نماذج من كتابات حول البطريرك إسطفان الدويهي
الزمن)
(حبسب التسلسل ي
وبعد فيقول األب اجمليد مار إسطفانوس بطرس الدويهي بطريرك الكنيسة األنطاكيية .وأبو امللية املارونيية .وراعيها على مياه مراعيها.
وبريد البيعة الرومانيية الساعي يف محيد مساعيها .جهبذ العلوم الرياضيية والالهوتيية .ومؤييد األحكام الروحيية والشرعيية .سليل مدارسها.

وحميي دوارسهاَ .من تقلَّد الرئاسة الكنائسيية فكان هلا برهانًا كافيًا .وزاول من غري سآمة عالج مزاج األرواح فكان هلا طبًّا شافيًا .ررن

توخاه من ُحسن األمل .أحسن السلوك وجاز على أحسن صيغة وطريقة .ففاز إذ جاز الرسم جبوهر
بني العلم والعمل .فنال ما ي
هنده وال خبا َزنْ ُده وال نبا حدُّه .أجزل اهلل ثوابه وجزاه .وكافاه خري املكافاة.
ْب ُ
احلقيقة .طاملا سعى ورعى ومل يَك ُ
رشيد الخوري الشرتوني،
"مق يدمة املؤلَّف" يف منارة األقداس ،اجلزء ي ي
مرة عن نسخة دير اللويزة رشيد اخلوري الشرتوين ،بريوت ،املطبعة الكاثوليكيية،1895 ،
ن بطبعه ي
ألول ي
األولُ ،ع َ
ص .32

###
ورد حفظ لنا "دي الروك" يف كتاب رحلته إىل سورية ولبنان رسالة أنفذها لويس الرابع عشر ملك إفرنسة إىل هذا البطريرك هذه
ترمجتها:

"إىل البطريرك ي
األنطاكي
إسطفانوس بطرس
ي
األجل
أييها السييد
ي

متأس ًفا ،احملن اليت
إيل يف  20من آذار سنة  1700وعلمت منها ،ي
سركم ،الرسالة اليت كتبتموها ي
رد رفع ي
إيل اخلوري الياس ،كاتب ي
يقاسيها الكاثوليكييون أبناء مليتكم املارونيية يف جبل لبنان ،وش يدة الضنك الذي تقاسونه لوراية شخصكم من اإلهانات اليت ينزهلا

كل مكان،
الكاثوليكي
كل ما بوسعي من العناية بتأييد الدين
البعض بكم .وملـيا كنت مستعدًّا أن أبذل ً
الرسويل الرومايني يف ي
ي
دائما ي
ي
ربال إىل
أصد ْرتَهُ ً
سركم رسالة ج يددت هبا األمر الذي َ
والسييما يف أرجاء بطريركييتكم حيث تعاظمت احملن ،رد سليمت إىل كاتب ي
الكاثوليكي يف
كل ما ميكن من األمور العائدة بالنفع للدين
سفريي بالقسطنطينيية أن يصرف عنايته واهتمامه لينال من الباب
ي
العثماين ي
ي

األجل ،أن حيفظكم حبراسته املق يدسة.
السيد
بالد املوارنة ليجعلكم تشعرون مبفاعيل محايتنا وإجاللنا لكم ي
خاصة .واسأله تعاىل ،أييها ي
ي
ي
ب يف ماريل يف  10آب سنة  ،1701التوريع لويس .ويف أسفل الصحيفة كولرب".
ُكت َ
1

المطران يوسف الدبس،
"يف تاريخ سورية يف أييام السالطني العثمانييني العظام ،فصل  ،2عدد  "1023يف تاريخ سورية ،اجلزء الرابع ،اجملليد السابع ،ال طبعة ،بريوت ،املطبعة
العموميية ،1902 ،ص .314 -312

###
حربا أعظم يف رومة البابا أوربانوس الثامن ،وبطريرًكا على الطائفة املارونيية جرجس عمرية ،وسلطانًا يف القسطنطينيية
سنة  1630م كان ً
املعن الثاين.
مراد الرابع ،و ً
أمريا نافذ الكلمة يف لبنان فخر الدين ي
يف تلك السنة ،يف  2آب ،ولد ي
وُسِّي باسم القديس املعيَّد ذكره يف ذلك النهار يف السنكسار املارويني.
إسطفانوس الدويهي يف إهدنُ ،
ظل كنيسة القرية سنة  ،1641مثي سافر إىل
أبوه الشدياق خمايل ،و يأمه ي
احلاجة مرمي ،من بيت الدويهي .تعلم مبادئ القراءة العربيية يف ي

كمل برنامج الدروس كما كان
رومة ،فدرس يف إكلرييكييتها املارونيية حتت إدارة اآلباء اليسوعييني .وانتمى إىل أخويية العذراء الق يديسة ،و ي

جمادال
جناحا يأهله للوروف يف حمفل علماء وكرادلة رومة ً
يف أييامه يف التعليم مشاهبًا ملا نعهده اليوم يف املعاهد الثانويية والعليا .وجنح ً
ومدافعا عن ر ضايا الفلسفة والالهوت ،فنال شهادة امللفنة أو الدكتوراه ،وعاد إىل لبنان سنة  1655م ،ومل يستنكف عن تعليم
ً
عما نقصه من درس اللغة العربيية ،وكان ضعي ًفا فيها ورد هاجر من لبنان إىل أوروبية
عوض ي
األوالد ،فأفادهم واستفاد ،ألنيه يف تعليمهم ي
َّم أن ربض على ناصية اللغة ،وأملي باأللفاظ ومعانيها ،ومت يكن من الكتابة واخلطابة بالعربيية
وهو يف السنة احلادية عشرة من عمره .فما َعت َ
ٍ
شّت املواد املأخوذة
بأسلوب ي
شهي غري خال من اخللل يف رواعد الصرف والنحو ،وغري عا ٍر من لون اإلبتكار ،على ما فيه من ي
وضاح ي
مجعا وتصني ًفا عن األردمني.
ً
ي
علما وفصاحة من أن يقارنه الكثري من أمثاله .وكانت مدينة حلب إذ ذاك يف
وكان إسطفانوس الدويهي ،بني سائر كهنة زمانه ،أررى ً

عزها ،وكنيسة املوارنة فيها جتمع خنبة املسيحييني الكاثوليك .فأُرسل إليهم واعظًا سنة  1662م يف عهد األسقفني جربائيل وخمائيل
ي
البلوزاين ،وأرام هناك إىل سنة  1668م .ويتح يدث احللبييون إىل يومنا عن إربال املسيحييني يف ذلك العهد لسماع عظاته ،فتضيق هبم

الكاثوليكي والغري [وغري]
الكنيسة فيُنقل املنرب إىل جانب الباب ،ومنه يبلغ الصوت إىل اجلماعة الوارفني يف الفسحة اخلارجيية ،وبينهم
ي
الكاثوليكي .ورد طالعنا عند املثليث الرمحة املطران عبداهلل اخلوري جمموعة عظات تـُر ِّجح الدالئل يأهنا من رلم ي
إسطفانوس الدويهي ،ومميا
َ
ي
يكون رد ألقاه يف حلب.
األب فردينان توتل،
"البطريرك ي
إسطفانوس الدويهي وتاريخ األزمنة" يف جملية املشرق ،السنة الثالثة واألربعون ،عدد كانون الثاين -آذار  ،1949ص .15-14

###
2

الالتين Aldoensis
الطالب الذين عادوا إىل وطنهم لبنان ومن أملعهم إسطفان الدويهي (ويُعرف يف الغرب باُسه
وكان من أبرز ي
ي
 )1704-1630الذي تسنيم أرفع الرتب اإلكلريكيية يف كنيستهُ ]...[ .ولي َد إسطفان الدويهي يف إهدن ،وذهب إىل روما وهو بعد يف
ولكن تسنيمه س يدة البطريركيية مل تَـُرق أليب نوفل
احلادية عشرة من عمره حيث رضى أربع عشرة سنة .ويف سنة  1670أصبح بطريرًكا ،ي

ستشر يف األمر .غري أ ين البطريرك رام بزيارته شخصيًّا فزال ما كان بينهما من سوء
اخلازن صاحب كسروان ورنصل فرنسة ألنيه مل يُ َ
االضطهاد ما ال
تفاهم .يإال أ ين عهد بطريركييته كانت تشوبه غيوم رامتة وحوادث مؤملة .يقول عن نفسه إنيه ناله من البالء وأصابه من ي
يؤديَها هلم .وكان أحيانًا
ميكن وصفه .وكان آل محادة ،مقاطعجيية باشا طرابلس ،يفرضون عليه الضرائب الفادحة اليت مل يستطع أن ي

منيعا ال ُميكن
مقر البطريركيية يف رنيوبني يف وادي راديشا كان ملجأ حصينًا ً
يضطر إىل اهلرب إىل املغاور والكهوف بالرغم من أ ين ي
ي
حّت إ ين أوروبـييًا زار الدير مل يتمالك عن إبداء دهشته بقوله إ ين الذي يبغي الوصول إليه حيتاج إىل جناحني .ورد وجد
الوصول إليه .ي
إنكليزي كان يقوم باخلدمة الروحيية للجالية اإلنكليزيية يف حلب أ ين يف دير رنُّوبني جرسني يُقرعان عند دعوة الرهبان إىل
رسيس
ي
ي
ع هذين اجلرسني بلغ مسامع األتراك ملا كانوا ُسحوا
الطعام ،وهو امتياز مل يُع َ
ألي دير أو كنيسة أخرى يف البالد كليها ،ولو أ ين رَـ ْر َ
ط ي
بإرامتهما.

فيليب حتّي،
"الطالب املوارنة يف روما" يف لبنان في التاريخ ،منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر ،ترمجة الدكتور أنيس فرحية ،مراجعة الدكتور نقوال زيادة ،بريوت-
ي
مؤسسة فرنكلني املسامهة للطباعة والنشر ،1959 ،ص .489 -488
نيويورك ،ي

###
حّت ريل إنيه مل يكن له شبيهٌ يف إيطاليا ،وإ ين اهلل مل ميَُ َّن على أحد
كل من ُسعه أو ُسع به ،ي
وذاع صيته يف البالد اإليطاليية ،وأثىن عليه ي
ف ي
عاطر .وطارت
من أررانه مبا َم ين عليه به من العقل ،وإنيه أدرك من املعارف ما مل يدركه أحد منهم .فحصل من ذلك للمدرسة شر ٌ
ُسعتها بني أهل العلم...
ط إىل األخذ بيناصره ملـيا كان
ضطروا ر ي
عواد اليذي نشأ يف رومهَ ،
رال البطريرك ُسعان ي
وعَرف عوائد مدارسها ،إ ين معلِّمي إسطفانُس مل يُ ي
وبرده اعرتاضاهتم ،ومبدافعته عن رأيه.
جيادل ،بل كانوا يرتكونه وشأنه جياوب األساتذة الفقهاء .وكانوا يفتخرون بانتصاره عليهم ،ي

مرة نوى إنشاء حماورة علميية
عجب من ذكاء إسطفانُس .و ي
كل من حضر هذه احملاورات كان يَ َ
كل ي
ميجد ُم ِّوزع العقول واملواهب .وكان ي
و ي
يَشيع َخ ُربه ،ويتنارله الرومانييون كما يتنارلون أخبار حفالت األعياد الييت تصري يف معابدهم الكثرية.
المطران بطرس شبلي،
ترجمة أبينا المغبوط إسطفانُس الدويهي بطريرك أنطاكية ،بريوت ،منشورات احلكمة ،1970 ،ص .20
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###
"أما ذلك البطريرك امللفان الواسع
املئوي الثاين لتثبيت رانون الرهبانيية احللبيية املارونيية" ،ما يلي :ي
جاء يف الصفحة اخلامسة من "التذكار ي
الرب روح احلكمة والقداسة ،واملتيقد غريةً على جمد الليه وخري الطائفة والكنيسة وخري النفوس ،فقد
اخلربة والعلم ،املمتليء من روح ي
األبوي وحمبيته الصادرة.
الد َعة ،واحتضنهم بعطفه
حوا ويوسف البنت) مبا فُطر عليه من َ
ي
استقبلهم (أي عبد الليه رراعلي وجربايل ي

فازدادت ثقتهم به وجرأهتم لديه ،فعرضوا له أ ين ما محلهم على اجمليء إىل لبنان مل يكن يإال رصد االبتعاد عن العامل وإنشاء رهبانيية
عام واحد يؤازره
لكل دير رئيس ،وجلميع أديارها رئيس ي
جديدة ...يكون هلا رانون واحد ،ترتبط به مجيعها برهباهنا وأديارها ،ويكون ي
أربعة مدبيرين ،مميا مل يكن مألوفًا يف لبنان يف ذاك العهد.

حق املعرفةُ ،سَّر ج يد السرور بتلك الفكرة اليت
خترج يف املدرسة املارونيية بروما ،وعرف الشرق والغرب ي
"فالبطريرك الدويهي الذي كان رد ي

كثريا يف شيخوخته ،ألنيه رأى هبا إكليل جهاده ،وأجاب الشبيان األتقياء على
مل تكن لديه جديدة ،بل كانت منية رلبه ،وفرح هبا ً
رغبتهم ،بعد أن أطلعهم على وعورة املسلك وخطورته ،ومدحهم لنبالة رصدهم ،وأدرك أمهيية ما عزموا عليه .فاستبقاهم عنده كأنيه أراد
أن خيترب دعوهتم بذاته ،ومل يكن يفوته شيء من ذلك  ...ويف العاشر من شهر تشرين الثاين ألبسهم بذاته إسكيم الرهبانيية يف دير
رنيوبني كرسييه ،على سبيل التجربة ،دون أن يربزوا نذورهم ،وأنعم عليهم بدير مرت مورا يف جوار إهدن مسقط رأسه ،وكان خرابًا

فريمموه."...

األباتي بطرس فهد،
"البطريرك العظيم إسطفان الدويهي" ،يف ردود ونبذات تارخييية ،ال طبعة ،جونيه ،لبنان ،مطابع ال ُكَرمي احلديثة ،1972 ،ص .211-210

###
إ ين تاريخ األزمنة الذي رام الدويهي بوضعه بعدما رضى ع يدة سنني يف البحث والتنقيب واملطالعات ،جيب اعتباره دائرة معارف واسعة
منس ًقا ألخبار واعتبارات وحوادث جرت يف الشرق على مدى أحد عشر ررنًا
االطيالع ،عميقة الغور ،جتمع بني دفيتيها
خمتصرا ي
ً
طبعا ،وكما جاء يف املق يدمة (ص يا)
متو ً
اصال ،ابتداءً من سنة  622للميالد ي
حّت سنة  1700تقريبًا ،وهذا ليس بالشيء اليسري ً

[مق يدمة خمطوط "تاريخ األزمنة" احملفوظ يف املكتبة الفاتيكانيية حتت ررم  215من القسم السريايني]" :ليس الغرض من هذا التاريخ
التارخيي عن التصميم الظاهرة فيه الورائع مع عالراهتا بالزمان واملكان وبالنسبة إىل الشخصييات البارزة فيها حكاية لذيذة وعربة
البنيان
ي
الشرري معرفته من حياة جدوده السياسيية واإلجتماعيية والدينيية ،ولست أدري
يتوجب على األديب
بأهم ما ي
رريبة املنال بل هو اإلملام ي
ي

كامال مثل كتابه هذا ؟!".
شامال ً
تصرا ً
هل ظهر ربل الدويهي من وضع كتابًا خم ً
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األباتي بطرس فهد،
الماروني ،جونية ،لبنان ،مطابع ال ُكَرْمي احلديثة ،1976 ،ص
األنطاكي
للعّلمة الكبير إسطفان الدويهي البطريرك
"مق يدمة الناشر" يف تاريخ األزمنة ّ
ّ
ّ
.XX-XIX

###
مؤرخ مارويني حبصر املعىن ،وأ ين الوجدان املارويني الواضح اخلطوط لديه هو
يهمنا اآلن هو أن نعرف أ ين البطريرك الدويهي يأول ي
ما ي
املدون شأن كبري يف صوغ هذا الوجدان.]...[.
وجدان فاعل يف حياة شعب وتارخيه املصنوع دون أن يكون للتاريخ َّ
إ ين كتاب "تاريخ األزمنة" ،والعنوان ليس للدويهي ،هو من نوع الكتابة التارخييية اليت تكتفي بتدوين األحداث التارخييية بشكل جدول
حيادا.]...[،
يتبع توايل السنني .وهذا النوع من الكتابة التارخييية هو ،باعرتاف اجلميع ،أكثر األنواع ً

حمدد جغرافيًّا ببالد الشامَّ ،
وبالتايل فإنينا نستطيع القول إ ين تاريخ األزمنة هو تاريخ مارويني [َّ ]...
وحمدد ثانيًا من جهة املصادر ،فهي

عربيية إسالميية ومسيحيية شرريية وغربيية [.]...

حيتل
[ ]...فالكتاب مؤلَّف من رسمني متمايزين [ .]...إ ين القسم ي
األول يبدأ من ظهور اإلسالم وينتهى سنة  391ه .وهو ي
الفصول اخلمسة األَُول يف طبعة األبايت فهد .يأما القسم الثاين فيبدأ من سنة  1095م وينتهي سنة  1699م .وبني القسمني فراغ
يقارب القرن.

فما معىن ذلك؟ [" ]...لتاريخ األزمنة" بدايتان إذن .بداية توافق "استيالء الفرنج على سواحل هذه البلدان املقيمني هبا" ،وبداية
تنطلق من اهلجرة.
األول والثاين جلهة أسلوبه يف الكتابة ،رد ميكن تفسريه باختالف
إ ين الدويهي ال يكتب التاريخ بعصبيية ،يإال أ ين هناك فررًا بني القسم ي
املصادر وتوافرها .أو عدم توافرها بالنسبة للقسمني.

لكن احرتام املوضوعيية يف سرد احلوادث ال مينع الدويهي من
[ ]...على أنيه حيتفظ مبوضوعيية واضحة ،ختلو من العصبيية كذلك ]...[ .ي
الدين يف نظرته إىل التاريخ وتفسريه.
أن يأخد بالعامل ي

الرسويل ،ورد بدا بوضوح أنيه جيعل منها األساس للعالرة
الكرسي
ويظهر بوضوح أ ين الدويهي يربط صلة املوازنة بالفرجنة بصلتهم مع
ي
ي

حرييةً للمسيحييني
مع الغرب وأ يهنا أخذت تتكثيف مع الزمن [ ]...يف حني تر َ
فسرها ي
اجع نفوذ الغرب عن بالد الشرق ]...[ .ورد ي
النمو.
وردرًة على اإلعالن عن الذات وعلى ي

5

اضحا أ ين بروز املوارنة بشكل مفاجيء يف "تاريخ األزمنة" مرتبط برتاجع الفرجنة [ ]...فيذكر الدويهي "األمري يحنا املارويني ،...
ويبدو و ً
الذي طلب اهلدنة من املسلمني حينما ضعف الفرجنة" ،مثي يذكر كيف راوم مق يدمو اجلبل الثالثون ص يد هجوم املسلمني عليهم وانتصروا

عليهم [.]...

وأبرز ما يلفت النظر يف القسم األخري من "تاريخ األزمنة" ،أي ابتداءً من القرن اخلامس عشر ،هو كثافة األخبار املارونيية [حني] بدأ

طالبًا إىل رومة "ليتأدبيوا بعلوم اآلباء األطهار والكنيسة الرومانيية املقدَّسة" ،وكيف انتشرت اللغة السريانيية على يدهم يف
املوارنة يرسلون ي
الغرب ،وكيف بدأ تالمذة رومة هنضة ثقافيية ،مثارها معروفة يف بالد الشرق.]...[ ،

يؤرخ القرنني السادس عشر والسابع عشر ،ازدادت فيه نسبة الكالم
وما يلفت االنتباه هو أ ين القسم األخري من "تاريخ األزمنة" ،الذي ي

عن لبنان وتضاءلت األخبار اخلارجيية ،وتريكز فيه بشكل واضح حول املوارنة [.]...
األب [المطران أنطون] -حميد موراني،

الماروني بين القديم والجديد،محاوالت تفسيريّة ،بريوت[ ،د .ن،].
يخي
"الوجدان
ّ
التارخيي املارويني عند البطريرك إسطفان الدويهي" يف الوجدان التار ّ
ي

 ،1981ص .21-20 ،17 -11

###
مثي اعتقبه اجلليل بني الرؤساء ،والنبيل بني العلماء ،سديد الغرية يف العلوم والتصانيف الشهرية ،املناضل عن حسن الديانة وصيانة
األمانة ،مار ي
إسطفانوس الدويهي ،املشهور بالصاحلات .الذي فاق بعلومه وضاهى اآلباء الق يديسني بتصانيفه وتفاسريه ،اليت من مجلتها

"كتاب العشر منارات" 1يف الشرح عن تقدمة األسرار .وهي كتاب عظيم ،وبرهان رومي ،بشروح مديدة ،وآراء سديدة .ورد اشتهرت

وتعجبوا يف فصاحته وعلمه الدريق .ما عدا ما له من املصنيفات واملواعظ الكثرية اليت
كثريا .ي
هذه املنارات شررًا وغربًا .ومدحها العلماء ً
كل شبهة ورأي ذميم ،وأوضح شرفها الوسيم .وناهيك من فصيح ُسا يف
أفاد هبا بيعة الليه ،السييما الطايفة املارونيية ،اليت نفى عنها ي
عواد البطريرك.2
ُساء البيعة ،الذي ما كان وال يكون مثله ...وباري أخباره العجيبة مررومة يف كتاب سريته اليت مجعها ي

3
القس يوسف مشعون احلصروين ،الذي فيما [يف ما] بعد سامه
هذا (الدويهي) استم يد التثبيت من البابا إرليموس ي
األول  ،عن يد ي
مطرانًا على مدينة طرابلس .وكانت الطائفة يف عصره ساكنة .وهي مفرحة (فَرحة) مسرورة براعيها الصاحل ،وفخرها الواضح .مزهرة

بالعبادة وحسن اليقني والسالمة .وفيها كثريون من املعليمني (العلماء) كيوسف احلصروين مطران طرابلس ،واملطران جرجس ابن ()78
اليسوعي فيما [يف ما] بعد) ،واملطران بطرس
عبيد اهلدناين ،املشهور باملواعظ ،الذي لُيقب "بالكاروز" مطران إهدن (والراهب
ي
" 1العشر منارات" أو "منارة األرداس".
2
عواد (1756_1743م) .أسس دير سيدة مشموشة وسكن فيه .له "ترمجة أبينا وسيدنا املغبوط مار اسطفان الدويهي" نشره رشيد الشرتوين.
البطريرك ُسعان ي
 3الصحيح هو ارليموس التاسع أو البابا كليمنس (1669 -1667م).
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1
القس ُسعان الفغايل،
القس مرهج ابن منرون الباين ،واخلوري يوسف (اسكندر) القرطباين ،و ي
(ضوميط) خملوف الغوسطاوي  ،و ي
وغريهم ...الذين اشتهروا بالعلم والعمل.

وملـيا كانت الطايفة حاصلة على الصلح والسالمة ،يف حياة ذاك الراس املقدام ،غالتها يد النوايب مبوت راعيها (الدويهي) الذي حلق
بربيه مورَّـًرا بالصاحلات يف  3أييار سنة ( 1704ألف وسبعمائة وأربع).
الشيخ انطونيوس أبي خطار العينطوريني،
خمتصر تا يريخ َجبَل لبنان ،طبعة األب اغناطيوس طنيوس اخلوري ،نظر فيها وح يققها الياس رطيار ،منشورات دار حلد خاطر بريوت ،لبنان.1982 ،
َ

###
لألم أن تفي ما البنها عليها من
ين .إنيه دين لالبن على يأمه ،إذا جاز القول وكان ي
للبطريرك إسطفان الدويهي على كنيسته املارونيية َد ٌ

حق واستحقاق.
ي

هم يأمه و يأمته وهو ُ
كاهن فيتٌّ
طالب على مقاعد املدرسة املارونيية يف روما ،و ٌ
بعد ٌ
لقد محل الدويهي الكبري ،يف عقله ورلبه وعلى رلمه ،ي
كل
نتخييله ً
جالسا على احلجارة حتت سنديانة الدير يف إهدن ،يعليم األوالد ويبن فيهم اإلنسان ،وواعظًا يكرز على املؤمنني من ي

أسسه يف عاصمة احلمدانييني ،وأسق ًفا على موارنة
الطوائف املسيحيية يف حلب ،ويعليم الكبار والصغار يف «املكتب املارويني» الذي ي
جزيرة رربس ميارس بينهم وظيفة التقديس والتعليم والتدبري ،ويفتيش ،بالفتيلة والسراج ،على خمطوطة عتيقة مطمورة يف إحدى الزوايا
أخريا بطريرًكا يعتلي عرش أنطاكية طََوال أربع وثالثني سنة يذود خالهلا عن يأمته
لينفض عنها الغبار فتنجلي احلقيقة حول املوارنة؛ و ً
كح َدرَ ية العني ،خوفًا من
بلسانه ورلمه وردوة حياته ،متحدِّيًا اجلهل والفقر والظلم ،بـ " ي
رد التهم" عنها و"االحتجاج" هلا ،ورعايتها َ
التغريب والليتنة والذوبان.
األول ،ترك من اآلثار العلميية ما تعجز عنه
إسطفان الدويهي ،هو العمالق الرائد يف مستوى مارون ي
املؤسس ،ويوحنيا مارون البطريرك ي

هوييتها املمييزة
يإال ي
مؤسسة بكاملها :فكان العني الساهرة ،واليد اهلادية ،والقلب الكبري الذي ما ينبض يإال ي
حبب ربيه وكنيسته اليت أبرز ي
يف صورة وال أهبى ،بعرارة إمياهنا ،ورداسة تقاليدها ،وروحانيية رهباهنا ومؤمنيها.
مطالت منابر روما أو غريها من عواصم احلضارة ،فلكي يكون له شرف رئاستها
لئن فات الدويهي شرف خدمة كنيسته من على ي
تكرمونه".
وخدمتها يف أعماق وادي رنيوبني" ...ال تُعطوا الرجل الكبري -يقول جربان -بل خذوا منه ،وهكذا ي

1
سيم أسق ًفا على رربس عام 1673م؛ الدويهي ،األزمنة ،توتل ص .368
َ
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األب إغناطيوس سعادة ،م.ل،.
"مق يدمة" يف البطريرك إسطفانوس الدويهي:حياته ومؤلّفاته ،للخوري ناصر اجلمييل ،طبعة أوىل ،بريوت ،1991 ،ص .9 ،7

###
ي
علمي يف كتابة تارخيهم
يَعتربُ املورانة إسطفان الدويهي اإلهديني ،تلميذ املدرسة املارونيية يف روما ،أعظم بطاركتهم شأنًا ،و يأول مرجع ي
املؤرخني العرب يف العهد العثمايني ،وأبو التاريخ اللبنايني احلديث ،ورائد ف يذ من يرواد النهضة
وتنظيم طقوسهم؛ ال بل إنه أحد كبار ي

فكري غزير ،وتريكزت أحباثه على
الفكريية يف الشرق .جاء بعد املطران جربائيل ابن القالعي مف يكًرا وكاتبًا ذا ثقافة جامعة ،وخصب
ي
حّت أييامه ،أمهييتها وردسييتها .يأما
التاريخ والليتورجيا .فهو يأول عامل من الشرق
املسيحي أعاد إىل الطقوس املارونيية ،اليت كانت مهملة ي
ي

الدين واملديني ،الذي برع فيه إىل ح يد الريادة ،فقد استند إىل مصادر متع يددة اجلوانب ،من إسالميية ومسيحيية،
بالنسبة إىل التاريخ،
ي
عربيية وأجنبيية على ح يد سواءِّ .
ستغل بعد .يإهنا تلقي أضواء جديدة على خمتلف
وتشكل مراسالته العديدة
مصدرا ًّ
ً
مهما من مؤليفاته مل يُ ي
مثاال ُحيتذى بالعلم والقداسة.
مراحل حياته الكهنوتيية واألسقفيية والبطريركيية .وال نغايل إذا رلنا إ ين حياته تصلح أن تكون ً

الخوري ناصر الجميّل،

اخلارجي للكتاب.
البطريرك إسطفان الدويهي ،حياته ومؤلّفاته ،طبعة أوىل ،بريوت[ ،د.ن ،1991 ،].الغالف
ي

###
[" ]...راس الرؤساء واألهبات املتوج بأعالم الشرف والكرامات املعليم الفاضل و ي
العامل العامل الفيلسوف الروحايني فم الذهب الثاين
ي
ي
احلق والسداد .السريع باجلواب يف معرفة اجلدال .الوارد ملمتحنيه أوراد الرجال األبطال.
الراشد لرعييته غاية اإلرشاد املناضل يف سبيل ي
األنطاكي ماري
اهلادم منازل أفكار الضاليني بواضح املقاييس والرباهني .الذي تعليمه جوهر حميي النفوس .السعيد باهلل البطريرك
ي
ي
إسطفانوس .السالك يف آثار اآلباء الق يديسني املقيم يف الدير املعروف بقنُّوبني .كان ساب ًقا كاهنًا هبذه الكنيسة [كنيسة مار الياس يف

حلب] يكرز وينهي عن األضرار للخطأة العذاب املؤبيد وجنية اخللد لألبرار .ومل يُسمع عندنا مثل كرزه التايل لشروح البيعة السعيدة
شخصها باآلراء املقبولة عند مجيع الطوائف وأظهر هلم بيينات يأمن فيها
احلاوية ملثل هذا الكنز احلافظ لكتب العتيقة واجلديدة .فإنيه ي

وصرح بتصرحيات أدمى هبا رلوب العصاة وأنكاها [وأنكأها].
اخلائف من احلائف .ي
ولوح بتلوحيات هبا أذرف عيون اخلطأة وأبكاها .ي
تسرت العيوب .فيا لَمعجزات وعظه كم أحيت من نفوس كان احلَْوب [أي اإلمث
وبَ َذ َر حبيات احملبية اإلهليية يف أراضي القلوب وب يني يأهنا ي

واهلالك والبالء] رد أماهتا .ويا َآليات خطبه كم ف يكت رلوبًا من أسر ذنوهبا بأصوات نغماهتا ،ويا لَعجائب تعليمه كم جذبت إليها
مشكال يإال أوضحه.
نصا يإال شرحه وال
ً
ردت اعوجاج طبائع إىل مطبوعاهتا .فإنيه مل يَر ًّ
ً
عقوال بدرائق جذباهتا .ويا لَغرائب تقوميه كم ي
ذرةً من
معىن ً
مقفال يإال فتحه .فطوباه من إمام مل يَ َد ْع عيوبًا برعييته َّإال وبادر بإزالتها من أذهاهنم .وهنيئًا له من ر ٍاع صاحل مل يَ َد ْع ي
وال ً
8

الفضيلة يإال ألزمتهم تعاليمه باكتساهبا وال غادرة صغرية من الرذيلة يإال منعتهم مواعظه من ارتكاهبا :فنسأل السييد املسيح املوصوف
باألرنوم الثاين من الثالوث األردس أن يدمي علينا رئاسته وينعم علينا بفهم معاين ما أورده والعمل مبا ذكره .أمني".
الشماس جرجس،
يوسف ابن ّ

الشماس جرجس بن يوسف يف تأثري مواعظ الدويهي على املؤمنني يف حلب ،واليت عليقها على صفحة من خمطوط املكتبة املارونيية يف
شهادة يوسف ابن ي
نقال
حلب ررم  ،811واملنسوخ سنة  1982يونانيية املقابلة لسنة 1671م .وهو خمطوط حيوي فرض مار رومانوس ومار إيلياس ومار جرجس ومار ت يداوسً ،
عن اخلوري ناصر اجلميل" ،املواعظ" يف البطريرك ِ
إسطفان الدويهي ،حياته ومؤلَّفاته ،طبعة أوىل ،بريوت[،د.ن ،1991 ،].ص .141 -140
ي

###
جليال...
...البطريرك إسطفان الدويهي من بطاركتنا العظام ،الذين تركوا لنا تراثًا دينيًّا وثقافيًّا ووطنيًّا ً
ي
ت بسالم وأُساؤهم حتيا مدى األجيال" .ترك لنا البطريرك الدويهي الكبري تراثًا دينيًّا
يصح فيه ما يقوله يشوع بن سرياخ "أجسادهم ُدفنَ ْ
ي
ي
يتمسحون
ت إليه خوارق ومكرمات ،وأصبح رربه بعد مماته ًّ
مبُثُله وعلمه ،لقد طار له صيت رداسة يف حياته ونُسبَ ْ
حمجا ألهل التقى ،ي
حبجارته ،ويلتمسون شفاعة صاحبه .ورد أمجع مؤيرخو سرية حياته على القول :بأنيه من أَوثق الناس صلة بربيه ،وكان يوزع أييامه ولياليه

على الصالة...

البطريرك مار نصر اهلل صفير،
العالمة البطريرك إسطفان الدويهي ضمري املوارنة اإلنسايني والالهويتي ،شهادات وحقائق ونشاطات ،منشورات رابطة البطريرك الدويهي الثقافيية،
نقال عن :ي
ً
زغرتا -إهدن ،1992 ،ص .5

###
كل أعماله ،ملع كتلميذ يف مدرسة القرية يف إهدن احلبيبة ،وكذلك يف املدرسة روما املارونيية حيث نال شهادة
تألَّق وجتلَّى الدويهي يف ِّ

امللفنة.

ِّ
كمدرس ٍّ ِّ
فكره حقول العلم
برز ِّ
ومرب ومعلم يف إهدن ،ويف " ُكتَّاب حلب املارويني" ،ويف مدرسة جعيتا .واشتهر كمؤلف ،طََر َق ُ
لب
آثارا خالدة هي ُّ
الواسعة :الالهوت ،والتاريخ ،والليتورجيا والطقوس ،واملوسيقى الكنسيية ،وأدب املراسالت ،ي
وفن الوعظ .وترك لنا ً

احلضاري ،واالنفتاح وااللتقاء بني الشرق والغرب.
ومثال ُحيتذى يف التواصل واحلوار
أبداٌ ،
الرتاث النابض ً
ي
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دوما ،ويف
وس َ
وفرض الدويهي نفسه كر ٍاع ومدبِّر مسؤول عن شعبه و َّأمته يف ظروف صعبة وحرجة وراسية ْ
ط أنواء هذا الشرق املضطرب ً

التحوالت ،السييما عند
خضم االضطهادات ،دسائس الباشوات ،وظُل يم ُّ
ِّ
وتعسف وجشع احل يكام األرربني واألبعدين ،ويف معرتك ي
انقضاء حكم ساللة املعنييني وبداية حكم األمراء الشهابييني.
وحسب له ذلك ًّبرا.
مل ييأس ،ومل يلت يو له ٌ
عزم ،بل جاهد ،ومتَّم سعييهُ ،
األب كرم رزق،
عامة" يف البطريرك إسطفان الدويهي ،ندوة مبناسبة الذكرى املئويية الثالثة لوفاته ،اإلثنني  2أييار  ،2004جونيه ،لبنان ،منشورات جامعة الروح
"مق يدمة ي
القدس -الكسليك ،2009 ،ص 6-5

###
بقت
تبدو طريقة
درس العلماءُ القدماء مليًّا هذا الباب .ريمبا س ْ
الدويهي يف عرض أوزان الشعر السر ي
ياين فريدةً بنوعها ،إذ مل يسبق أن َ
ي
نظاما حيصرها ويرتيبها ويقوننها كالذي عرضه الدويهي.
طريقةَ الدويهي
ٌ
حماوالت جمتزأة ،يف مضمار الشعر السريايني ولكنيها مل تطرح ً
كانت حماولةُ الدويهي جريئةً وصعبةً شائكة:
ت هذه اجلرأةُ يف أنيه تناول مجيع األشكال الواردة يف الكتب الطقسيية
أي مرجع سابق .وجتلي ْ
جريئة أل ين صاحبها مل يأخ ْذ كما يبدو من ي
وفيها األوزان السريانيية الواضحة ،كما فيها أوزان غري ثابتة تُرمجت عن اليونانيية أو نُظمت على مثاهلا .األشكال واألنواع اليت ذكرها
الدويهي هي :باعوث -ميمر -مدرش -سوغيتو -فل -رَل يونيو -عينينو – مزمورو – أوليتو...
أما صعوبةُ مهمته وخطرها فيكمن [فيكمنان] يف ي
حالة النصوص اليت وجدها الدويهي يف املخطوطات الطقسيية اليت أخذ منها
ي
ُ ي
أظن،
النص
جمموعته.
ات مقصودة طر ْ
خمطوطات تشوهبا أخطاءُ اخلطياط أو تغيري ٌ
ٌ
أت على ي
األصلي .مل يكن بإمكان الدويهي ،على ما ي
ي
ري مقاربًة نقديية على املخطوطات اليت استقى منها .ولو فعل ملا استطاع أن ينهي عمله يف سنني معدودة.
أن ُجي َ

ٍ
يق ٍ
ونقدا ملخطوطات كثرية منتشرة اليوم يف ع يدة مكتبات يف العا َمل.
متكامل ،وورتًا
عمل
وجتميعا ً
فهذا النوع من األحباث يتطليب فر َ
ً
ألهنا فريدةٌ وجريئة ولكن حتتاج ،إىل جانب
أهل للتقدير ي
يف النهاية وباختصار ،يسعنا أن نقول :إ ين جمموعة الدويهي وترتيبها ،هي ٌ
بالرجوع إىل املخطوطات السريانيية األردم ،كما إىل مقار ٍنة ملختلف جمموعات األحلان يف
علمي متماسك ،إىل مراجعة املشكلة
ٍ
ي
منهج ي
الكنائس السريانيية.
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منطق ٍ
إ ين من ُحيليل كتاب الدويهي بتمه ٍل وانتباه خيشع أمام شخصية ف يذة ي
توصل رغم ي
ذات ٍ
حازم ٍ
عدم توفي ير معطيات
ي
ي
ُ َ
وعقل راجحَ َّ ،
العلم احلديث يف أييامه ،إىل تنظي ٍم ُم ْر ٍ
خمتصرا يف
"شرحا
يتفوق فيه عليه أح ٌد بعد ثالمثئة وأربع سنوات من كتابه ً
ض لألحلان السريانيية مل ي
ً

ي
رؤوس املقاالت السريانيية وأوزاهنا".
األب لويس الحاج،

ياين ورؤوس مقاالته ،خالصة" يف البطريرك إسطفان الدويهي ،ندوة مبناسبة الذكرى املئويية الثالثة لوفاته ،اإلثنني
"البطريرك إسطفان الدويهي :أوزان الشعر السر ي
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###
الزمن يف تدوين احلوادث واألخبار ،أي التسلسل
ما هي الطريقة اليت سلكها الدويهي يف التاريخ ؟ يف تاريخ األزمنة تبع التسلسل ي
املؤرخني العرب واملسلمني
ط هذه الطريقة يف التدوين
يل على السنني .ومل يكن يأول من اخت ي
التارخيي ،فقد سبقه إليها كثريون من ي
احلَْو ي
ي
دون أخبار املنطقة ،وال سييما جبل لبنان واملارونيية،
منذ أواخر القرن الثاين ،و يأوهلم اهليثم بن عدي .يإال أ ين الدويهي كان يأول ي
مؤرخ ي
معتمدا ،إىل جانب املؤرخني املسلمني ،مؤرخي الفرجنة والبيزنطيني من ربل .إيمنا كان م ي
قتضبًا يف سرده األحداث حبيث ينتقي
بالعربيية،
ً
ي
ُ
ي
ي

خص املوارنة ،على األسارفة والبطاركة والباباوات ،وأحيانًا احلبساء.]...[ .
املهم منها ،وهو يكاد يقصر أخباره ،يف ما ي
ي

يف اإلمجال ،فإ ين مصادر الدويهي ومراجعه كانت كتابيية ،سواء السريانيية منها أو الكرشونيية ،أو العربيية ،أو اليونانيية ،أو الالتينيية ،أو
ونادرا ما يلجأ إىل اإلسناد أو إىل رواية أشخاص من معاصريه.
اإليطاليية ،أو الفرنسييةً .
ي
ب فوق عتبات الكنائس ومذاحبها ،ويسعى وراء املخطوطات واملستندات املبعثرة يف القرى
وكحرب يُعىن بالتأريخ كان الدويهي يقرأ ما ُكت َ

واملعابد ،كما فعل يف ررية حدشيت ،فيجمع املعلومات من هوامش الكتب القدمية ويأخذها من على جدران الكنائس واألديار ،كما
يسمع إىل بعض العارفني يف التاريخ من بن رومه ،أمثال داود بن جوسلني احلدشييت واملطران يعقوب الدويهي نسيبه.

وهناك يف كتبه الدفاعيية تصميم ظاهر يف الكتب الثالثة األوىل ،وتنسيق يف األفكار ،وترريم للمواضيع املطرورة ،ودرية يف التفاصيل ويف

أيضا منطق يستند إىل التاريخ ،ويعتمد الورائع ،وتغلب عليه
وفكرا .وهناك ً
التنظيم ،ومنهجيية يف الردود على أخصام العقيدة أسلوبًا ً
حرارة اجلدل ويسوده احلماس لإلميان.
جورج هارون،
التارخيي" يف تاريخ البطاركة الموارنة ،معاناة ستّة عشر قرنًا ،الطبعة األوىل ،عمشيت ،لبنان[ ،د.ن ،2009 ،].ص -215
"أسلوب الدويهي يف البحث
ي
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الرجال النُّجباء آباءنا الذين ُولدنا منهم" (ابن سرياخ )1:44
" ِ
لنمدح ّ
ي
"لنمدح
ائيلي حبكمة ورداسة رال:
ي
عندما ابتدأ يشوع بن سرياخ يف سفره املشهور بذكر آباء العهد القدمي الذين دبيروا الشعب اإلسر ي
الرجال النجباء آباءنا الذين و ي
لدنا منهم".
ُ
وحنن ربل أن نبتدئ بذكر أب كبري من آبائنا املوارنة الذين ربيوا َّأمتنا وغ يذوها بتعاليمهم وإرشاداهتم ،كم جيدر بنا أن نقول مع ابن
كثريا وأبدى عظمته منذ الدهر."1
الرب ً
سرياخ" :لنمدح الرجال النجباء آباءنا الذين ُولدنا منهم .فيهم أنشأ ي
جمدا ً
الدويهي اإلهديني الذي يـُ َع ُّد،
بكل فخر ،نذ ُكره ومندحه اليوم يإال ذلك البطريرك العظيم اخلالد إسطفان
وما ذلك األب الكبري الذي ،ي
ي

جمدا يف أجياهلم ،وكانت أييامهم أيي َام
"أئمة الشعب مبشوراهتم وبفهم كتب يأمتهم ...فنالوا ً
كما يف ُم ْعت َقد ابن سرياخ ،من الذين كانوا ي
أُساؤهم حتيا مدى األجيال .الشعوب حي يدثون حبكمتهم واجلماعة
فخ ٍر ورد خليفوا اُسًا ُخيرب مبدائح يهم...
أجسامهم ُدفنت بالسالم و ُ
ُ
ُخترب يمب ْدحت يهم."2
ويهي نكون عاملني بوصيية أ يُمنا الكنيسة املارونيية املق يدسة اليت توصينا يف صالة ال َف ْرض رائلة" :لنذكر آباءنا الذين
وإذا ما ذكرنا أبانا ال يد ي

عليمونا يف حياهتم أن نكون أبناء اللَه".3
األب يوحنّا يشوع م.ل .الخوري،

"توطئة" يف البطريرك إسطفان الدويهي اإلهديني ،طبعة مزيدة ومنقَّحة[ ،د.م ،].منشورات جامعة احلكمة ،2010 ،ص .12-11

###
العالمة والق يديس إسطفان الدويهي ،فخر كنيسته املارونييةُ .ولد يوم  2آب  1630يف إهدن .والده ميخائيل ومرمي .أَرسله
هو البطريرك ي
البطريرك عمريه إىل روما العام  1641فأتقن فيها ،إىل اإليطاليية ،اليونانيية والالتينيية والعربانيية والسريانيية ،باإلضافة إىل معرفته لغته
ميت إىل الكنيسة املارونيية
كل ما ي
العربيية .نال امللفنة يف الفسلفة مثي يف الالهوت وبقي بعد ذلك م يدة يف روما ،باحثًا يف مكتباهتا عن ي

ورسم كاهنًا يف  .1956/3/25أمضى عشر سنوات بني إهدن وحلب
مطالعا
ً
بصلةً ،
وناسخا وكاتبًا؛ مثي عاد إىل لبنان العام ُ 1655
ظ يف الكنائس ،ويساعد النفوس .وسرعان ما تأليق نور علمه وفضائله ُفرسم مطرانًا على رربس العام  ،1668وبعد
يدرس األوالدَ ،ويَعي ُ
ي
حّت وفاته ،أي  34سنة ،عاىن يف أثنائها الكثري
سنتني انتُخب بطريرًكا وهو يف األربعني من عمره .دامت م يدة بطريركييته من  1670ي

 1ابن سرياخ 2 -1:44
 2املصدر نفسه 15-14 ،8 ،7 ،4:44

 3صباح السبت من صالة فرض الكاهن املارويني.
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اضطر إىل اهلرب ،فالذ باملشايخ اخلازنييني بكسروان مثي ،يف بالد
حّت إنيه
خباصة أعداءُ اإلميان واحل يكام ي
سامه إيياها ي
من املضايقات َ
ي
الدروز ،بقرية جمدل املعوش.
وعلى الرغم من حياته املضطربة ،أغىن املكتبة املارونيية والعربيية مبؤليفات كثرية بالغة األمهيية عاجل فيها الكثري من املوضوعات على حنو
حّت أييامه .دعوى تقديسه تتق يدم اآلن يف دوائر الفاتيكان.
غري مألوف يف كنيسته ي
األب كميل حشيمه،
العرب المسيحيّون من قبل اإلسّلم إلى آخر القرن العشرين ،اجلزء الرابع ،الطبعة األوىل ،بريوت،
ُ
"الد َويهي ،إسطفان ( ")1704-1630يف المؤلِّفون َ
لبنان ،دار املشرق ،2012 ،ص .243

###
فاحتة الثمار الفلسفية الييت أعطتها املدرسة املارونية هي البطريرك ي
ي
خترجت من
إسطفانوس بطرس ُ
ي
ي
الد َويهي .هو من الرعال األوىل الييت ي
هذه املدرسة .نارش أطروحته الفلسفيية عام  1650أمام جلنة كان يرئسها الكاردينال لُ يويدجي كابوين .ورد ر يدمها باللغة الالتينيية حتت

عنوان:

Conclusions Philosophicae, Eminentissimo Principi Aloysio S.R.E. Cardinali Capponio a
Stephano Edenensi Collegii Maronitarum Alumno dicatae, Romae, 1650.

الصفراوي ،بطريرك الطائفة
نالت أطروحة الدويهي استحسان اللجنة .مثي سعى بعد ذلك إىل إرامة حماورة فلسفيية ،فاختار البطريرك َ
ٍ
متسكه بلبنان [.]...
ئيسا شرفيًّا هلا ً
تدليال منه على ي
ورتئذ ،ر ً
شجع بدوره مثل هذه احملاورات الفلسفيية بعد أن انقطعت يف املدرسة املارونيية ،وجعلها حتت محاية مرمي العذراء .منذ
مليا صار بطريرًكا ،ي
موضوعا فلسفيًّا ،فيُنشئه ليُلقيه على مسامع
بعضهم ،أو كلٌّ منهم،
ذلك احلني أخذ الطلبة جيتمعون يف أورات حمدودة ،فيُعطى ُ
ً
ضر الناس بكالم صحيح وتفكري سديد.
تصوراته يف َحم َ
احلاضرين ويذود عنه .وهكذا يعتاد الطالب إبراز ي
كمال يوسف الحاج،
"البطريرك ي
إسطفانوس بطرس الدويهي ( ")1704-1630يف المؤلّفات الكاملة ،اجملليد احلادي عشر ،في الفلسفة اللبنانيّة ( ،)2الطبعة األوىل ،جونية،
َس يسيَّة كمال يوسف احلاج/11 ،2014 ،موجز.864-862/
مطابع ال ُكَرْمي احلديثة؛ بيت الفكر -أ َ

###
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