبة ليصمح بين حكام تمم المنطقة في منطقةومرة ذىب الدوييي إلى قرية أيطو  -4

رفضوا ذلك رماىم بالحرم، وكان ذلك تحت شجرة تين كبيرة، فيبست التينة لمحال وقد تناثرت 
... أوراقيا

 
جاًل مان لو ولد يقدس، فاتفق أّن رومرة أخرى كان الدوييي في زيارة الرعية في بكفيا  -5

وذوبو في الماء وسقاه البنو  فأتى وأخذ تراًبا من بين رجمي البطريرك. أشرف عمى الموت
وىذا الولد صار فيما بعد كاىًنا ثم أسقًفا وىو الذي  .ولمحال قام الولد من سريره معافى. المريض

... ويدعى المطران فيميبيوس الجميلكتب شخصًيا ىذه اآلية التي حصمت معو، 
 
 وطى البربارة في بالد جبيلإلى كسروان مر بمحل يسمى وروي أّن الدوييي لما كان آتًيا  -6

فسأليم عن . عمى طريق البحر فوجد بعض الفالحين يحرثون األرض الصعبة تاركين الجيدة بوًرا
إّن في ىذه األرض الجيدة دودة تأكل الزرع حين تخرج اسبالو : سبب ذلك فقال لو أحدىم
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فطمب منيم الدوييي ماء وصمى وأمرىم أن يرشوه عمييا ففعموا وزرعوا األرض فمم . افتركناه
وبعد وفاة الدوييي رجعت الدودة كما في السابق وتركت األرض  .تؤذىا الدودة إلى حين وفاتو

عيل بن سرحال حماده واتفق أّن الشيخ يوسف الدحداح العاقوري كاتب الشيخ اسما. من جديد
فميذىب واحد منكم : رى لجمع األموال األميرية فقصوا عميو الحادثة فقال ليمقلاحضر إلى تمك 

إلى قنوبين وليسأل عن ضريح البطريرك الدوييي ويأخذ من تراب ضريحو، وألقوا أنتم ىذا التراب 
وزرعوا األرض فأثمرت وجاءت الغالل وافرة جًدا طيمة ففعموا كما أمرىم . في حقولكم وازرعوىا

... بحقيقة ىذه اآلية كثيرونوشيد . يمة سنوات عديدةسنوات جًدا ط
 
ومن اآليات التي صنعيا الدوييي بعد موتو، والتي سجميا واضع سيرة حياتو المطران بطرس  -7

مضنوًكا بمرض عضال من زمان طويل،  بموزا بطرس كبيش كانرجاًل من قرية شبمي، إّن 
ا حيث قبر البطريرك الدوييي ليطمب شفاعتو فطمب من ذويو أن يحمموه إلى مغارة القديسة مارين

ودخموا الدير فحمموه إلى المغارة المذكورة ووضعوه عمى قبر البطريرك وتركوه : ويستغيث بو
فتراءى لو البطريرك بصورة بيية البًسا الحمة الحبرية . فأخذ المريض يصمي ويتوسل. لمغداء

ذا برائحة زكية عبقت بيا المغارةتاج الرئاسة وعمى منكبيو درع كمال السمطوعمى رأسو  . ان، وا 
يا بطرس ماذا تريد؟ فأجابو : فخاطبو البطريرك بكممات عذبة قائالً فطفق المريض يبتيل بحرارة، 
فنيض بطرس وأخذ يمشي قسوًيا . المسيح يشفيك: فقال لو. المريض يا سيدي أن أشفى

إلى بيتو التقى براىبين  اجًعاوبينما كان ر. ودخل الدير وأخبر الجميع بما جرى لو معافى،
فمم يصدقاه حتى أثبت ذلك بالقسم عمى اإلنجيل . فرنسيسيين فقص عمييما ما جرى جرى لو

... الطاىر
 

الياس محاسب وقد حدث مثل ىذه اآلية مع بركات بن رزق ومع : ويتابع المطران شبمي فيقول
... الذي صار فيما بعد مطران عرقا الغسطاوي

 
إّن المسقومين : "... يرك سمعان عواد، من جيتو، في سيرة حياة الدويييويقول البطر -8

من مغارة القديسة مارينا ومن العشب النابت عميو  يأخذون من تراب ضريح البطريرك الدوييي
!" ومن أنكر ذلك، يختم عواد، أنكر ضوء الشمس... ويتباركون منو ويشفون من أمراضيم

 
البطريرك الدوييي، في حياتو وبعد مماتو، اكتفينا بعرض  كثيرة تمت بشفاعةوىناك كرامات 

اإلعداد لتطويبو، ونحن شخصًيا عمى يقين بأّن الدوييي، في ىذه الفترة بالذات، فترة . أىميا
زغرتا، وفي شكا قضاء البترون وفي  –شارات المقدسة في مدينتو إىدن أخذ يرسل بعض اإل
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ة، عسى أن يميم اهلل جميع المسؤولين فيضاعفون بان قضاء بشري وفي الجوار، زغرتا الزاوي
فيستممكون ممف من اىتماماتيم ونشاطاتيم العممية ويسرعون المرحمة التمييدية واإلعدادية، 

فاتيكان، جرًيا عمى عادة كنيستنا لاه بسرعة إلى المقامات العميا في عوندعوى التطويب ويرف
. إسطفان الدويييالقديس : فيصير عندنا قديس باسم... المارونية

 
 األب يوسف يمين اإلىدني
 


