
ذكرها المطران بطرس شبمي في كتابه   بعض األيات التينرد هنا 
" .بطريرك انطاكية إسطفانوس بطرس الدويهي"

في قداسة حياتو وطيارة سيرتو  -الفصل الحادي عشر
في آخر حياة البطريرك إسطفان وانتقالو السعيد  -عشر  الثانيو

 
 

وحظي البطريرك إسطفان بنعمة جزيمة من لدن الرب الذي منحو في حياتو وبعد مماتو قوة صنع 
. المعجزات وشرفو في أقطار المسكونة وجعمو مصباًحا في بيعتو ينير السالكين في طرق الخالص
ن  ونحن نذكر ىنا اآليات التي جرت عمى يده وبشفاعتو كما وجدناىا وكما رواىا مؤرخو حياتو وا 

: لنا زمان حدوثياجو
 

قيل أنو لما كان في قرية مجدل معوش التيبت النار في حظيرة أحد الدروز فطفق ىذا  -1
يتوسل إلى أوليائو وليس من يستجيبو فقال لو الحاضرون توسل إلى شيخ مجدل معوش 

ولما كان . يريدون بذلك البطريرك إسطفان فصنع ولمحال طفئت النار ولم تحدث بمالو ضرًرا
. خذ ماعًزا وغير ذلك حسب مكنتو وقدمو لمبطريرك وأخبره القصة بالتفصيلالغد أ

 
تعاىد بعض أىالي  1685 – 1683وفي أثناء وجوده في القرية المار ذكرىا أي بين سنة  -2

القرى المجاورة أن يأتوا بيدية إلى مجدل معوش لتقبيل أقدام البطريرك والتماس بركتو وفي 
ائًبا فمم يدعوه ولم ينتظروا قدومو ولما حضر من غيبتو صباح يوم مجيئيم وجد أحدىم غ

وعرف بذىابيم دونو اغتاظ من ذلك جًدا وعزم عمى التوجو وحده لكنو حار في ما يقدمو 
. لمبطريرك وفي كيفية مواجيتو لو ألنو كان فقيًرا وبعد التروي أخذ شنباًل من القمح ومضى

مالو وأرزاقو فمما عاد الرجل إلى بيتو رأى  فقبمو البطريرك بكل حنو وبشاشة وباركو وبارك
وعاء القمح ممموًءا قمًحا فأخذه العجب وذىب أخبر سيده بذلك وكان ىذا درزًيا فأخبر 

ال تتعجب فإن البطريرك إسطفانس قد صنع آيات تفوق : األمير بكمما جرى فقال لو األمير
حتى أنو . عمى اهلل تعالى وكان األمير يقول عن البطريرك أن لو دالة عظمى. ىذه اآلية

. إن الممة المارونية إذا فقدت ىذا البطرك ال يبقى ليا حال: كان يقول أيًضا
 



ومرة أخرى شتمت امرأة أختيا واتيمتيا بأمور شريرة زوًرا عمى سماع البطريرك فقال ليا  -3
. وفي الحال اعتقل لسانيا. البطرك ىذا المسان يستوجب الربط

 
مشائخ الجبة وأعيانيا لمنظر في حالة البالد وكان محل االجتماع  ومرة استدعى البطريرك -4

تحت شجرة تين في قرية أيطو ولما أبوا االنقياد لكالمو طعنيم بنبال الحرم وغضب عمييم 
فمموقت يبست التينة وتناثرت أوراقيا وشيد البطريرك سمعان أن ىذه التينة كانت باقية في 

. قوة سخط الدوييي أيامو ناشرة عمى أغصانيا اليابسة
 

ولما كان في بكفيا في إحدى السنين انحبس المطر مدة طويمة حتى أن الزروع واألشجار  -5
في القرية ابتيااًل هلل فمما كان اليوم ( زياًحا)تمفت وورق التوت تساقط وطمبوا أن يعمل طواًفا 

ة وبعد الحفمة إذ الثاني قدم الذبيحة اإلليية عمى ىذه النية واحتفل بالطواف مع أىل القري
جمس عمى المائدة لمغذاء سمع صوت الرعد ثالثًا فظن البعض أنو صوت مدافع بوارج 

دخمت ثغر بيروت وبينما ىم يتحدثون تغير الجو وىطمت األمطار بغزارة وانتعشت األرض 
وكان حاضًرا في بكفيا رجل تركي وعد أنو يصير نصرانًيا إذا أمطرت السماء . والنبات

وبعد ذلك بقميل لقي . ى المطر فّر إلى بالد الدروز خوًفا من أن يمزموه بما وعدفعندما رأ
. جزاء كفره وقتل

 
ولما كان البطريرك في بكفيا كان أحد األوالد مريًضا وقد أشرف عمى التمف فمما رأى أبوه  -6

ه حالو أرسل أحد بنيو إلى الكنيسة حيث كان البطريرك إسطفان يقدمك الذبيحة اإلليية وأمر
أن يأخذ في آخر القداس قمياًل من التراب الذي كان واقًفا عميو ففعل الولد كما أمره أبوه ثم 

أخذ التراب وذوبو بقميل م الماء وسقى ابنو المريض منو فمما شرب الماء عوفي وفي الغد قام 
وىذا الولد انخرط بعدئذ في سمك الكينوت وصار أسقًفا وىو المطران . يمعب مع األوالد

وخبر ىذه األعجوبة وغيرىا مما سبق حرره القس مخائيل القرطباوي تمميذ . لبس الجميلفي
وشيد أنو كان معمم الصبي  1705آب سنة  20رومة وأرسمو إلى المدرسة الرومانية بتاريخ 

. المذكور وأن والديو أقسما لو أن األمر جرى حسبما ذكرناه
 



قياء بالقتل واستل مدية ليطعنو بيا فابتاله اهلل ولما كان البطريرك في كسروان تيدده أحد األش -7
. بالجنون وبعد أن أرسمو أقاربو إلى دير قزحيا وعوفي عاش قمياًل ومات

 
ومرة انحبس المطر طوياًل وكادت الزروع تجف فقام البطريرك مع المطارنة واألساقفة  -8

صورتيا وعمييم الحمل واإلكميروس بالطواف من دير قنوبين إلى مغارة القديسة مارينا حاممين 
وىاتان اآليتان رواىما لمبطريرك سمعان . الحبرية وقبل رجوعيم إلى الدير انحد المطر بغزارة

. الخوري الياس شمعون الذي شاىدىما بعينو
 

وأخبر كثيرون أنو لما كان في قرية ساحل عمما انحدر برد شديد أضّر باألشجار وكان إذ  -9
يا سيدنا قد عطمت : أحد الكينة وأيقظو من نومو وقال لو فدخل عميو. ذاك البطريرك نائًما

ثم كشف عن رأسو ووقف . فنيض وقال ال تخافوا. أرزاقنا وتمفت غاللنا فاشفع بنا بصمواتك
في الباب وأخذ يصمي هلل ويطمب منو ألن يمطف بعباده ويرفع غضبو فوقف انحدار المطر 

. حاالً 
 

ابن أخ   نا الشماس يوحنا وىبو الدويييإن صديق: وأخبر البطرك سمعان عواد قال -10
إلى  1695البطريرك إسطفان ذكر في كتاب لو عن الحوادث الشييرة التي صارت من سنة 

قال أن النار اشتعمت ذات يوم في وادي . خبر آيتين أخريين نوردىما نقاًل عنو 1704سنة 
واستمر ( يمان القديمإلى غربي كرسي الد)قنوبين وامتد لييبيا من تحت الحدث إلى بريسات 

سعيرىا سبعة أيام متوالية فاحترقت الشجار من النير إلى رأس الجبل وتشققت الصخور 
وأخذت تتدكرب وما عاد أحد يتجاسر يمّر في الوادي وفي أحد األيام عند الظير خرج السيد 

 البطريرك ينظر الحريق وبجانبو المطارين وبعض الكينة والشمامسة وجميور أناس غيرىم
وبينما ىو ينظرون انفصل صخر كبير من الشير الذي تحت بريسات وسقط نحو الجزيرة 

فرفع : راحت الجزيرة: التي قبال الطاحون في قاطع بريسات فصرخوا جميعيم متأسفين
فوقفت في . تيدي يا مباركة: البطريرك يمينو ورسم نحو الصخرة إشارة الصميب وقال ليا

ومن الذين حضروا ىذه . ا جميع المارين من ىناكمكانيا في نصف الطريق وشاىده

                                                 
 
عظ واإلرشاد وفي مقذمة كتاته نيوحنا وهثه كتاب عنوانه عامود إسرائيم عثرت عهى نسخة منه في مكتثة دير فيطرون وأرتعة كتة في انو 

 .1706األول يقول أنّه كان في رومة سنة 



األعجوبة يوحنا وىبو الذي كتبيا في مجموعو السابق ذكره والشماس سمعان عواد الذي نقميا 
. عنو وكان شاىًدا عيانًيا

 
اآلية الثانية التي شاىدىا ابراىيم الغزيري الذي ترأس عمى دير مار يوحنا رشميا لما كان الدوييي في 

ش وأخبرىا لتالميذ المدرسة بعد ذىابو مع مخائيل المطوشي إلى أم المدائن وأخذىا عنو مجدل معو
سمعان عواد وحفظيا في ترجمة بطريركنا المغبوط قال انو لما كان البطريرك إسطفان في جبل 

الشوف يتفقد الرعية في قرية الباروك قدم رجالن من الدروز وتوسال إلى كاتب البطريرك وموازيو أن 
نازل ويمر بالقرب من حوانيتيم ألنيم كانوا صّباغين وتعبوا كثيًرا في ىذه الحرفة ولم يدركوا التوفيق يت

. وأقروا أن رجاىم وطيد بصميب بطريرك الموارنة وأنيم يمتمسون منو أن يرسم الصميب عمى أدواتيم
وأمرىم أن يرموا األنسجة  فبمغ أمرىم حبرنا المطّوب فأمر أن يرموا بحوانيتيم ولما وصل إلييا رفع يده

قال البطرك سمعان عواد بعد كالمو عن عن . في الصباغ فمسكت بيا األوالن واصطمحت أمورىم
أنا بنفسي أشيد بيذا كمو ألن العجيبة األولى قد شاىدتيا بعيني ولمست بيدي : ىاتين اآليتيتن

الشماس حنا المذكور وحكاىا  الصخرة التي أوقفيا البطريرك إسطفان والثانية رواىا صديقي ورفيقي
. لي الخوري ابرىيم الغزيري الذي ذىب بنا إلى رومة

 
وقيل أنو كان عمى طريق حصرون صخرة كبيرة وفي ىذه الصخرة كان يترأى  -11

الشيطان بصورة قرد ويخيف العابرين ويؤذييم فمما كان البطريرك إسطفان مرة ما في 
ى الصخرة المذكورة ويرسم إشارة الصميب حصرون طمب إليو الحصارنة أن يرفع يمينو عل

فتوارى الروح الشرير . ففعل وأمر العابرين من ىناك أن يسموا ذواتيم بسمة الصميب المقدس
. ولم ينظره أحد بعد ذلك

 
شرب رجل : وقد عثرنا في صفيحة قديمة العيد عمى خبر المعجزتين اآلتي ذكرىما -12

فاقو وفاه بحق البطريرك المذكور بكالم من آل حماده نخب مار إسطفانس فتعارضو أحد ر
غير الئق لكنو ما فرغ من كالمو إال ووقع مصروًعا عمى الحضيض فمما شاىد النصارى 

سرك يا بطرك : الحاضرون ما كان من أمره تناول أحدىم قدح خمر ورماه في الجو وقال
المؤرخ  قال. إسطفانس فوقع القدح الزجاج عمى الحجارة ولم ينكسر ولم يرق ما فيو

. ىاتان األعجوبتان سمعتيما من الشماس عازار المقدسي الذي شاىدىما بعينو: المجيول



 
 
 

بعد وفاته  اسطفان الدويهي بشفاعة البطريرك ن تحدثاشاء اهلل التي اآليات بعض نرد 
 

 

حن نختم ترجمة البطريرك نبعد موتو شاء اهلل أن يعطي اآليات بشفاعتو كما كان يفعميا في حياتو و
. المغبوط بذكرىا نقاًل عن رواية البطريرك سمعان عواد

 
أنا سمعان عواد بينما كنت راجًعا من رومة مع رفيقي : ر عن ذاتوقال المؤرخ المذكو -1

الشماس يوحنا وىبو عصفت الرياح وتعالت األمواج فانزعجنا جًدا وبعد ما أقبل المركب بنا 
فتوسمت إلى البار . إلى إحدى المين اختمفت الريح وردتو إلى الوراء فأشرف عمى الغرق

. بنا ونجنا من ىذا الضيق وبمغنا الميناء بالسالميا مار إسطفانس اشفع : إسطفانس وقمت
فسكنت الريح واألمواج وبمغنا . ونذرت تتميم سيرتو إذ كنت ابتدأت بيا قبل سفري من رومة

. المينا سالمين
 

إن ابرىيم جموان السمراني أحد تالمذة المدرسة : وأخبر أيًضا آية أخرى شاىدىا بنفسو قال -2
حمى خبيثة وأشرف عمى التمف فجاءه معمم اعترافو بذخائر  مرض مرًضا ثقياًل واشتدت عميو

القديس لويس والقديس اغناطيوس فمم يشعر بفائدة ولم ينل فرًجا فمما رأيتو أنا سمعان عواد 
الميم : بيذه الحالة أخذت كتاًبا من كتب البار إسطفانس ووضعتو عمى رأسو وقمت مصمًيا

لك أنو كما كان لنا أًبا عمى األرض فميكن لنا الذي زينت حبرك بالفضائل واالستحقاق أسأ
ثم فتحت الكتاب وقمت لو أن يقبل خاتم . شفيًعا لديك ونسألك بواسطتو أن تشفي عبد ىذا

وبعد قميل صعدت إلى . البطريرك وخط يده وجعمت الكتاب فوق رأسو ونزلت إلى العشاء
ى ووجدتو عند رجوعي إليو غرفتو فأخذني العجب ألني فارقتو مضطجًعا يتمقى من شدة الحم

. وعجبت مع إخوتي التالميذ الذين عاينوا اآلية ومجدنا اهلل تعالى. جالًسا معاًفى
 

  



ومن اآليات التي صنعيا بعد موتو أن رجاًل من قرية بموزا واسمو بطرس كبيش كان  -3
مضنوًكا بمرض عضال من زمان طويل فطمب من ذويو أن يحمموه إلى مغارة القديسة مارينا 
حيث قبر البطريرك إسطفان ليطمب شفاعتو ويستغيث بو فحمموه إلى المغارة المذكورة ووعوه 

فأخذ المريض يتوسل إليو فترآى لو القديس . وه ودخموا الدير لمغذاءعمى قبر البطريرك وترك
بصورة بيية البًسا الحمة الحبرية وعمى رأسو تاج الرئاسة وعمى منكبيو درع كمال السمطان 
ذا برائحة لذيذة عبقت بيا المغارة فطفق المريض يتوسل ويبتيل بحرارة لذيذة  البطريركي وا 

: ض يتوسل ويبتيل بحرارة فخاطبو البطريرك بألفاظ عذبة قائالً عبقت بيا المغارة فطفق المري
وتوارت . المسيح يشفيك: فقال لو. يا سيدي أن أشفى: فأجابو. يا بطرس كبيش ماذا تريد

الرؤيا فنيض بطرس وأخذ يمشي مستوًيا ودخل الدير مخبًرا بما جرى لو فعجب من ذلك 
وبينما كان راجًعا إلى بيتو التقى براىبين . الذين أتوا بو محمواًل والحاضرون ومجدوا اهلل

. فمم يصدقاه حتى أثبت خبره بالقسم عمى اإلنجيل الطاىر. فرنسيين فقص عمييما األعجوبة
 

وقد حدث مثل ىذه اآلية مع بركات بن رزق ومع الياس محاسب الغسطاوي الذي صار  -4
. بعدئٍذ مطران عرقا

 
لى كسروان مّر بمحل يسمى وطا البربارة في بالد وقيل أن البطريرك إسطفان لما كان آتًيا إ -5

. جبيل عمى طريق البحر فوجد بعض الفالحين يحرثون األرض الصعبة تاركين الجيدة بوًرا
( ألن سكان تمك القرى من الطائفة الممكية)يا معمم : فسأليم عن سبب ذلك فقال لو أحدىم

فطمب منيم البطريرك . فتركناىاأن في األرض الجيدة دودة تأكل الزرع حين تخرج أسبالو 
ماء وصّمى وأمرىم أن يرشوه عمييا ففعموا وزرعوا األرض فمم تؤذىا الدودة إلى حين وفاتو 

وحينئذ رجعت الدودة كما في السابق وتركت األرض فاتفق أن الشيخ يوسف الدحداح 
ال العاقوري كاتب الشيخ اسماعيل بن سرحال حمادة حضر إلى تمك القرى لجمع األمو

يذىب واحد منكم إلى قنوبين ويسأل عن ضريح : األميرية فقصوا عميو الحادثة فقال ليم
ففعموا كما أمرىم . البطريرك إسطفان ويأخذ من تراب ضريحو والقوة في حقولكم وازرعوىا

. وزرعوا األرض فأثمرت وىم يزرعونيا إلى اآلن وشيد بحقيقة ىذه اآلية كثيرون
 



ا كانت محررة بالالتينية ومحفوظة في مدرستنا الرومانية وقد أرسميا وكل اآليات السابق ذكره
وأثبت أنو  1705لممدرسة المذكورة الشدياق مخائيل القرطباوي تمميذ رومة في العشرين من آب سنة 

. سمعيا من الذين حدثت معيم
 

قال البطرك سمعان عواد أن المسقومين يأخذون من تراب ضريح الدوييي من مغارة القديسة ومن 
ن من أنكر ذلك لقد أنكر ضوء  العشب الذي ينبت عميو ويتباركون منو ويشفون من سائر أمراضيم وا 

. الشمس
 

يرك ونحن بالروح والشوق نجثو عمى حضيض تمك المغارة التي جثا فييا أبونا وفخرنا البطر
إسطفانس ونطمب بشفاعتو وشفاعة صاحبة المقام البركة لنا ولمطائفة ونقّبل بعوطف حارة التراب 

. الذي ضم أعظمو
 


