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 للبطريرك إسطفان الدويهي نصوص مختارة

 (حبسب التسلسل الزمين)

 

 في أّن اهلل غير المفحوص وغير الموصوف بذاته جعل معرفته ظاهرة في الخالئق

واحتفاظها، َفَمن َأْحَسَن التأّمَل يف تغّّي األزمنة وموافقتها، ودوران األفالك واقرتاهنا، ومضاّدة العناصر والتحامها، وَعداوة الطبائع 
ن أن يُتدبّر إاّل وخضوع اخلليقة الُسفلّية للعالية واستحباهبا، ال بّد أنّه يُقّر بّأّن هلا عّلة عاقلة وقادرة ُتدبِّرها، ألّن ما ال عقل له ال ميك

حركٍة وتغيّي دائمني:  بعقل غّيه، كالسهم اّلذي ال يصيب املرمى إن مل تُرسله يُد رجل عاقل. وكذلك نرى أّن األشياء ذوات احلياة يف
النبات من البزور والبزور من النبات. الطيور من البيض والبيض من الطائر. وكذلك البشر يتناسلون أحُدهم من اآلخر من غّي أّن 

ى أّن طبع أحًدا منهم ََيُلد على األرض. إًذا ال بّد أّن سلسلة هذا التناسل يكون هلا بدٌء أّويّل ُُيرّكها وهو ال يتحّرك. وكذلك نر 
خادمة  اإلنسان يَفُضل سائر الطبائع، وأهّنا كّلها ختضع له وتتعّبد لسلطانه، حّّت إّن الشمس، الّّت تَفُضل غّيها، ما مسّاها السريان إاّل 

د ممّا معه. إذن له. وُضعف اإلنسان واضح أنّه كّلما ازداد فهًما وحكمة، ومااًل وُحكًما، ال يسرتيح قلبه، بل يزداد عطًشا وطلًبا إىل أزيَ 
 ال بّد أن يوجد آخُر، أشرف وأفضل منه، يُروي عطشه ويكفيه، ويكون هو مكتفًيا بذاته، وغَّي ُمفتقر لغّيه.

مّث إّن كّل واحد منّا يُِقّر أّن عمل اخلّي أفضل وأمدح من عمل الشّر، وأّن القوم األشرار يزَدرون وَيظِلمون، يف أغلب األوقات، 
املستقيمي األفعال. إذن جيب أن يوجد أحد يُنصف بينهم وجُيازي كّل إنسان على قدر ما يستحّق. وهذا هو اهلل، اّلذي به الفاضلني 

ين يغتصبوهنم. ومن التأّمل يف اخلالئق اقتبس ذّ املخافة ويستمّدون النجدة على الون تستغيث مجيع األمم يف أوان الضيق، ومنه يرتج  
حتّققوا أنّه عقل واحد، بسيط، أزيّل، غّي متحوِّل، بعيد عن احلّس، ناٍج من كّل َعَرض، بدُء األشياء بأسرها، ال الفالسفة معرفة اهلل، و 

 يُدركه العقل وال َيِصفه لسان، يستحّق السجود والكرامة من كافّة الطبائع.

أيقن به من التفّكر بالِبايا. وسأل اإلخوُة األنبا أنطونيوس وكذلك خُتِب كتب البيعة أّن إبراهيم َرَذل األصنام، وُرزِق معرفة اهلل الواحد، و 
ها من غّي قراءة وال معّلم، فكان جوابه هلم: من التأّمل يف اخلالئق اّلّت رسم هبا رُ دْ من أين استمّد العلوم اإلهلّية واملعارف اجلزيُل قَ 

صَحف. وتوّهم مار أفرام أّن األشياء 
ُ
ناجتة من ذاهتا، غّي أنّه باإلمعان والتفّكر يف الِبايا توّصل إىل معرفة الباري ذاته وُقدرته كما يف امل

إّّن رأيت منزاًل فانتبهت إىل الَقهَرمان. رأيت العامل وَفِطنت للتدبّي والعناية به. أبصرت سفينة "اخلالق كما يقول يف الفصل الثامن: 
شيء ِخْلًوا من اإلله اّلذي يدبّرها، وَفِطنت أنّه بتدبّي اهلل ثَ َبت الكلُّ، ومن حممولة بال مدبِّر يُرى. شاهدت أعمال الناس ال يَِتمُّ منها 

اهلل منى كّل شيء على األرض. ليس شيء على األرض بال رأس، ألّن بدء الكّل هو اهلل. األهنار من العيون والشرائع من احلكمة 
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طيع شيء أن يصّي من ذاته. النهار يشتمل على شخص النور، اإلهلّية. األرض تعطي األمثار لكن إن أمطرت السماء. هكذا لن يست
لكّنه ُيتاج الشمس لتكميله. هكذا املناقب احلسنة تصّي من الناس، لكّنها تَِتّم باهلل. الشمس حتوي النور لكّنها حتتاج إىل السماء 

ّل األشياء ُيتاج بعضها إىل بعض، ألّن هذا ُيتاج إىل لراحتها، وإىل اهلل ليُثبِّتها. ليس نوٌر بال نار وال ظلمة ِخلًوا من ضباب، ألّن ك
ذاك، وواحد هو غّي احملتاج. ليس شيء من املوجودات ناشًئا من ذاته، إذ ليس ميكن ألحد أن يصنع ذاته. من يصنُع ذاته قد كان 

فكيف ُيتاج إىل آخَر الخرتاع ذاك قبل أن َيصَنع، فكيف صار أخّيًا؟ ألّن من كان قبل أن يصّي ما احتاج أن يصّي، ألنّه قد كان،  
 ."اّلذي قد كان موجوًدا؟ فاإلله إًذا وحده غّي مولود

 ،إسطفان الدويهي البطريرك
ف بذاته جعل معرفته املنارة السابعة: يف االستعداد لتقديس األسرار، الشرح الثاّن: يف سّر اإلميان، الفصل الثاّن: يف أّن اهلل غّي املفحوص وغّي املوصو "

. 34-32، ص 1896، اجلزء الثاّن، ُعيِنَ بطبعه ألّول مّرة عن نسخة دير اللويزة رشيد اخلوري الشرتوّن، بّيوت، منارة األقداسيف  "ظاهرة يف اخلالئق
 ونشّي إىل أّن الناشر، رشيد اخلوري الشرتوّن، قد قام بتصحيح لغة الدويهي على ما ذكر يف تقدميه للكتاب. 

### 

عشر من عمره.   من قرية إهدن. دخل املدرسة يف أواخر السنة احلادية شدياق ميخائيل بن القّس موسى الدويهي()إسطفان ابن ال
والثانية على اسم  البطريرك يوحنّا  كفيل املدرسة.  وّنكبَأْكَمَل علوم الفلسفة والالهوت يف جمادالت: األوىل )كذا( على اسم الكردينال  

]جممع إنتشار  يف ثلثة ]ثالثة[ من نيسان اختارُه سادات اجملمع عن اإلنتشار 16٥٥رسة سنة خروجه من املد الصفراوي. وعند
م إبراهيم احلقالّن. ويف السنة الثانية بعيد البشارة رمسُه البطريرك يوحنّا قسًّا على دير يكون ُمْرَساًل بعلومه وذلك هبمة املعلّ  اإلميان[ أنّه

 )أي التعليم( وتصنيف الكتاب عن سر القربان املقد س.  رأس النهر. فبذل جمهوده يف التتلمذ

ان ليكون مطرانًا على طائفته ( قنصل املّلة الفرنساويّة حبلب رسامة القّس أندراوس أخيجFR Picquet) وعندما قصد بيكات
دخل معُه يف دخول الصوم إىل حلب فثبت مثانية أشهر  16٥٧السريانّية حبلب كان هو املساعد لُه عند البطرك يوحنّا. مّث يف السنة 

بدير مار   لُسكىنوملّا رجع إىل جبل لبنان اخذ ا  يعضد املطران املذكور يف الَشْور والوعظ وكان يوعظ مجاعُته يف كنيسة ماري إلياس.
بعد عيد الكبّي قصد زيارة األماكن املقّدسة فأخذ  1668واستمّر فيه مخس سنني. ويف سنة  ه(يعقوب احلباش وكان خراباً فرمرمه )فرممّ 

ّبة والزاوية صحبته والدته وأخاُه احلاج موسى. وعند العودة قّدمُه البطرك جرجس إىل مطرني ة األفقسي ة بقِبس وبإذنه جال يف رعايا اجل
             وعّكار وقِبس يتعب على خالصهم وببالغة تعب يف دورانِه وَفْحص الكتب مجع كتاب تواريخ )كذا(.

ليسوس الكرسّي  وعندما حكم البارىء بانتقال البطرك جرجس إىل جمازاة تعِبه مع األبرار اختّي على رضا رؤساء الكهنة والشعب
بن اخلوري يعقوب وهي سنة الوباء الكبّي فسام الشّماس يوسف  16٧٠يف عشرين من أيّار سنة وكان ذلك   األنطاكّي موضعُه.

وسف رُه إىل رومية ألجل رمي الطاعة إىل قدس البابا زخيا )أينوشنسيوس( العاشر ولطلب درع كمال الرئاسة . وخرج  ااحلصروّن قّسيسً 
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عاَوَد إىل قّنوبني وجاءُه درُع التثبيت  16٧2زق كنيسة مار شلّيطا مقبس. ويف السنة وهو يف الدورة إىل زيارة الرعايا وبىن احلارة الّت بل
فبذل كّل جهدِه يف مجع الرتب الكنائسّية بتمامها.  من رومية مع القّس يوسف وأوقفه عنده يازجيًّا )كاتًبا(. ولو أّن دهرُه كان عسّيًا 

وقصص اآلباء الذين ألّفوها ويف الشرطوني ات الكهنوتي ة ويف  مجع النوافّي املقبولة  بل يف وَبَسط الشرح ليس فقط يف سّر القربان املقّدس
أسرار البيعة ويف تكريسات الكنائس واملّيون وما يليها. وضبط مجيع رسومات املواعظ الكنائسّية برتتيب واضح ليتمّيز بعضها من 

           ع الكنيسة الرومانّية. البعض وبرهن عن أصل املّلة املاروني ة ودوام احّتادها م

 بقلمه ،الدويهيإسطفان البطريرك 

 .2٠3-2٠2(، ص 1923) 21السنة  " لألب لويس شيخو اليسوعّي يف املشرق،فانوس الدويهيإسطأثر جليل للبطريرك يف " 
 

### 
 
 1ه برجإنّ  :عن مار مارون

 (4،4  تُ ْرٍس وكافّة أسّنة املقتِدرين". )نشيد األنشادكِبج داود املبين يف اجمْلَزعات املعل ق عليه ألف    "عنُقكِ 

هّنا تَ ْثُبُت وحَدها وإن إيقول الرّب  ]مَتُْت[ قداسة بغّي اّتضاع متزعزعة. حّبة احلنطة إذا مل متوت وكلّ  ،كّل بنيان بغّي أساس ُمزْعزَع
ّتضاع والطاعة والصوم والصالة متُِت هواها يف اال ماتت أتت بأمثار كثّية، ونفس اإلنسان إذ هي من ذاهتا شاخمة ومتعّظمة إذ مل

 والصيانة تْثُبُت وحدها كاحلّبة العريانة، وإْن ماتت فصارت كالعود املغروس على جماري مياه النعمة فتعطي مثرها يف حينه.

: "إّن الذين واخلالص يصرخ قائاًل  ]للبشارة[ ا ملاذا اهلل بعض ناس تركهم يف الكفر واهلالك وآخرين اختارهم للبشارىمار بولص فاحصً 
. معىن قوله إّن  2اهم جَمَّد"والذين سبق فَوَسَم، إيّاهم دعا، والذين دعا إيّاهم بَ ّرَر، والذين بّرَر إيّ  اهم قبُل َوَسمَ يّ إ لدعوته اعرفهم موضعً 

                                                           
ة، إىل حلب يوم كان ال يزال أوفد الدويهي، أكثر من مرّ  يالبطريرك جرجس البسبعل ومعلوم أنّ حلب.  لياس يف مدينةايف كنيسة مار  ألقاهامقتطفات من إحدى عظات الدويهي البليغة،  1

لسنة اة املشرق، يف جملّ  كاملة، األب فردينان توتل اليسوعيّ " الذي أنشأه هناك. نشر العظة،اب املاروّنّ ت  ، ويعلم يف "الكُ وميارس نشاطه الرسويلّ ة، َيدم الرعيّ  ، فبقى هناك فرتةابعد كاهنً 
ة الّت استعملها العربيّ  توتل على لغة "الواعظ"حافظ األب . ولقد الكرشوّنّ  ة للدويهي باخلطّ تيه، سلسلة مواعظ عربيّ عن خمطوط ُيوي، بني دفّ  نقاًل  ،66٧ -6٥9(، ص 19٥6) ٥٠

ق من املرجع ذاته(. علّ  6٥9-و 6٥8)راجع تقدمي األب توتل للعظة على الصفحتني  املسلمون منهم ستثىناب، وال يُ بني الكتّ  اجدًّ  ايف القرن السبع عشر، يوم كان إتقان العربية نادرً 
وسنثبت كذلك احلواشي األخرى الواردة الّت حتيل   ه.ضعا من و ، على أن نضيف بني هاللني، أهنّ تالّت سنثبتها يف اهلوامش كما ورد ةاألب توتل، على العظة، بعض احلواشي التوضيحيّ 

بعض الكلمات يف صيغتها ، يف منت النصّ  ،نا سنضعمالحظات. لكنّ  وضع الدويهي، من غّي أن نضيف إليها أيّ  منا سة، والّت يبدو أهنّ إىل مواضع اإلقتباسات يف األسفار املقدّ 
ة أثبتها األب توتل، بني مزدوجني، بأحرف من العبارات السريانيّ  دالعظة عد للمعىن. ويف نصّ  اهتا، وضبطً ءلقرا ة تسهياًل الكلمات األصلي عا إىل جنب م[، جنبً  ] الصحيحة بني معكوفني

        هي واردة. ماكبقينا عليها  أ، وقد ةعربيّ 
 .3٠ ،8روم  2
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الفضائل إيّاهم فسبق َوَسَم من قبل تكوين ا لدعوته ويقبلون بشارته ويتدّرجون يف الذين اهلل رآهم يف سبق علمه أهّنم كانو موضعً 
ر برمحته يف سبق َوَسَم إيّاهم دعا من بطون أّمهاهتم، والذين دعا من بطون أّمهاهتم بنعمته إيّاهم بر   العامل، والذين من قبل تكوين العامل

 (49حياهتم والذين بّرر يف حياهتم إيّاهم جَمَّد يف امللكوت. )أشعيا 

 إمْسَْعَن يل أيّتها اجلزائر وانصتوا أيّها األمم: من بعيد الربُّ دعاّن وِمَن األحشاء وِمْن بطِن أّمي أشعيا النيب قائاًل  هذا بنفسه نادى به
وحتت سرتة يده أخبأّن، جعلين مثل سهم خمتار ويف جعبته َستَ َرّن وقال يل: عبدي أنَت يا  السيف احلادّ  ي مثلممسي وجعل فاذكر 

ا لدعوته، أنّه يرّد ا اهلل يف َسْبِق علمه أّن األب الطاهر والكوكب املنّي الزاهر مار مارون سيكون موضعً د. ناظرً إسرائيل وبك أمتج  
ُه قبل أن يأيت إىل العامل، من بعيد الشعوب إىل الطاعة وهو يقيم حياة النّساك يف بالد الشام، وأنّه يصون البيعة يف رهبانه، فسبق َومسُْ 

وحتت سرتة يده أخفاه، جعله  بطن أّمه ذكر امسه، وكان الذين دعاهم إيّاهم بّرر، كذلك جعل فمه كالسيف احلادّ دعاه من األحشاء و 
من األمثار تُ ْعَرف إْن كان[ ] يا إخويت انكان وقال له: عبدي أنَت يا مارون وبك أمتج د، ويف احلقّ  هُ مثل سهم خمتار ويف جعبته سرتَ 

حواها هذا الباّر، وكثرة اخلّيات الّت من أجلها استفادت هبا البيعة املقدّسة واألنعام  ِعَظِم القداسة الّتالشجرة، أّن من تأّمل جّيدًا 
ما هو فقط فم ناطق وعامود بيعتنا املقدّسة، كما كّل  أنّ  ااجلزيلة الّت منه وبوساطته نالت وتنال كّل يوم طائفتنا املارونّية، يثبت حقيقًّ 

جّيًدا  فيه ا يف وجه العدو، ولذلك صحّ برًجا قويًّ ]بىن["فوما مليال وعمود دعيتو ديلك قديشتو". بل نعم إنّه بنا   يوم تسّميه الكنيسة،
َزعات[ املعّلق عليه ألف ترس وكافّة أِسن ة املقتِدرين. فأبنيِّ حملّبتكم أّن ]يف اجملْ  املبين عنقه كِبج داود إىل البيعة عروسته: إنّ  قول الربّ 

 ا كالِبج.حقًّ  رون كانالباّر ما

ة أِسَنة اجلبابرة )القّديسني الذين خرجوا من تعاليمه وإشاراته(. وأّن يف هذا الِبج املشّيد، كافّ  وأّن عليه معّلق ألف ترس ألجل كثرة
! واطلبوا من هذا 1املقتدرين، أي من مجيع جنوس وأصناف القّديسني الذين تشرّفوا يف بيعة اهلل ضّد الكّفار واألراطقة. أعطونا نسطه

 لك.  القّديس الطوبان ومن ستّنا والدة اخلالص ليطلق اهلل لساّن قائلني السالم

ين عابَدين املسيح، ترَّب  يف كافّة التقوى يس مار مارون كان منشؤه من هذا بالد الشام، كالذي اختاره اهلل، من والدين مسّورَ القدّ 
واألعمال الناجحة، وصل إىل ملتقى الدروب الّت هّن الشبوبّية وهبا بَ َيان خالُص أو هالُك وخمافة اهلل وبعدما حوى العلوم املفض لة 

ي إىل اهلالك وسيًعا عريًضا، وفيه ثالثة شباب يدعونه أن ، وما يؤدّ 2الواحدة ينظر طريق اخلالص ديّ ًقا  أكثر الناس. فإّن من ناحية
  العامل، والثالث هو الشيطان، الذين هم الثالثة أعداء الذين يوّدونا إىل اهلالك.يكون هلم رفيًقا: أحد هؤالء هو اجلسد، الثاّن 

الشّب األّول الذي هو اجلسد، فالذي كان أقرب إليه كان يقول له: أعطين يدك يا صديقي وكن يل رفيًقا ألّن يف هذا الطريق مواكيل 
تريد متضي يف ذلك الطريق الّديِّق أقول ]وإْن كان[ نكان االذي يرافقين، و  مفتَخرة وكروم عامرة وثياب مثينة وشهوات ولّذات مل تعَط إاّل 

 ة.لك الصحيح : إّن ما فيه إاّل جوع وعطش وعري وزمهرير وهدم الشبوبيّ 

                                                           
 .امسعوا 1
   اإلمالء.  يغلب على سّكان لبنان الشمايّل املزج يف لفظ "د" و "ض" ومنه الغلط يف 2
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ين ]كان تشتهي القضا، والرضا أن يكون لك أوالد، أن ترث بسات كان يتقّدم إليه الشّب الثاّن، ويف يده باقة زهر ويقول له : إنْ 
، ألن أقول لك الصحيح : إّن الطريق  ، كن رفيًقا لنا[ة]، أن تقيم زرًعا لبيت أبيك، أن تأخذ أموال وترتفع بدراجات رفيع[وقرى

كذلك مل ]ضّيٌق[،ه ديِّقا ما فيه إاّل كد وتعب، وكما ترى أنّ   ]وضيقة[، ة وديقة. ما فيه إاّل قلّ ]وعناء[ خر ما فيه إال حزن وعنااآل
 ه إاّل من كان كالطفل.ميكن أن يدخل

من  مّث تقّدم إليه الشّب الثالث الذي هو الشيطان وقال له: إّن هذه اململكة كّلها قد ُعِطَيْت يل، فإْن تبعتين َعطَْيُتَك مهما اشتهيت
م، أُْشِعُل فيك نّيان ن  هَ أبواب جَ   مل، أفتح طريقامن والد ورئاسات، وإْن ما ردت ترافقنا، وإال أنا أقيم عليك كّل الع، عّز وكرامات

لتدنقك الغيوم يف   العناصر ضّدك، لتحرقك الشمس يف إشعاعها، كلّ ]وأُرّكب[  م واخلياالت، ورِكب الشهوات، أُْقِلُق نومك يف األحال
 يف وحوشها، وال ترُيك األهوية يف مسومها.  أمطارها، لتقلقك األرض

ه  كلّ   ا فيه إاّل طفل صغّي، الّت هي نعمة اهلل، فهذا ولو كان حايف عريان، نظر أنّ ومن اجلهة األخرى نظر الباّر مارون درب ديِّق، وم
 بعد كان وسيًعا، مالن فرًحا وسرور. ]يف ما[كان أنوار، ولو أّن باب دربه كان ديّ ًقا، نظر أّن فيما

ده يف )باملسح( وسّلم ميينه وقلبه يف يد ذلك فلما تأّمل هؤالء األربعة، قلع عنه ثياب العامل، تفل يف وجه الشيطان، وتَ زَن  َر على جس
برج حصني، وإليه يسّي الباّر والقوّي، وكما تنظرون يف حلظة عني، هذا البطل السجيع  سم الرّب هو يلاالطفل، قائاًل مع احلكيم: إّن 

 وإرادته.ا إاّل نعمة اهلل يّة. مل يطلب شيئً نتصر من اجلسد، من العامل، ومن الشيطان، وخرج إىل الِبّ ا

 ن هذه املستشرفة كمثل الصخر، مجيلة كالقمر، منتخَبة كالشمس، جْمزَعة كالصفوف املعّدة !مَ 

خّتذ للوقت أْن يبين له مدينة حِلَْمِي اتأّمل أّن الِباري مل تنسكن من الوحوش وهوال الدهر،  ل ّمابن آدم قائني ايُقرأ يف كتاب اخلليقة أّن 
ر له بيًتا، أم مجيع الناس، وأّما القّديس مار مارون، ولو أنّه كان يقدر يعمّ  ]يفعل[ ان، وكذلك يفعلوننفسه وأوالده من مصائب الزم
اتكاله يف  تشهد لنا سّيته أنّه ما راد يسكن إاّل حتت جّو السما، ليعّلمنا أّن الذي كان كلّ  شقيف، يتأّوى يف مغارة، أم يلتجي إىل

بن اإلنسان، فليس اا ولطّي السما أوكارًا فأّما ، متشاهبًا يف الرّب الذي قال: إّن للثعالب جحورً  نهاهلل، ما يصلح له يغّطي وجه السما ع
 محاية غّيه، وكانت الطهارة وكافّة الفضائل هكذا حتاج إاّل اله موضع يسند رأسه، كذلك الباّر مارون، كاّلذي كان حصن مانع، ما 

رتاد يف التعب والكّد يف كرم الرّب حّّت كنت اا، ومن هنا نّه يصّي كاهنً أوة الذين ارتأوا إليه، أْن لزمه الشعب واإلخراسبني يف قلبه، حّّت 
 ه كِبج داود املبين يف املرامي، املعّلق فيه ألف ترس، وكافّة أسّنة املقتِدرِين.ا: إنّ تقول حقًّ 

 اهلرطيقيّ ]...[ 1اد الشمس، ومن تُ بّاع مرقيانمن الكّفار عبّاد األصنام ومن الشمسّيني عبّ  ]ممتلًئا[ مالن كان هذا البلد بعده

فلكن لئاّل الشيطان يرجع مرّة أخرى إىل ذلك، قّدسه القّديس بيًتا هلل، والذي ما كان يعيش إاّل حتت جّو السما، ليقهر الشيطان، 
بيت داود رفعتين على الصخرة، َهَديْ َتين وصرت يل رجاء وبرًجا قويًّا يف وجه : من جعل سكنته من ذلك اآلن يف ذلك اهليكل قائاًل 

 األبد. ]...[ العدو، فَأْسُكُن يف مسكنك إىل
                                                           

 م. 1٥٠هب ماّن، تويف حوايل سنة ولد يف سينوب )بالد بنطس(، فيلسوف نشر يف مصر والشام وفارس تعاليم آل أمرها إىل مذ  Marcion  مرقيانوس أو مرقيون 1
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متّد جمده يف اشاعت أخبار القّديس يف آذان كّل أحد، و  أسقف قورس، الذي كان من جيله ويف بالده، أن 1شهد تاودوريتوس حّّت أنْ 
وا يف لمن كّل بالد ومكان كانت تأتيه الناس، البعض ليتأّملوا القداسة الراسبة يف روحه، البعض ليتغايروا ويتماث مجيع األقطار، حّّت إنّ 
 ينالوا الشفا والّصحة من أمراضهم. فيذكر تاودوريتوس األسقف، أّن يف رسم الصليب ال غّي، كان يِبي من فضائله، والبعض حّّت 

وشكل، كانوا يأتوا العميان ويرجعوا ناظرين، يأتوا الذين يف احلّمة والسخونة، الذين يف الِبص مجيع األوجاع والعاهات كّل ذو جنس 
 هم متعافني ممجِّدين اهلل .والتجديف، والذين كانوا متعّذبني من الشيطان، وكّل هؤالء وأشباههم يردّ 

لغائب ويذّكر كّل واحد يف خطاياه الذين من أجلهم كان لكن نقرأ يف قّصته أّن ما عطاه اهلل قّوة الشفا فقط، بل إنّه كان يعرف يف ا
ع  يناديه اهلل، ولذلك مل كان يِبي ذوي العاهات إذ مل يندموا أّواًل على خطاياهم، إذ مل يرجعوا إىل اهلل من كّل قلبهم، ويف هذا النو 

 املبين؟ومن ينكر أنّه ما كان برًجا قويًّا كِبج داود  .كان ُيِبي أّواًل الروح مثّ اجلسد

قني؟ فأجاوهُبم: إهّنم الرهبان ابرة املقتدرين الذين يف برج داود متعلّ بفيسأل أحد، يا أبونا، ماهي هذه األلف ترس وكافّة أسّنة اجل
أرسل  تقّلد حكم يهوذا  2يوسافات ل ّمايسني املختارين، الذين خرجوا من تعليم الباّر مارون. مذكور يف كتاب األيّام أّن الطاهرين والقدّ 

اد العساكر ليصونوا كّل املدن ويعّلموهنم ناموس الرّب، كذلك الباّر مارون، بعدما أقام مدارس كثّية للفضائل، ونصب كهنة وقوّ 
القائد، مذكور أْن كان حتت يده ثالث كرّات رجال  3كثّية يف احلياة املالئكّية، أمرهم يطوفوا يف كّل هذه البلدان عن أدناس بساتني

 ]أراد[ ، تلميذ مار مارون، فإّن هذا بعد ما تتلمذ من معّلمه أخذ الُسكىن يف الِباري وال راد4اذا َيطر لكم يف الباّر يعقوبأشقياء، وم
، بل قائًما دائًما ]قّط[ يتآوى حتت ستاره بل حتت جّو السما كمعّلمه، وال كان يأكل إاّل عدس مبلول فقط، وال كان جيلس فقط

ا مّ ل بنت فاّلح بعد ما كانت ماتت، و  ]وأقام[ ة، وقاميل يف الغاياًل جسده حبديد ثقاملختلفة، مثقِ  األهوية حتت كيفيّات على قدميه،
]كذا[ جَمَْهر يضطهده، جنا بصلوات هذا الباّر.  من تّباع مرقيان اهلرطيقّي حّّت إّن الشيطان كان]تضايق[ األسقف تاودوريتوس تدايق 

]...[ 

والنهار، ومل أفرغ أنا عن فضائل أنبا مارون وتالميذه، خذوا تاودوريتس وسنكسار الروم، واقرأوا أقصاص القّديس  الليلولكن كان يفرغ 
إبراهيم وأوسابيوس، وأسكلبيس، وطاليالوس، وماراس، وسلمان، ومسعان، وغّيهم وغّيهم الذين تغايروا من مارون وتالميذه، 

   ضائلهم وديورهتم.هذه كورة حلب وجّيهتا، يف ف  فواوشرّ 

ا ما هو مذكور أْن كان تلميذً  قداسته أنار الشرق والغرب، ولو أنّ  نطاكّي، الذي يف شعاع علومه، َوِضياحّّت إّن يوحنّا فم الذهب األ
 ونة.ا منه الدعاء واملعمكتوب إىل أنبا مارون طالبً  ]أرسل[ ملار مارون، هو حمق ق أْن ملا أْنفُوه من كرسي أنطاكية، َرَسل

رس وكافّة فماذا َيطر لكم إن كان هؤالء القّديسني إاّل تراس معّلقة يف هذا الِبج املكّرم، مثل برِج داود املبين يف اجملاعز املعّلق يف ألف ت
 أسّنة املقتدرين! 

                                                           
 تاريخ الكنيسة.. له ميامر و قاوم النساطرة يف اجملمع اخللقيدوّنّ  ،ة. أسقف قورش. من كتبة الكنيسة السريانيّ Theodore  393- 4٥8و ثيودوريتوس  1
 .43، 11ام األيّ  1يوسافات.  2
 .1٧،8ام األيّ  2دونا أ 3
 ثيودوريتوس.  يعقوب ذكره 4
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 ورس، يف قرية جرجاره]؟[ يف قريتاملقتدرين إاّل الديورات والِصَّي الّت أقامها مار مارون وتالميذه، يف مدينة ق وما هذه أسّنة اجلبابرة
 ألبرجة ُياربون اجلسد والعامل والشيطان وجيّدوا إىل خدمة اهلل.اهليمة ]؟[ يف جبل أوليمبوس ويف قمم اجلبال، وهناك كانوا ك ]قرية[

وتنظرون ما هو مؤر خ أن  1اتاحللبي همارينا أّم القّديسة كور  البارّة  أم ،كان مرادي تقرأوا سّية القّديسة طومانينة تلميذة مار مارون
ا النساء كانوا تركوا العامل والبعض منهم يستحبسوا وحدهّن وأخرات يسكنوا يف الديورة واألجبال، فقط الرجال بل أيضً  ]ليس[ لست

إاّل بواسطة هذه العبادة  ّن يف بعض مواضع وصل عددهّن إىل مايتني ومخسماية، ومن أين كلّ إواآلخرات جعلوا بساتينهم ديوره، حّّت 
كل شلطا جِبا" كان معّلق فيه ألف ترس، وكافّة   لو"ألف سكرين تلني ع ّن يف هذا الِبج احلصنيأا حّقا معّلمهم اجلليل مار مارون؟ إذً 

ني أسّنة املقتدرين، وكان يقدر يقول مع عروسة املسيح : " أنا حورا وثدى جمدال"؛ هذه العروس الّت تبان أمام الناس أهّنا صغّية وال ثدي
بانه قاموا البيعة باألبراج وثدياها كاألبراج أنا هذا "وثدى جمدال" فإّن ره  هلا هذه هي الِبج املبين يف املعجزات،

                  املشي دة". 

 ،البطريرك إسطفان الدويهي
( 19٥6) ٥٠ه برج" يف "إسطفانوس الدويهي الواعظ يف حلب" لألب فردينان توتل اليسوعي يف املشرق، سنة من مواعظ الدويهي: "عن مار مارون: إنّ 

   . 66٧ -6٥9 ص

       ###             
 

براهيم باشا باألمراء اللبنانّيين والحبيشّيين والدروز. األمير إالباشا جعفر و  ]وجور[ وجودسرقة الخزينة السلطانّية في عّكار 
 فخر الدين وأخوه األمير يونس واألمير سيف الدين. المدرسة المارونّية

إىل اسطنبول فنهبوها، يف جون عّكار، ملوضع ذلك اء على خزنة السلطان وهي سايرة م( وثب قوم أردي1٥8٥نغه )أي عام يف سنة ا 
خرج األمر بأّن جعفر باشا الطواشي جبمع العساكر من سواحل البحر، من صيدا حلمص، على يوسف باشا ابن سيفا. فحرقوا بالد 

اكر من حلب وشام ومصر فجمع العس»عّكار. فعظمت به املشتكية أنّه ظلم البالد إىل إبراهيم باشة مصر الذي توىّل الوزارة العظما: 
مت الشكايات يف األمّي حمّمد دِّ وقِبس يف مرج عرموش يف زمور وطبول ومالعب وسناجق ملوكّية حّّت ارتعب منه كّل بالد العرب، وقُ 

، أهّنم شّلحوا اخلزنة. فبعث طََلَب الغرماء من األمّي قرقماس بن معن، ومسكوا دروب البحربن عّساف ويف الدروز وأوالد حبيش 
 والبقاع على الدروز وقتلوا خلًقا كثّي.

                                                           
العجيبة  ، قال: اقتدت حبياة مار مارون اإلهليّ  3٠ ات، فصلس يف تاريخ الرهبانيّ و تاودوريت ىتحسان. ورو فينال االسيسهم ني بقدّ ر السامعني احللبيّ الواعظ يذكّ  الكالم دليل على أنّ  1

 شباط.  82د هلما يف ي  عَ نا اللتان ي ُ ارياميستان كورا و القدّ  آذار. مثّ  1د هلا يف ي  عَ وفيه كانت تقضي هنارها يف البكاء... وي ُ  اا صغّيً دومنينة الّت نصبت يف بستان أبويها كوخً 
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األمّي مندر من عبيه، واألمّي حمّمد ابن عّساف من أغزير. فحضر عليه األمّي حمّمد ابن مجال الدين من عرامون الغرب، وابن عّمه 
الدين وأخوه يونس، بل حضر األمّي قرقماس )فإنّه( هرب إىل مغارة من بالد الشوف، فمات فيها عن ولدين ومها األمّي فخر وأّما 

فيهم وقتل منهم حنو مخسماية نفس. وأّما األمراء الذين أعطاهم األمان  ]َغَدَر[ عليه )أي الوزير( عّقال الدروز عند عني صوفر، فَ َباقَ 
اء الغرب بن السلطان سليم حبلٍم وقّرر على أمر اوحضروا عليه أخذهم صحبته إىل نصف اسطنبول. فقِبلهم حضرة السلطان مراد  

 بالدهم، وعلى ابن عساف  آيالة طرابلوس بتمامها دون املدينة، وعادوا إىل مواطنهم بسالمة.

يونس. وعند هناية املّي ويف هذه األحوال أرسل املّي سيف الدين التنوخّي أخذ إىل عنده للشوف أوالد أخته األمّي فخر الدين وأخوه 
يف الغرب، ووىّل األمّي فخر الدين على الشوف. وأّما األمّي حمّمد بن عساف عندما  السّت سنني رجع األمّي سيف الدين إىل عبيه

يف أغزير جاب معه عاود من اسطنبول أخذ إىل عنده الشيخ أبو قانصوه بن محاده وأعطاه حارة يف أغزير. واألمّي حمّمد عّمر قصّيًا 
ش ما عدا الفعالة. وإّن يف الشام ودايرهتا ما كان له شبيه. وقّنا )أي املعّلم من اسطنبول، ويقال إنّه تكّلف عليه أربعة عشر ألف قر 

 ( املاء من نبع املغارة وعّمر بقربه جامع.]بقناة[ جلب له املاء

 هلاويف هذه السنة البابا غريغوريوس أقام يف مدينة رومية املدرسة الّت باسم املوارنة ويف تلك السنة مات. وما استطاع يعاين )أن يعنّي( 
إاّل من اخلرج الذي َيّص ُصْفرَتَُه )مائدته(. مّث ختّلف بعده البابا كسوسطوس، وكان لست  ]ما يتوّجب من املصاريف والّتكلفة[علوفة 

 )ليس( بأنقص جودة وحمّبة لدى الكرسي األنطاكّي من الذي َسَلف قبلُه. فرّتب هلا مدخول يكفي مخسة عشر نفس.
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