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النسك المارونّي في 
وادي قّنوبين

أنطوان ضو 

والعي�ش  والرتّهب  واال�ستحبا�ش،  النسك 
يف العراء وعلى العواميد، واأ�سماء اأخرى هي مدار�ش 
عن  املنفرد  الراهب  اإىل  ُت�سرُي  الكني�سة  يف  روحّية 
من  نف�سه  يغ�سل  الذي  الدنيا،  يف  والزاهد  النا�ش، 
اأعمال  خالل  من  هلل،  ذبيحًة  ويقّدمها  اخلطيئة، 

العبادة والزهد.

( اأباتي يف الرهبانية الأنطونية، اأمني عام اللجنة الأ�سقفية للحوار الإ�سالمي - امل�سيحي يف لبنان.  (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�سرق االأو�سط، �سنة 2018درا�سات يف الت�سامح
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الُن�ّسك يف احلياة امل�سيحّية يقوم، ب�سكل خا�ص، على النقطاع 
الدائم  واللجوء  الإن�سان، وجميع خملوقاته،  اإلى اهلل وحمّبته، وحمّبة 
الباطل،  عن  والتخّلي  وملّذاتها،  بالدنيا  والزهد  عليه،  والتكال  اإليه، 
والتوبة، والرتاحم، وامل�ساحلة، والغفران، وال�ّسالم، والعدالة، واملحّبة.

الّن�سك هو حركة مالزمة للحياة امل�سيحّية، �سرًقا وغرًبا، عمومًا، 
الّزهد  عا�سوا  املوارنة  والّن�ساك  خ�سو�سًا.  املارونّية  الكني�سة  ويف 
املحاب�ص  يف  اجلبال،  ويف  التالل  وعلى  والرباري،  واملغاور  الوديان  يف 
وال�سوم  وال�سالة  والت�سّفع  التعبد  يف  حياتهم  اأم�سوا  وقد  والأديار. 
وال�سهر والتق�ّسف والركوع واملطانيات والتاأّمل والقراءة الإلهّية، وحْمل 
، خلال�ص  ال�سليب، تاركني كل �سيء، جماهدين يف اّتباِع ي�سوَع املخّل�صِ

اأنف�سهم، وعي�ص القيم الإجنيلّية ون�سرها، وخال�ص العامل.

 الوادي المقّدس

اأي وادي القّدي�سني.  الوادي املقّد�ص يف لبنان هو وادي قادي�سا 
ا وادي  فلفظة قادي�سا ال�سريانّية تعني القدا�سة والقّدي�سني. ويدعى اأي�سً
اأو جتّمع  الدير  تعني  يونانّية  اأّي )Koinobion(، وهي لفظة  قّنوبني 

الرهبان اأو العي�سة الرهبانّية امل�سرتكة.

والوادي املقّد�ص يف جبل لبنان ميتّد من الأرز اإلى مدينة طرابل�ص 
على البحر الأبي�ص املتو�ّسط، بطوٍل يقارب اأربعني كيلومرًتا تقريًبا.

وادي قادي�سا، ب�سفتيه، هو من اأجمل وديان العامل: جبال عالية، 
واٍد �سحيق، طبيعة خاّلبة، �سخور �ساهقة، ومغاوُر طبيعّيٌة ل ُت�سى.
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الدويهي:  البطريرك  قال  البخور كما  وادي  املقّد�ص هو  الوادي 
احلب�ساء  من  مالآنني  جميعهم  واملغر  والأودية  لبنان  جبل  »وكان 
اأخذنا  يديه  من  الذي  ال�سفراوي  يوحّنا  البطرك  اإّن  حّتى  والرهبان، 
الكهنوت، وكان قارب ذلك الع�سر، كان يقول لنا: اإّن يف اأّيام احلدود 
ب�سبه  الأودية  تلك  يف  )املباخر(  البخاخري  دخان  يعقد  كان  والأعياد 

ال�سبابة«.

»وملا كان يجيء اأحٌد وي�سكو له عن بع�ص رهبان اإن �سار قلق اأو 
فتنة بينهم، كان معتادًا اأن يقول: يا ولدي ل توؤاخذهم. يف اأّيامنا، كانت 
واأعداُء  واحلب�ساء.  الرهبان  من  كلُّها  حمبوبة  والأودية  الديورة  هذه 
جن�سنا الذين كانوا متفرقني عليهم اجتمعوا كلهم على هوؤلء القالئل 

الذين ف�سلوا، فاطلبوا لهم ول توؤاخذوهم))(«.

الأر�ص  اإلى  رحلته  يف  الك�سرواين،  املاروين  مبارك  يوحّنا  قال 
املقّد�سة وجبل لبنان، �سنة 668): »اإّن هذا الوادي هو فردو�ٌص اأر�سيٌّ اأو 
عها النجوم، ملا فيه من اأديار، على م�سافة )5)( مياًل. فلم  �سماٌء تر�سّ
اأ�ساهْد على التالل ويف الوديان اإّل كنائ�َص واأدياًرا وحماب�َص يعي�ص فيها 

رهبان مار مارون))(«.

لقد انده�ص املر�سلون الُقدامى بوادي قادي�سا كما ذكر املن�سنيور 
مي�سلن، اإذ قال: »توي هذه اجلبال مغاور عميقة الغور، كانت يف القدمي 

))( البطريرك اإ�سطفان الدويهي، تاريخ الأزمنة، ن�سره الأباتي بطر�ص فهد، دار حلد خاطر، بريوت، بدون تاأريخ، 
�ص5)4–6)4.

))( الأب اإغناطيو�ص �سعادة، لبنان يف كتابات الرّحالة، من�سورات الر�سل، يونيو )حزيران( 008)، �ص)0).
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�سوامع لعدد كبري من الن�ّساك املتوّحدين، اختاروا هذه العزلة ليقّدموا 
القّدي�سني  اأولئك  دموع  هي  ال�سارمة.  توبتهم  على  ال�ساطع  الدليل 
املكّفرين الذين اأطلقوا على هذا النهر ا�سمه الأبدي »الوادي املقّد�ص«، 
نبعه يتفّجر من جبل لبنان )جبل الأرز(. اإّن مراأى هذه املغاور، وهذا 
الوادي، يف هذه الربّية املوح�سة، ليوحي بان�سحاق القلب ندامة، وحمّبة 
النفو�ص  تلك  يوحي حنني  اأخرى  جهٍة  ومن  جهة،  من  والتكفري  التوبة 
ال�سهوانّية بالكلفة مبا يف هذه الدنيا من متعة وافتتان، وتف�سيلها اأّياًما 
عابرة قليلة من الأفراح وامللّذات، على اأبدّية �سعيدة ل انق�ساء لها ول 

انتهاء!«))(.

وحمّبي  والعابدين  لني  امل�سّ حمّجة  هو  اليوم،  املقد�ص  فالوادي 
الن�سك الناعم يف العامل.

 أهل وادي قديشا

عن   (848 �سنة  لبنان،  اإلى  رحلته  يف  مي�سلن  املن�سنيور  ويقول 
املارونّيِة يف  –مهَد  املقّد�َص  الوادَي  »وينع�ص هذا  الوادي:  اأهل  �سفات 
م�ستظلُة  والربى،  الآكاِم  روؤو�ص  على  منتظمة  ود�ساكُر  قرى  لبنان– 
رجاًل  هناك  والتقينا  الوافرة.  الأ�سجاُر  تن�سرها  الظليلِة،  الأفياِء 
عامري البنية والقوام، على َنَبالة وِكرَبٍ يف احلركة وامل�سية، وعلى هيبٍة 
الأبّية.  والنف�ص  وال�ستقاللية،  الأخالق  خاللهما  من  ترتاءى  وجالٍل 
حنوْن،  لطيفٍة  ونظراٍت  ن�سريٍة،  غ�سٍة  وجوٍه  يف  وفتّياٍت  ن�ساء  وراأينا 

))( رحلة املن�سنيور مي�سلن اإلى لبنان و�سورية، ترجمة الأب اإغناطيو�ص طّنو�ص اخلوري، ال�سنابل 960)، �ص)60-
.60(
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وح�سمٍة طبيعّيٍة ل َتَكلَُّف فيها ول رياَء، �سليماِت القلِب والنّيِة، هادئاٍت 
َوَجْل.  ول  خوٍف  دومنا  نفو�سهن،  يف  ما  اإباحَة  وي�ستطعن  مطمئناٍت. 
ومن قّنوبنَي �سعدنا اإلى الدمياْن، بعد اأن عربنا نهر قدي�سا، على ج�سر 
كبري، متوّقلني �سفًحا حافاًل باحلجارة واحل�سى، حتى بلغنا خمّيمنا يف 

الدميان، بعد اأن عربنا قبل ان�سدال الظالم«)4(.

جامع التّيارات النسكّية ومدارسها

بالرغم من وعورة الوادي املقّد�ص، و�سعوبة الو�سول اإليه، فاإّنه 
قد جذب اإليه الن�ّساك والرهبان من كّل حدب و�سوب. فاختاروا العي�ص 
فتبعوا  �سيء.  كّل  تاركني  العامل،  عن  منقطعني  ومنا�سكه،  مغاوره  يف 
امل�سيح، وتكّر�سوا لل�سالة والعبادة والقراءة الإلهّية والتاأّمل وال�سمت 
وال�سهر وال�سوم والإماتات واحلرمان والزهد والفقر، والعمل من اأجل 

امللكوت.

والن�سكّيَة  الروحّيَة  الكنائ�ِص  تراثاِت  املقّد�ُص  الوادي  جمع  كما 
والقبطي  واملاروين  ال�سرياين  الرتاُث  بينها  ومن  جمعاْء،  والرهبانّيَة 
�سرًقا  الّن�سك،  تراثات  وكّل  والأرثوذك�سي،  والكبادوكي  والفل�سطيني 

وغرًبا.

اجلماعة  غرار  على  الوادي،  هذا  يف  يعي�سون  امل�سيحّيون  كان 
امل�سيحّية الأولى، مواظبني على ال�سالة وك�ْسر اخلبز و�َسَماع كالم اهلل، 
والتاأّمل وال�سوم وال�سهر. وكان كّل �سيء م�سرتًكا يف ما بينهم. يحّبون 

)4( رحلة مي�سلن، �ص)60.
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اهلل ويحّبون بع�سهم البع�ص، كما اأحّب امل�سيح تالميذه.

هي  ثالث:  مبدار�َص  الوادي  تاأّلق  اإلى  الإ�سارة  من  بّد  ل  ولكن 
مدر�سة مار اأنطونيو�ص اأبي الرهبان، ومدر�سة مار مارون اأبي املوارنة، 

ومدر�سة مار با�سيليو�ص الكبري، اإلى �سائر اآباء الروح.

اأنطونيو�ص  للقّدي�ص  بحّبهم  الكنائ�ص  كّل  عن  املوارنة  متّيز  لقد 
اأقواله  يف  وتاأّملوا  اأعاجيُبه،  و�سحَرْتهم  �سريته،  فقروؤوا  الرهبان،  اأِبي 
والكنائ�ص،  الأديار  ا�سمه  على  ف�سّيدوا  وقوانينه.  وتعاليمه  وو�ساياه 
طالبني �سفاعته. واأخذته رهبانياتهم �سفيعة لها وواحدٌة منها، ت�سّمت 
بالرهبنة الأنطونّية التي اأنا منها. وقد كّلفتني اأن اأنقل تّياِتها وحمّبَتها 

لكم جميًعا.

 المكنز الماروني النسكي الرهباني

الأعلى  املثال  هو  الرهبان  اأُبو  اأنطونيو�ص  القّدي�ص  كان  اإذا 
للرهبان املوارنة واأحبُّهم اإليهم، فاإنَّ كتابات وقوانني الن�ّساك والرهبان 
القّدي�سني كانت ُملِهَمًة لهم ود�ستوًرا حلياتهم. لقد قمُت بتحقيِق ون�سِر 

قوانني الن�ّساك والرهبان املوارنة يف جمّلدين:

املجّلد الأّول يحتوي على:

ر�سائل وتعاليم واأقوال القّدي�ص اأنطونيو�ص لأولده الرهبان.. )

ع�سرون ر�سالة من القّدي�ص اأنطونيو�ص لأولده الرهبان.. )
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تعاليم روحاين وو�سايا مقّد�سة من قول القّدي�ص العظيم.. )

تعاليم لأبينا القّدي�ص اأنطونيو�ص مرّتبة ع�سرون ف�ساًل.. 4

من قول اأنطونيو�ص اإلى رهبان دير النقلون.. 5

و�سايا من قول القّدي�ص اأنبا اأنطونيو�ص.. 6

من و�سايا القّدي�ص اأنبا اأنطونيو�ص.. 7

جمموع من اأقوال واأخبار الرهبان القّدي�سني.. 8

من اأجوبة ور�سائل واأخبار واأقوال الآباء القّدي�سني.. 9

من كالم القّدي�ص ماري اأفرام.. 0)

من اأقوال با�سيليو�ص الكبري.. ))

من اأقوال القّدي�ص �سمعان العامودي.. ))

خمت�سر من اأخبار الرهبان واأقوالهم.. ))

من و�سايا اأنبا اأ�سعيا و�سعها للمبتدئني يف الرهبنة.. 4)

من اأقوال ال�سيوخ القّدي�سني.. 5)

من ب�ساتني الرهبان.. 6)
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خمت�سر من قوانني جممع نيقية.. 7)

ر�سالة القّدي�ص اأبو مقار عن البتولّية.. 8)

ر�سالة من قول اأبينا القّدي�ص مار اأ�سعيا للرهبان.. 9)

اأقوال القدي�ص باّلديو�ص.. 0)

و�سّية ُتقراأ على الرهبان عند لبا�ص الإ�سكيم املقّد�ص.. ))

واملجّلد الثاين يحتوي على قوانني الرهبانّية الأنطونّية املارونّية 
يف دير طامي�ص ومار اأ�سعيا: 

الف�سل الأول: مدخل اإلى القوانني

الف�سل الثاين: كتاب القدي�ص با�سيليو�ص على الرهبان

الف�سل الثالث: م�سائل واأجوبة

الف�سل الرابع: قوانني الن�ّساك املنفردين واملجتمعني

الف�سل اخلام�ص: قوانني با�سيليو�ص الثالثة ع�سر

الف�سل ال�ساد�ص: اأقوال مار اأفرام ال�سرياين

الف�سل ال�سابع: ق�سة مار اأنطونيو�ص الكبري

الف�سل الثامن: اأعاجيب القدي�ص مار اأنطونيو�ص الكبري

الف�سل التا�سع: قوانني مار اأنطونيو�ص الكبري
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الف�سل العا�سر: و�سايا القدي�ص اأنطونيو�ص الكبري

الف�سل احلادي ع�سر: اأقوال الأنبا اأ�سعيا

الف�سل الثاين ع�سر: من تعليم القدي�ص بر�سنوفيو�ص

الف�سل الثالث ع�سر: قوانني القدي�ص باخوميو�ص

 الحبساء في الوادي المقدس

احلب�ساء الذين عا�سوا يف مغاوِر و�سوامِع واأدياِر الوادي املقّد�ص، 
وعي�ِص  هلل،  الكاملة  حمّبتهم  خالل  من  الإلهي،  امللكوت  فيه  اأقاموا 
الف�سائل الإجنيلّية، �سعًيا وراء الكمال. فجمعوا بني الوادي وال�سماء، 
و�سار، عن حقٍّ وحقيقة، وادَي القدا�سة والقّدي�سني. وكان منهم العديُد 

ر ببع�سهم، وبكّل اخت�سار: من احلب�ساء القّدي�سني الذين نذكِّ

الرهبان الموارنة

لهوؤلء  »لي�ص  املوارنة:  الرهبان  عن  الدنديني  اإيرونيمو�ص  قال 
ة متّيزهم عن غريهم كباقي اجلمعّيات  الرهبان طرائق اأو قوانني خا�سّ

الرهبانّية، بل ي�سريون كّلهم على خّطٍة واحدة.

بقايا  من  هّم  الرهبان  هوؤلء  باأّن  اليقني  علم  فاأعلم  اأنا  اأّما 
اأولئك الن�ّساك واحلب�ساء الذين عطروا براري �سورية وفل�سطني بروائح 
قدا�ستهم. كثريون من العلماء من جهابذة اأهل النظر قد كتبوا عنهم 

و�سهاداتهم هي عندي اأف�سل ما ن�ستند اإليه.
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ق�سم  ول  اجلميلة  ال�سهول  يقطنون  فال  �سكناهم:  حمّل  اأّوًل 
الروابي ذات املناظر ال�ساحرة ول املدن العامرة. ول الأماكن التي يكرث 
اجتماع الّنا�ص فيها والرتّدد اإليها بل يقطنون الأماكن اخلفّية منقطعني 
عن كّل عالقة مع اأهل العامل بل مغاور وكهوًفا هي اأحرى بزرب احليوان 
عند  ما  الأزياء  من  عندهم  لي�ص  لبا�سهم:  اإن�سان.  فيها  ُيقيم  اأن  من 
غريهم من اجلمعّيات الرهبانّية. فهم يت�سرّتون بلبا�ص حقري من �سعر 
املاعز ينزل من الأكتاف اإلى القدمني وتته القمي�ص وهو اأخ�سن من 
اأعينهم  تجب  �سوداء  بقلن�سوة  روؤو�سهم  ي�سرتون  اخلارجي.  اللبا�ص 

فال يرون اإّل اأمامهم فقط.

معي�سهم، يقتاتون مبا تنبته طبيعة الأر�ص من ذاتها اأي الأع�ساب 
والبقول. ل يذوقون اللحم حّتى يف اإّبان املر�ص وخطر املوت. ي�سربون 

اخلمر قلياًل ويف النادر عند اللزوم.

ة مكتتبة يجب على  اأو قواعد خا�سّ لي�ص لهوؤلء الرهبان قوانني 
كّل فرد حفظها كغريهم من اجلماعات الذين تعّهدوا احلياة امل�سرتكة 
بينهم. ول يتقّيدون بالنذور الرهبانّية الثالثة اأي الفقر والعّفة والطاعة 
بنوٍع �سريح. اإمّنا عند قبول الطالب يف الدير، اأو قبول نذره يتلو عليه 
معي�سته،  يف  القناعة  بوجوب  اإّياه  منّبًها  به،  يتعّلق  ما  الرهبان  اأحد 
يف  تدث  والن�سائح  التنبيهات  فهذه  الن�سائح.  بع�ص  عليه  وملقًيا 
قلب الطالب تاأثرًيا �سديدًا، وهي وحدها كافية له ليحيا حياًة مالئكّية 

بالطهارة والعفاف.

ومل  �سمعتهم.  ح�سن  �سّوه  ما  قط  العباد  هوؤلء  عن  ي�سمع  مل 
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تنت�سر لهم يف النا�ص قالٌة �سيئة. وهم يجتالون من هنا اإلى هناك تارًة 
منفردين وطوًرا جمتمعني. ويقيمون يف اأكرث الأوقات خارج اأديارهم.

اأن يو�سي بها  ة به ونقود ميكنه  اأمالك خا�سّ وللراهب املاروين 
اأمرهم فا�ستنكرته، هو  كما ي�ساء عند �ساعة وفاته. وما ظهر يل من 
اأّن الراهب اإذا اأبى الإقامة يف دير ينتقل اإلى ديٍر اآخر دون اأن ي�ستاأذن 
رئي�سه. واأ�سوًة بالن�ّساك واحلب�ساء الأقدمني يلّقبون روؤ�ساءهم بالأب اأو 

الأنبا.

اأي  الروحّية،  واخلدم  الكن�سّية  املنا�سب  قبول  عليهم  حمظور 
عن  خارًجا  العرتافات  وا�ستماع  والإر�ساد  والوعظ  النفو�ص  خدمة 

اأديارهم.

لرهبانّيتهم هو كاٍف ليرتك  لقًبا  اأنطونيو�ص  ا�سم  اتخاذهم  اإّن 
اأ�سّد تاأثري يف نفو�ص من يفّت�سون عن �سبب ت�سميتهم بهذا ال�سم. لأّن 
م�سرتكة،  عي�سة  تعي�ص  رهبانّية  يوؤ�ّس�ص جمعّية  اأنطونيو�ص مل  القّدي�ص 
ًدا نا�سًكا يف براري م�سر مّتخًذا وظيفة اأب ملن  بل ق�سى حياته متوحِّ
اإّن  القول:  ميكننا  �سواب  بكّل  اإًذا،  ب�سريته.  ويقتدون  نهجه  ينهجون 
مبوجبها  ي�سري  التي  الطريقة  هي  الرهبانّية  للحياة  الأ�سلّية  الطريقة 

الرهبان اللبنانّيون اليوم، الذين يلّقبون بالرهبان الأنطونّيني.

يتّوهم الكثريون اأّن احلالة الفقرّية التي بلغوا اإليها ب�سبب ظلم 
احلّكام ا�سطّرتهم اإلى ال�سغل وحرث الأرا�سي. ولكن مّما ل ريب فيه 
احلب�ساء  من  بغريهم  اأ�سوًة  جمعّيتهم  قوانني  اأهّم  من  هو  ال�سغل  اأّن 
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اليدوّية  الأعمال  يف  اأوقاتهم  معظم  يق�سون  كانوا  الذين  والن�ّساك 
كحراثة الأر�ص وحياكة الأقم�سة وما �ساكل ذلك جتنًبا للك�سل والبطالة  

وقهًرا للج�سد. ولكي ياأكلوا خبزهم بعرق جبينهم وكّد اأيديهم.

يتبارون  للمعروف،  يخّفون  بها.  عرفوا  فخلة  ال�سيافة  اأمر  اأّما 
باإكرام ال�سيوف، ول�سّيما يف دير قّنوبني حيث موائد الطعام مب�سوطة 
فقط  ملتهم  لأبناء  ل  ا�ستثناء،  دون  النا�ص  جلميع  ال�سنة  اأّيام  كّل  يف 
بل جلميع امل�سيحّيني على اختالف مذاهبهم، حّتى امل�سلمني وغريهم 
ُي�سبِّب  ما  اإقامتهم. وهذا  مّدة  الطعام  لهم  فيُقدم  يق�سدونهم.  مّمن 

لهم النفقات الكثرية.

من  بطريركيًّا  مركًزا  كونه  ب�سفة  يوميًّا  الدير  هذا  يخلو  ول 
الزّوار اأو ال�سيوف اأو اأ�سحاب امل�سالح اأو املتفّرجني«)5(.

يقول الرّحالة الفرن�سي دي لكروا عن الرهبان املوارنة حوالى 
اأنطونيو�ص،  مار  حب�ساء  قانون  املوارنة  الرهبان  »يتبع   :(677 �سنة 
ويلب�سون ثوبه، وهو عباءة من �سوف غامق بدون قمي�ص، وزّنار من جلد 
رمادّية  املاعز،  �سعر  من  م�سنوعة  وا�سعة  باأكمام  جّبة  وفوقها  اأ�سود، 
اللون مع اإ�سكيم اأ�سود. ي�سريون حفاة الأقدام وبيدهم ع�سا معقوفة، 
على  ويحافظون  اأبًدا.  اللحم  ياأكلون  ل   .)T( حرف  ب�سكل  راأ�سها  يف 
الأ�سوام والقطاعة مثل رهبان الروم، وينامون على ح�سرية من ق�ص اأو 
من اأوراق الق�سب. ينه�سون يف ن�سف الليل لل�سالة، ويحافظون على 

ال�سمت ب�سورة �سبه دائمة.

)5( رحلة دنديني، �ص55–58.
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قدمًيا، كان للرهبنة اأربعون ديًرا يف جبل لبنان، معظمها اليوم 
متهّدم، كانت مبنّية على ال�سخور املعّلقة التي ي�سعب الو�سول اإليها، 
لدرجة اأّن ذلك يبدو م�ستحياًل لو مل ت�ساهَد اآثارها. يتّم ال�سعود اإليها 
خالل  من  خ�سب،  من  ج�سور  وعلى  قدًما،  ثالثني  من  اأدراج  بوا�سطة 
اأقام القّدي�ص  فجوات حمفورة يف ال�سخر، مثل دير مار �سليطا حيث 
دير  اليوم  هو  الذي  هيالريون،  القّدي�ص  ودير  �سنوات،  �سبع  األك�سي�ص 
والكروم  الزراعّية  الأرا�سي  ومالءمة  �سخامته  ب�سبب  البتداء، 

ن معي�سة هوؤلء الرهبان القّدي�سني. واجلنائن بني ال�سخور، التي توؤمِّ

البطريرك  ُيقيم  حيث  قّنوبني  »دير  قوله:  لكروا  دي  ويتابع   
حم�سور يف �سحراء خميفة. وهو، مثل �سائر الأديار، منحوت كّله يف 
�سخر، وهو مكّر�ص على ا�سم �سّيدة الب�سارة. وُيقال: باأّنه يف هذا الدير 

لب�ست القّدي�سة مارينا الثوب الرهباين«)6(.

دير سّيدة قّنوبين

دير �سّيدة قّنوبني هو من اأقدم اأديار الوادي املقّد�ص، جنهل تاريخ 
بنائه، على الرغم من اأن بع�ص الروايات تن�سب ت�سييده اإلى الإمرباطور 
اأو تيودو�سيو�ص احلبي�ص. قيل  اأو ثيودو�سيو�ص الأنطاكي،  ثيودو�سيو�ص، 
اإّن ت�سييده قد مّت �سنة ))0). ويذكر البطريرك الدويهي اأّنه، يف �سنة 
واأقام  الكني�سة،  الدير  رئي�ص  احلدثي  خمايل  الأب  اأ�سلح  قد   ،((0(

فا�ساًل بني الرجال والن�ساء.

)6( الأب اإغناطيو�ص �سعادة، املرجع ذاته، �ص)4)–44).
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بعد اأكرث من خم�سة قرون على اإقامة البطاركة املوارنة يف بالد 
جبيل والبرتون، انتقل البطريرك يوحنا اجلاجي من دير �سيدة اإيليج يف 
ميفوق اإلى دير �سّيدة قّنوبني، �سنة 440)، على اإثر ال�سطهاد والظلم، 

وب�سبب القّلة يف بالد جبيل والبرتون.

الدير هو �سبه مغارة. اإّنه ملجاأ وخمباأ اأكرث مّما هو دير. غرفة 
البطريرك مل تكن تّت�سع �سوى ل�سخ�ص واحد. البع�ص �سّماه دير املئة 
راهب، واآخر قال: اإّن عدد رهبانه كان اأربعني. الأكيد اأّن هذا الدير مل 
يكن يّت�سع لهذه الأعداد. ولكن، مبا اأّن ا�سمه قّنوبني، اأي جامع الرهبان، 
فاإّن الن�ّساك والرهبان الذين كانوا يعي�سون حواليه، كانوا يجتمعون فيه 

لل�سالة.

جلاأ املوارنة اإلى وادي قّنوبني، نتيجة الظلم وال�سطهاد والفقر، 
للقوافل من طرابل�ص  الوادي ممرًا  كان  وقد  فيه.  املياه  توافر  وب�سبب 

و�ساحلها اإلى بالد ال�ّسام. اإًذا هو طريق جتاري مهم.

وكان البطريرك املاروين املُقيم يف دير �سّيدة قّنوبني يرعى �سعبه 
ويف  الح،  ال�سّ الراعي  مثال  على  والت�سحية،  واملحّبة  والقدا�سة  بالرّب 
الوقت ذاته كان اأبا الآباء ورئي�ص الروؤ�ساء، واملدافع عن كني�سته و�سعبه.

عا�ص البطاركة املوارنة يف الوادي املقّد�ص حياة الن�سك والزهد 
والبكاء.  والأوجاع  الآلم  �سليب  وحْمل  والتق�سف،  والتجّرد  والفقر 
اأبنائهم  ليوّزعوا اخلريات على  ال�سرورّيات  حرموا ذواتهم، حّتى من 

الفقراء بالتوا�سع املقرون مبخافة اهلل.
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باأر�سهم،  الطامعني  والظاملني  الطغاة  �سّد  �سعبهم  عن  دافعوا 
اأر�سهم وبالدهم. ولأّن ال�سّدة  اإلى تهجريهم وتغييبهم من  وال�ساعني 
عن  املوارنة  �سّمر  كّله،  ال�سعب  على  �ساغًطا  واحل�سار  كبرية،  كانت 
الوادي  �سخور  طحن  يف  ال�ّساق  العمل  اإلى  وان�سرفوا  �سواعدهم، 

وتّويلها اإلى جاليل يزرعونها ليقتاتوا من ثمارها وخرياتها.

�سنة 88))، زار امللك الظاهر برقوق قّنوبني: »وملّا تدرو�ص امللك 
الظاهر ُيقال: اإّنه قدم اإلى قرية ب�سراي �سرقي طرابل�ص، فاأقام ال�سدياق 
يعقوب ابن اأّيوب مقدًما. وكتب له بذلك �سفيحة من نحا�ص، ثّم نزل 
لهم  فكتب  الرهبان.  �سرية  من  وعجب  هناك،  فبات  قّنوبني  دير  اإلى 
�سفيحة بذلك من نحا�ص، يكونون معافني، ويكون ديرهم له الرئا�سة 

على ديورة تلك اجلهات«)7(.

اأو�سه  وخّرب  قنوبني  على  �سري  »وقع  ذلك:  اأثناء   (7(9 ويف 
�سلخت  ال�سنة  هذه  من  كانون  اأول  ويف  املطارين.  اأو�ص  من  )غرفه( 
زلزلة و�سقطت على دير قّنوبني، وقطبت على الأقبية من قدام الفرن 
مكان الذي يحطون اجلرار، اإلى الدار الذي قدام الكني�سة. وعلى القول 
اإنها هبطت تلك الأقبية، ومار يوحّنا وغريه من الأو�ص. وقتل اثنان يف 
دواب  وقتل  خراب،  البالء  لأن  كثري،  لنا�ص  اأمانات  مغل  وراح  الدير، 
كانوا هناك يف الإ�سطبل مع خيل. وحقيقة اخلراب ما تققناه بعد. 

و�سارت النا�ص تقول: هذا غ�سب الكني�سة«)8(.

)7( الدويهي، الأزمنة، �ص8)).

)8( جمموعة اللبودي، �ص9))–0)).
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قّنوبين على لسان الرّحالة

ا مو�سوٌع اأده�ص  قّنوبني هو مكاٌن ورمز، حياة وتاريخ، وهو اأي�سً
الرّحالة الذين زاروه وكتبوا عنه. وهنا بع�ص ما قيل فيه:

»ال�سفري �سافاري دي بريف )Savary De Brève( زار قّنوبني 
كر�سي  من  موؤّلفة  »اإّنها  قائاًل:  البطريرك  غرفة  فو�سف   (605 �سنة 
على  ثالث  اأو  و�سّجادتني  كتب،  ب�سعة  عليها  �سغرية  وطاولة  خ�سبي 

الأر�ص، وهي �سريره«.

الفار�ص دارفيو )D’Arvieux Chevalier( زار قّنوبني، �سنة 
غري  قريبة،  مغارة  يف  خمتبًئا  البطريرك  »كان  قائاًل:  فكتب   (660
يذهب  وكان  ا.  جدًّ �سعٌب وممّوه  اإليها  والو�سول  اجلميع،  من  معروفة 
اإليها مع الفجر، ول يعود منها قبل امل�ساء. و�سبب اختبائه هو هروبه من 
بتواتر، بهدف  الوايل،  ير�سلهم هذا  الذين كان  رجال وايل طرابل�ص، 
عندما  اأّنه،  متيّقًنا  كان  لأّنه  لعنده،  به  والإتيان  البطريرك  اختطاف 
ولكّنهم  وخ�سب،  �سوى ع�سي  ثوب عندهم  اآخر  املوارنة  يبيع  مي�سكه، 

من ذهب«.

الأب جاك غوجون الفرن�سي�سكاين، زار لبنان �سنة 668)، وزار 
هذا  كان  حيث  حوقا،  يف  بالبطريرك  التقى  اإليها،  طريقه  يف  قّنوبني 
وتابع  التقاه،  ته.  اأحد كروم خا�سّ القرية يف  اأ�سفل  الطّيب يف  الإن�سان 
�سريه اإلى قّنوبني. فو�سف ما �سهد قائاًل: »نزلنا يف اأدراج ل ُت�سى، 
منحوتة يف ال�سخر. مل تتمّكن اأح�سنتنا من النحدار فيها. ف�ساهدنا 
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دير قّنوبني، عن ُبعد )00)( خطوة منه، ون�سفه حمجوب وراء �سخر. 
 )(8( بني  وطولها  خطوة   )(0( عر�سها  حنّية  تت  من  فدخلناه 
و)40( خطوة، مّثبتة على ثمانية اأعمدة تدعم اأكرث من ن�سف الدير. 
وبعد اأن اجتزنا ال�سطبالت املعتمة، دخلنا يف فناء، يف و�سطه بئر مياه 
عذبة. وعلى الي�سار، درج حجري من )0)( اإلى )))( درجة يوؤّدي اإلى 
حجرات هوؤلء الرهبان الفقراء. وعلى اليمني توجد الكني�سة املنحوتة 
يف ال�سخر. ولي�ص فيها من عمل يدوي، �سوى ال�سور الذي يدعم القّبة. 
الي�سار  وعلى  الرّحالة.  ل�ست�سافة  غرفة  توجد  الرواق،  ميني  وعلى 
غرفة الوكيل. وهنا وهناك عدد من احلجرات الزّرية ينام فيها هوؤلء 
الرهبان الفقراء، فت�ستلقي اأج�سادهم املنهكة يف الليل لي�سرتيحوا من 
التعب يف احلقل، طوال النهار. اأّما اجلناج اخلا�ص بالبطريرك فقوامه 
ثالث حجرات �سغرية حمفورة يف ال�سخر، مثل بقّية احلجرات: الأولى 
للنوم، والثانية والثالثة ملوؤونة الدير. لي�ص هناك �سيٌء اإّل ويوحي بالفقر 

املدقع«)9(.

الدير  زار   )De La Roque( روك  ل  دي  الفرن�سي  الّرحالة 
�سنة 688) وقال: »رهبان قّنوبني الذين هم بعدد )40(، يقولون: اإّنهم 
ينتمون اإلى نظام القّدي�ص اأنطونيو�ص، كغريهم من رهبان تلك البالد، 
نظام  يتبعون  ولكّنهم  هيالريون.  القّدي�ص  خّلفه  الذي  النظام  ذلك 

القّدي�ص با�سيليو�ص.

للجميع.  ال�سيافة  وميار�سون  التق�ّسف.  بغاية  هو  عي�سهم  اإّن 

)9( الأب اإغناطيو�ص �سعادة، املرجع ذاته، �ص7)).
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وفوق كّل اخل�سائ�ص، يتمّتعون بب�ساطة رائعة تكفي لتحّل حمّل املزايا 
الأ�سمى التي يتمّتعون بها، كالتوّحد والبتعاد عن العامل.

ا: اإّن املغائر التي ميكن الو�سول اإليها، والتي نراها  وقالوا لنا اأي�سً
يف مرمتى الوادي على �سفتّي النهر، كان ي�سكن كاّلً منه حبي�ص نا�سك، 

تت طاعة اأحد الأديار واإدارته...«.

تّدث الأب اإيرونيمو�ص دنديني القا�سد الر�سويل اإلى املوارنة، 
عن الّن�ساك يف رحلته اإلى لبنان �سنة 596)، فقال: »اإيّن ملتاأّكد اأّن هوؤلء 
الن�ّساك هم البقية الباقية من اأولئك الزّهاد الأقدمني، كانوا يعتزلون 
اإّن  وفل�سطني.  �سورية  وجبال  وفرية، �سحارى  باأعداٍد  ليقطفوا  الّنا�ص 
موطنهم يف هذا الوادي ل يقع يف �سهوٍل جبلّية، اأو �سفوح رائعة ت�سرف 
يف  يتوّغلون  بل  بال�سّكان،  مكتّظة  اأماكن  يف  ول  خاّلبة،  مناظر  على 
عن  ُبْعًدا  الأكرث  اجلبال  ويت�سّلقون  الّنا�ص،  عن  عزلة  الأ�سّد  الأماكن 
ويقطنون  وال�ساخمة،  الناتئة  ال�سخور  تت  يعي�سون  بحيث  املجتمع، 
اإلى  منها  احليوانات  ومراب�ص  اأوكار  اإلى  اأقرب  هي  وكهوًفا  مغاور 

م�ساكن الب�سر«. 

�سنة 6)6)، و�سف  زار قنوبني  الذي  املالطي،  دومينكو ماغري 
الغداء  طعام  ُقّدم  »ثم  فقال:  املنا�سبات  بع�ص  يف  البطريرك  مائدة 
للجميع، بكّل �سخاء. ول غرَو، فاإن هذا الدير فندق مفتوح دوًما، يوؤّمن 
املاأوى جلميع اأجنا�ص الأمم والبدع، يف اأي وقت كان، حتى ل ينق�سي 
ا على الأّقل. غري اأنه، يف هذا  يوم اإل ويجل�ص اإلى املائدة خم�سون �سخ�سً
اليوم فقط. يوّزع اللحم على ال�سيوف يف امتياز خا�ص، لأنه يف �سائر 
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الأزمنة ل يجوز اإدخال اللحم. وحتى يف هذه املنا�سبة ُتذبح احليوانات 
خارج الدير. وقد تناول البطريرك مع �سائر الأ�ساقفة والرهبان طعام 
اجلميع  انت�سب  البابا،  نخب  �سرب  وملّا  منفردة.  مائدة  على  الغداء 
وهذه  روؤو�سهم.  عن  قبعاتهم  ونزعوا  نف�سه،  البطريرك  حتى  وقوًفا 
رفع  وعند  الإجنيل،  اإن�ساد  عند  الكني�سة،  يف  فقط  يوؤّدونها  الرتبة 

القربان املقد�ص«)0)(.

املن�سنيور مي�سلن زار قّنوبني �سنة 848)، يقول: »قّنوبني هو ديٌر 
ا�سم  على  وهي  اجلبل.  بطن  يف  ال�سخر،  يف  منقورة  وكني�سته  كبري. 
ال�سّيدة مرمي العذراء، التي يتعبد لها املوارنة، باإخال�ٍص ممتاز، تزّين 
جدرانها ومذابحها جملة �ساحلة من لوحات الر�سوم الفنّية، هي هدايا 
من روما. وقد �ساهدت يف كنائ�ص عديدة يف لبنان اآنية قد�سّية اأر�سلها 

اإليها الباباوات«)))(.

اأنطونيو ديل كا�ستيلو الرّحالة الإ�سباين، �سنة 6)6)، عن  يقول 
ى  ُي�سمَّ قّنوبني ما يلي: »املكان الذي ُيقيم فيه البطريرك، يف كر�سّيه، 
اأديار  يوجد  قّنوبني، يف اجلبل. ويف هذا اجلبل  �سّيدة  القّدي�سة مرمي 
كثرية للرهبان الذين يعي�سون مبوجب قوانني مار اأنطونيو�ص، يف حياة 

ق�سفة واأعمال التوبة، يف اأعايل هذا اجلبل«)))(.

قفر من  اأوح�ص  يقع يف  قنوبني،  ا�سمه  دير  البطريرك يف  ُيقيم 

)0)( الأب اإغناطيو�ص �سعادة، املرجع ذاته، �ص77).

)))( مي�سلن، �ص594–595.

)))( �سعادة، املرجع ذاته، �ص87).
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الدير  وهو  العذراء.  ب�سارة  ا�سم  على  مكّر�سة  وكني�سته  لبنان.  جبل 
لرية  األف   )(0( حوالى  مدخوله  مارينا.  القدي�سة  فيه  ترّهبت  الذي 
منها  ويدفع  واملوا�سي.  واحلرير  والزيت  والقمح  اخلمر  منتوجات  من 
جبل  كل  الآن  يحكم  الذي  طرابل�ص،  لبا�سا  �سريبة  لرية  األف  حوالى 
ا. منهم �سبعة  لبنان. يقيم مع هذا البطريرك ال�سالح )5)( �سخ�سً
امل�سابني  من  عدًدا  يعيل  كما  مائدته،  على  يعي�سون  رهبان  ثمانية  اأو 
يزورهم  حيث  الدير،  من  بالقرب  لهم  م�ست�سفى  يف  الرب�ص،  مبر�ص 
ويخدمهم بنف�سه. والبطريرك والأ�ساقفة والرهبان ل ياأكلون اللحم، اإذ 
مل يف�سح لهم بذلك الكر�سي الروماين املقد�ص. بل يقتاتون من البي�ص 
والألبان وخمتلف الأع�ساب الربّية، يطبخونها مع احلليب ويحفظونها 
عن  فيه  ميتنعون  الذي  ال�سوم،  زمن  خارج  لياأكلوها  املاعز  جلود  يف 
والفواكه  واخل�سار  ال�سمك،  فغذاوؤهم  ال�سوم  يف  اأما  الألبان.  اأكل 
اأزمنة  اأربعة  وعندهم  وغريها.  والع�سل  والعنب  والزيتون  وال�سلطة 
لل�سوم هي: امليالد، والف�سح، وعيد القدي�سني بطر�ص وبول�ص، وعيد 
انتقال العذراء. ينامون على الأر�ص، على ورق الق�سب. وياأكلون اخلبز 
املجبول بالرماد. يلب�ص البطريرك والأ�ساقفة مثل بع�سهم البع�ص، كما 
متّثل ذلك هذه الر�سوم. والرهبان ل يلب�سون قم�ساًنا ول �سراويل، بل 
اأ�سود، كما  اإ�سكيم  عبائتني �سوداوين م�سنوعتني من �سعر املاعز، مع 
هو ظاهر يف الر�سم. وكذلك لبا�ص الراهبات، اإمّنا ي�ستعملن الأقم�سة. 
وبدًل من الإ�سكيم يغّطني روؤو�سهّن بو�ساح اأ�سود، وكّلهم يعي�سون عي�سة 

ب�سيطة ممدوحة، على غاية من التق�سف«.
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رهبان  من  الفرن�سي  الفرن�سي�سكاين  الراهب  روجيه  اأوجني 
ع�سر،  ال�ّسابع  القرن  من  الأّول  الن�سف  يف  لبنان  اإلى  جاء  القد�ص، 
واأقام فيه خم�ص �سنوات، منها �سنة كاملة يف حوقا. تعّرف على املوارنة 
كما  والرهبان  واملطارنة  عمرية،  جرج�ص  البطريرك  وعلى  وعاداتهم 
كتابه طبعة  الثاين. طبع  الّدين  فخر  بالأمري  على عالقة حميمة  كان 
الرابع  ف�سلني  يف  واملوارنة  لبنان  عن  فيه  يتحّدث  وهو   ،(664 ثانية 
واخلام�ص بحيث، يقول: »ُيقيم البطريرك يف دير ا�سمه قّنوبني، يقع يف 
اأوح�ص قفر من جبل لبنان. وكني�سته مكّر�سة على ا�سم ب�سارة العذراء. 
 )(0( حوالى  مدخوله  مارينا.  القّدي�سة  فيه  ترّهبت  الذي  الدير  وهو 
واملوا�سي،  واحلرير  والزيت  والقمح  اخلمر  منتوجات  من  لرية  األف 
ويدفع منها حوالى األف لرية �سريبة لبا�سا طرابل�ص الذي يحكم الآن 

كّل جبل لبنان.

اأّما اأديارهم فهي عادة يف اأماكن مقفرة، قائمة بني �سخور هائلة، 
حّتى كاأّن الطبيعة لّذ لها اأن ت�سع هذه الأماكن املوح�سة وامل�ساِعدة على 
العبادة  على  للتحري�ص  كاٍف  اإليها  النظر  وجمّرد  رائعة،  اإّنها  التوبة. 
�سليطا  مار  دير  ًة  خا�سّ معّلق،  وكاأّنه  يظهر  وبع�سها  العامل.  واحتقار 
حيث ق�سى القّدي�ص الك�سي�ص �سبع �سنوات؛ والعبور اإليه على غاية من 
اأن مت�سي �سعوًدا مدى )5)( قدًما.  اإليه يجب  ال�سعوبة، ولكي ت�سل 
اأّما بقّية الأديار فمداخلها �سبيهة باملغاور، و�سعبة للغاية. والدير الذي 
ال�سّيدة  دير  ُيدعى  كاملة،  �سنة  معهم  اأقمت  حيث  رهباننا،  فيه  ُيقيم 
ا، بحيث يرجتف اأ�سجع ال�سجعان من حماولة  مرمي يف حوقا، خميف جدًّ
الدخول اإليه. فبعد اأن تقطع )400( درجة، معظمها منقور يف ال�سخر، 
اأو بالأحرى اهلل، تنبت يف  عليك اأن متّر فوق �سجرة جعلتها الطبيعة، 
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املتدّفق يف  النهر  املاء من  ت�ستقي  املرور. وحّتى  ل  لت�سهِّ ال�سخر،  قلب 
الأ�سفل، عليك اأن تنزل )400( درجة اأخرى. والبع�ص من هذه الأديار 
واملحاب�ص معلَّق يف ال�سخور ال�ساهقة، بحيث لو مل ت�ساهد فيها بقايا 
لأّنه  ب�سر؛  يقطنها  الأمكنة  تلك  اأّن  ق  ت�سدِّ كنت  ملا  والبناء،  الكنائ�ص 
�سوى  فيها  ُيقيم  اأن  النا�سور، ول ميكن  بوا�سطة  اإّل  ل ميكن متييزها 
اجلارحة.  والطيور  الن�سور  اأع�سا�ص  ت�ساهد  هناك  وبالواقع،  الطيور. 
اأنطونيو�ص،  للقّدي�ص  اإكراًما  هيالريون  القّدي�ص  اأقامه  الذي  والدير 
ورهباًنا  وعنًبا  وكروًما  بعده جنائن  نرى  ولكّننا  ا؛  اأي�سً مدخله خميف 
مع رئي�ص قّدي�ص يعي�سون يف هذا املكان، حيث يق�سي الرهبان �سنوات 
اإبرازهم النذور ينتقلون لالإقامة يف املحاب�ص الأخرى،  البتداء. وبعد 

�سحبة النمور والدببة واحليوانات الكا�سرة، بدًل من الب�سر«.

 Sylvestre ou Saint( الراهب الكبو�سي الفرن�سي �سيلف�سرت
Aignan –( الذي اأم�سى يف ال�سرق اأربعني �سنًة )0)6)–670)(، 
متنقاًل يف مهّمات ر�سولّية عّدة، تعّرف خاللها على املوارنة وكتب عن 
بطاركتهم واأ�ساقفتهم ورهبانهم وراهباتهم ورجالهم ون�سائهم. ن�سرت 

رحلته بعد وفاته �سنة )67) ب�سنٍة واحدة.

بطريرك لبنان

وراءه  الذي يحمل  نرى هذا احلرب اجلليل،  اأن  للغاية  موؤّثر  اإّنه 
هلل  الت�سابيح  ويرّتل  نهار،  ليل  الدينّية  الفرو�ص  يح�سر  عاًما،   )76(
دون اأن يقعد على كر�سيه، بل واقًفا متوكًئا على عّكاز ب�سكل )T( نظري 

نف�سه بقّية الرهبان.
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هذا العمل املقّد�ص والتزامات مهّمته ل متنعه من اأن ين�سرف 
البطالة،  للهرب من  ليبني مروؤو�سيه مبثله  اليدوّية  اإلى الأعمال  ا  اأي�سً
بنوٍع  التي يهينونه بها،  ال�سرائب  الرذائل، وليدفع لالأتراك  ينبوع كّل 
لروؤ�ساء  بل  لرهبانه،  لي�ص فقط  م�ستمّرة،  كّلها هي موعظة  اأّن حياته 

الأ�ساقفة والأ�ساقفة العائ�سني بالقرب منه با�ستمرار.

م�سكنني:  اإّن عنده  لكم  فاأقول  م�سكنه،  تعرفوا  اأن  اأحببتم  واإذا 
الأّول، يف دير قّنوبني حيث ُيقيم عادة يف قالّية �سغرية بقيا�ص ثمانية 
ا واثنتي ع�سر قدًما طوًل، فيها فرا�سه على خ�سبة ب�سيطة  اأقدام عر�سً

وف�سحة ميّد فوقها ح�سرية على الأر�ص.

اأّما م�سكنه الآخر الذي ياأوي اإليه اأحياًنا، ل للرتويح عن النف�ص 
تبعد م�سافة يومني وراء  برّية  الأتراك، فهو يف  بل هرًبا من ا�سطهاد 
ا، حيث ُيقيم يف اإحدى حنايا كني�سة �سغرية عر�سها  جبال خميفة جدًّ
خم�ص اأقدام وطولها �سّت اأو �سبع؛ جدرانها من خ�سب جمبول بالطني، 
من  بّد  وال  النور،  منها  يدخل  بالكاد  ونوافذها  ا،  جدًّ واٍط  مدخلها 

التحّدث عن طريقة اأكله.

يقوم  ا  �سخ�سً ي�ستقبل  عندما  اإّل  بخدمته  يقوم  اأحد  لديه  لي�ص 
بزيارته؛ فاأّول راهب يلتقيه ميّد ب�ساًطا اأو خو�سة للقعود فوقها. ولي�ص 
�ص هذا  هناك �سوى ع�ّسي واحد ملئة راهب يف هذا الدير، هو ل يخ�سّ
احلرب القّدي�ص ب�سيء غري اعتيادي؛ طاولته رائعة وهي مر�سية وعظيمة 
ياأكل  العامل.  اأهل  بنظر املالئكة بقدر ما هي حقرية ومبتذلة يف عني 
على الأر�ص على قطعة م�ستديرة من اجللد هي مبنزلة �سر�سف، وبدل 
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ال�سحون الف�سّية املليئة باحلجال وديوك احلب�ص، يقّدمون له ثالثة اأو 
اأربعة �سحون من الفّخار احلقري والب�سيط يف اأحدها بع�ص الأع�ساب 
النيئة اأو امل�سلوقة، ويف الثاين لنب حليب، ويف الثالث �سيء من اخل�سار، 
ويف الرابع بع�ص حّبات من الزيتون اأو اللفت املكبو�ص. امل�سروب العادي 
ي�ستقبل  نراه  ذاته،  على  و�سرامته  تق�ّسفه  من  بالرغم  وهو  املاء؛  هو 

زّواره جّيًدا وي�سعى فوق قدرته لُيح�سن �سيافتهم.

�سبب  من  اأكرث  فهناك  اخلارجّية،  الف�سائل  بهذه  اأعجبنا  واإذا 
للوقوف بتهّيٍب اأمام الف�سائل الباطنّية التي ُتفي�ص من نف�ص هذا الرجل 
القّدي�ص. ويحلو لنا اأن نحكم على ذلك مما ن�ساهده يف تالميذه، الذين 
نقراأ يف حياتهم املمار�سة الأمينة لتعاليم ذلك الذي قال لنا: »تعّلموا 
اإيّن وديع ومتوا�سع القلب«. وهو ما يتعّلمونه من �سلوك رعاتهم،  مّني 
وخ�سو�سًا بطريركهم الذي يتدّفق عذوبة و�سالًحا وحمّبة ولطًفا، دون 

بهرجة اأو كربياء، بل بروح الر�سل احلقيقّيني.

واإيّن اأعترب ال�سدقات التي يوّزعها يف مقامه كاأعجوبة. مقامه 
هذا هو معرب متوا�سل لكّل الّنا�ص من كّل الأمم: اأتراك، مغاربة، عرب، 
بوجه  مفتوح  الباب  ورهباننا.  رّحالتنا  اإلى  بالإ�سافة  موارنة؛  يونان، 
اجلميع: ومن املحال اأن تعرف كيف اأن دخله الي�سري يكفي للقيام بكّل 

هذه الأعمال الكبرية من اأعمال املحّبة.

دير مار اليشاع

دير مار الي�ساع هو من الأديار القدمية يف الوادي املقّد�ص. حّلت 
الّراهب  »اهتّم  بحيث   ،(5(( �سنة  كانت  اأن  اإلى  الزمان،  نكبات  به 
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الزاوية،  يف  عرجز،  قرية  من  حروا�ص،  بيت  من  جرج�ص  )الق�ص( 
مع�سًدا  عبداملنعم حنا  املقّدم  وكان  وتو�ّسعه.  الي�ساع  مار  دير  بعمارة 
احل�سروين،  مو�سى  اخلوري  عم  ابن  براهيم  املعلم  البّناء  وكان  له، 
غري  درهم،  وخم�سني  و�سبعماية  اآلف  ثالثة  الفعالة  اأجرة  وانح�سب 
الكلفة. والذين ا�ستغلوا لأجل احل�سنة، فيكون قدره اآخر. وكان الراهب 
جرج�ص املذكور لوي وغيور. فان�سام يف ما بعد مطراًنا، واأخذ ال�سكنة 
يف الدير املذكور. وكانت رفقته بالن�سك والتعب وال�سوتفة، ببنيان هذا 
الدير املقد�ص احلاجة �سارة، اهلل يرحم اثنينهما«)))(. وملّا �سار مطراًنا 

على ب�سّري، حّوله اإلى مركز للمطرانّية.

وهبه البطريرك جرج�ص عمريه )))6)–644)( اإلى الرهبان 
اإلى  منه  ي�سعدون  كانوا  �سنًة.  �سّتني  حوالى  فيه  فاأقاموا  الكرملّيني، 
ويعّلموا  الإلهّية  الذبيحة  يقيموا  لكي  وعيد،  اأحٍد  كّل  ب�سّري،  مدينة 

الأولد.

اأقام فيه النا�سك الفرن�سي فرن�سوا دي �سا�سطويل، �سنة )64)، 
مّدة �سّتة اأ�سهر، قبل مماته ليلة عيد العن�سرة، من �سنة 644)، بعدما 
�سركي�ص  ومار  اإهدن،  يف  موره  ومارت  حوقا،  �سّيدة  دير  يف  ا�ستحب�ص 

وباخو�ص اإهدن حوايل ع�سر �سنوات. 

الرهبان  اإلى  الي�ساع  مار  دير  ب�سّري  اأهايل  �سّلم   ،(696 �سنة 
اللبنانّيني. وكان اأول دير لهم، بعد وجودهم يف مرت مورا يف اإهدن)4)(. 

)))( البطريرك الدويهي، الأزمنة، �ص))4.

)4)( الأّباتي بطر�ص فهد، دير مار الي�ساع القدمي واحلديث، 995)، �ص5)–6).
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عّمرته  الكبري.  ال�سخر  تت  كني�سته  وكانت  ا.  جدًّ حقرًيا  الدير  كان 
الرهبنة و�سرفت على بنائه )60)5( قر�ًسا.

العربّية  اللغتني  لتعليم  فيه مدر�سة  الرهبنة  ت�سّلمه، فتحت  بعد 
وال�سريانّية. وفيه كتب املطران جرمانو�ص فرحات والكثري من موؤّلفاته 
من بينها: »بحث املطالب وحّث الطالب على تعّلم اللغة العربّية«، وغريه 

من الكتب.

�سنة 9)7)، احرتق الدير فكتب الأب توما اللبودي يقول: »�سنة 
9)7) احرتق جانب من دير مار الي�سع، وذلك هكذا: اإن اأحد الأجراء 
اأنطونيو�ص.  مار  مم�سى  اإلى  يدخلون  منها  التي  العلية  يف  نائًما  كان 
فحني نام، ترك �سراجه معلًقا وم�سوًيا. فنف�ص ال�سراج �سدفة. وحكم 
الكتاب.  لأولد  واأوراق  كتب  داخلها  �سندوقة  ال�سراج  تت  انوجد  اأن 
ال�سندوقة،  حّد  على  الذي،  احلا�سل  والتهب  والكتب  الأوراق  ف�سعلت 
وا�سطرمت النريان بهذا املقدار. ومل يح�ّص اأحد لأّنه كان، وقتئٍذ، رقدة 
كانوا  الذين  الرهبان  ا�ستح�سوا  النريان  �سجيج  زود  فمن  الرهبان. 
راقدين يف تلك املما�سي، ونه�سوا. وما اأراك اهلل مكروًها، وبرحمة اهلل 
اأحد من الرهبان. فانطرح ال�سوت على  تعالى على اجلميع ما �سايل 
ب�سراي، فاأتوا واأطفوا املمكن اإطفاءة. والنتيجة الذي احرتق من الدير 
التي  والرواقة  لل�سيوف،  اجلائزة  الرواقة  جنب  التي  الكبرية  القالية 
يف راأ�ص الدرج، على حدها، والقاليل التابعة للعلية، وقاليل �سف مار 
اأنطونيو�ص. والنحل الذي على الظهر. النتيجة من ن�سف املم�سى الذي 
البقر  اإ�سطبل  دون  من  اأنطونيو�ص،  مار  اإلى  اإلي�سع  مار  كني�سة  قدام 
التحتاين، ما �سايل، واملحا�سيل واحل�سل الذي فوق الفرن، واملعاجن 
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ت  والكرا�سي، اجلميع احرتق. وعلى القول اإن ال�سيارة )ال�سخور( ابي�سّ
تلك  من  �سيًئا  ي�سيلوا  قدروا  وما  منها،  كثري  كل�ص  لأن  النار،  قوة  من 
اخل�سارة  ورمبا  هناك.  يحرز  يحز  املغل  من  كان جانب  لأن  املوا�سع. 

تالزم األف غر�ص )ذهًبا( والعمار وحده اأ�سود«)5)(.

مجيء الرهبان الفرنج إلى الوادي

اأبو  ال�سيخ  الدين وحكم  الأمري فخر  دولة  »ويف  �سنة ))6)  ويف 
�سايف ابن اخلازن، متلكوا الن�سارى يف جبة ب�سّري، وكثريين اّتخذوا 
من  الن�سارى  وق�سدوها  والديورة،  الكناي�ص  وتعّمرت  الن�سك،  �سرية 
يعقوب  مار  دير  ال�سكنة يف  اأخذوا  الفرجن  الرهبان  فاإّن  البحر.  داخل 
احلبا�ص يف قرية اإهدن. والكبو�سّية يف دير مار قربيان اإهدن، ودير مار 
توما ح�سرون. والرهبان الكرملتانية بدير مرته موره – اإهدن، وبدير 

مار الي�سع ب�سّري، وكذلك بع�ص حب�ساء«)6)(.

لبنان،  جبل  يف  الفرجن  رهبان  دخول  »كان  ذاتها  ال�سنة  ويف 
والرهبان ال�سيكولنتيه اأنعم عليهم ال�سيد البطريرك يف دير مار يعقوب 
احلبا�ص، يف قرية اإهدن، بر�سا الأ�سقف جرج�ص ور�سا اأهل ال�سيعة، 
 – توما  مار  ودير  اإهدن  قربيان  مار  دير  الكبو�سية  للرهبان  واأعطى 

ح�سرون، كذلك بع�ص من احلب�ساء«)7)(.

فاأخذوا  ب�سّري،  جّبة  اإلى  الكرمل  رهبان  »جاوؤوا   ،(6(( �سنة 

)5)( جمموعة اللّبودي، الك�سليك 988)، �ص9)).

)6)( البطريرك الدويهي، الأزمنة، �ص497–498.

)7)( البطريرك الدويهي، املرجع ذاته، �ص)50.
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موره  مرت  دير  اإلى  انتقلوا  ثّم  ب�سّري،  الي�ساع  مار  بدير  اأوًل  ال�سكنة 
اإهدن، ثّم عاودوا اإلى مار الي�ساع«)8)(.

فرنسوا دي شسطويل

يقول البطريرك الدويهي: اإّنه يف �سنة 644) »كانت وفاة احلبي�ص 
فرن�سي�ص، الفرن�ساوي اجلن�ص من بيت جالوب، من مدينة اآ�ص. فهذا 
زهد يف الدنيا وترك ا�ستادية ف�سطويل. ويف �سنة ))6)، جاء اإلى جبل 
وحب�ص  اإهدن،  اإلى  انتقل  ثّم  حوقا،  �سّيدة  يف  اأّوًل،  وا�ستحب�ص،  لبنان 
عليه.  يكّلف  اليا�ص  الق�ص  وكان  احلبا�ص.  يعقوب  مار  دير  تت  ذاته 
بن  جرج�ص  الأ�سقف  لعند  النهر،  را�ص  �سركي�ص  مار  دير  اإلى  وانتقل 
�سركي�ص،  مار  بدير  و�سكن  اليا�ص  الأ�سقف  تخّلف  منه  وبعد  عمريه. 
وثّبت عنده حّتى الأ�سقف اأخذه معه. ولأّن الأ�سقف خرج من الدير وعاد 
اإلى ال�سيعة، انتقل احلبي�ص اإلى دير مار الي�ساع ب�سّري َثُبَت هناك مّدة 
ي�سرية من الزمان ثّم �سّلم روحه بيد اخلالق يف 5) من اأّيار )مايو( ليلة 
الكتب  وال�سهر وتالوة  وال�سوم  الورع  املراتب يف  اأجّل  فبلغ  العن�سرة. 
ويف جتريد العامل وال�سبط يف املحب�سة والهو�ص يف الإلهّيات، حّتى اأْن 

�سدرت منه معجزاٍت، و�سبق اأّن اأخرب عن املزمعات«)9)(. 

حبيس فرنسي في لبنان

لبنان و�سورية عن  اإلى  املن�سنيور مي�ْسِلن ف�ساًل يف رحلته  اأفرد 
احلبي�ص دي �سا�سطويل نقطف منه هذه الفقرات: »وكان يف �سومعته 

)8)( البطريرك الدويهي، الأزمنة، �ص507.

)9)( الدويهي، الأزمنة، �ص7)5–8)5.
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راكًعا غالًبا حا�سر الراأ�ص، حايف القدمني. واإذ يكون يف غري ال�سالة، 
فهو يقراأ الكتاب املقّد�ص. ينام قلياًل راقًدا على فرا�ص ي�ساوي الأر�ص 
ا. ونزوًل عند  �سالبة. ويندر اأن يخرج من مغارته. ول يتكّلم اإّل م�سطرًّ
اأقام مدر�سة لأولدهم ال�سغار يلّقنهم  ترجيات املوارنة واإحلاحاتهم، 
فيها تعاليم الديانة، جعلها قرب نبع تت جوزة ظليلة، وكان يح�سر 
كّل  من  الّنا�ص  اإليه  ويتقاطر  والكبار.  والرجال  ال�سّبان  ا  اأي�سً تعاليمه 
ناحيٍة ي�سرت�سدونه يف جميع الأمور. فتكاثر عليه الزّوار لدرجة ا�سطّرته 
اأْن ل يقبل اأحًدا ما مل يتعّهدوا له اأن يق�سّروا اأحاديثهم واأ�سئلتهم«)0)(.

وق�سى يف اإهدن اأعواًما طويلة عامل تقّي حبي�ص، حمله اإلى لبنان 
حّبه و�سغفه بالكتاب املقّد�ص، ليت�سّلع من لغاته الأ�سلّية. هو فرن�سوي 
اأبحر من  اإقليم بروفان�ص )فرن�سا(.  اأك�ص، يف  دي �س�سطويل من بلدة 
مر�سيليا يف 0) مّتوز )يوليو( �سنة ))6) اإلى اإ�سطنبول، اأّوًل، مرافًقا 
بادئ ذي بدء، بجولة  الكونت دي مر�سفيل. فقام،  �سفري فرن�سا فيها 
املمتاز  واحتفاوؤهم  له،  الفائق  اجلميع  اإكرام  فيها  حالفه  ال�سرق.  يف 
منزوًيا،  اإهدن،  يف  وحّل  لبنان  جاء  واأخرًيا،  وحّل.  ذهب  اأّيان  به، 
اإهدن  مطران  عمريا  جرج�ص  املطران  اللغات  بع�ص  يف  وم�ست�سرًيا 
العالمة، و�ساحب عّدة موؤّلفات، والذي ارتقى اإلى املقام البطريركي. 
ثّم زار دي �س�سطويل الأمري فخر الّدين حاكم لبنان )585)–5)6)(، 
وبع�ص الأعيان من الأمراء وامل�سايخ، والبطريرك واملطارنة، والأرز. ثّم 
�سرف اآخر خادم لزمه اإلى ذلك احلني. ووّزع على الفقراء كّل ما كان 
له. وذهب فانزوى حبي�ًسا يف �سومعة منقورة يف ال�سخر، يف دير مار 

)0)( رحلة املن�سنيور مي�ْسِلن، �ص580–)58.
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ا اخلوري اليا�ص، كاهن رعّية  يعقوب باإهدن، حيث كان م�ستحب�ًسا اأي�سً
اإهدن. واّتخذه دي �س�ستويل مر�سًدا له.

حياته  من  يبعث  التق�ّسف،  من  بليغة  لأنواع  ا�ست�سلم  وهنا، 
يف  »القّدي�ص«  اجلديد  ا�سمه  ا�ستهر  حّتى  القدا�سة،  اأمثلة  ال�ساحلة 
ا�ستهّل  وقائعها،  يدّون  حياته  كاتب  بداأ  وعندما  لبنان.  اأنحاء  جميع 
يا  وتعالوا،  واقرتبوا،  »هلموا  اإكليماكو�ص:  يوحّنا  القّدي�ص  يقول  كالمه 
جميع الذين اأهنتم اهلل واأغ�سبتموه، واجتمعوا وا�ستمعوا ملا ك�سف اهلل 

يل عنه من الآيات املده�سة لتقدي�ص نف�سي«)))(.

اأّيام يف الأ�سبوع، ويحرم نف�سه  وكان دي �س�ستويل ي�سوم ثالثة 
على الدوام من اخلمر واللحم وال�سمك. فال ياأكل غري البي�ص والألبان، 
واجلمعة،  –الأربعاء  �سومه  اأّيام  يف  يتناول  ول  والبقول.  والفاكهة 
وال�سبت– اإّل اخلبز واملاء. ويف �سنيه الأخرية جعل �سومه متوا�ساًل. 
بعط�سه  مكرًما  ي�سرب،  ول  فقط  ياأكل  �سيامه،  من  الأّيام  بع�ص  ويف 
عط�ص امل�سيح على ال�سليب. وكان غالًبا ي�سهر اإلى ن�سف الليل، اإكراًما 
ينت�سف  واإذ  للغاية.  بعبادة خمل�سة  ها  يخ�سّ كان  التي  ي�سوع  لطفولة 
يف  مّدة  ي�ستغرق  ثّم  اهلل.  ابن  لنزاع  وتكرمًيا  عبادًة  يركع  كان  الليل، 

التاأّمل، ويقّبل الأر�ص قائاًل: »الكلمة �سار ج�سًدا«.

وكان يف �سومعته راكًعا غالًبا حا�سر الراأ�ص، حايف القدمني.

)))( املرجع نف�سه.
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الموارنة في بالء

قال   ،(567 �سنة  الرزي،  خمايل  البطريرك  انتخاب  اإثر  على 
الدويهي: »ويف حال اإقامة البطرك ميخايل اإلى الكر�سي، و�سلت البيارق 
من طرابلو�ص اإلى قّنوبني. فنهبوا الدير و�سبطوا ثياب الكهنوت، واأواين 
واأمالكه.  وقوفاته  وعلى  الدير،  �سايقة  على  يدهم  وو�سعوا  القّدا�ص، 
اجلديدة،  الكني�سة  ب�سبب  غرمية،  قر�ص  األفني  يطلبون  البع�ص  وكان 
والبع�ص األفني اآخر فتاوًة، ب�سبب متخّلفات البطرك الذي تويف. ف�سار 
ا. وما ر�ساهم اإّل بعد  البطرك ميخايل يف ديقة )�سيقة( �سديدة جدًّ

خ�سارة كبرية ومّدٍة طويلة من الزمان)))(«.

�سنة 6)6) »فر�ص الأمري ع�ساف با�سا على دير قزحّيا �سرائب 
باهظة. اأمر اأبو كرم الرهبان اأن ير�سوا احلواليه بخم�سني قر�ص. فما 
قال  عليهم،  والتوعيد(  )الإحلاح  اللزز  ا�ستّد  وعندها،  بذلك.  ر�سوا 
لهم: اإن الدعوة مل تنق�ص باأنق�ص من اأربعماية قر�ص، واإذ مل يذعنوا 
ل�سوره، اأخذت احلواليه الأ�سقف بول�ص واأخيه الق�ّص �سمعان اإلى جبيل، 
موثوقني. فعّذبهم الأمري ع�ساف عذاًبا �سديد. فميزر الأ�سقف بول�ص 
الق�سب  له  و�سع  ثم  الواحدة،  عينه  طارت  حّتى  براأ�سه،  احلبل  يف 
معاريه  وربطوا  اأ�سابيعه،  ]ت�سنجت[  تكرتعت  حتى  يديه،  ظوافر  بني 
اأربعة  نحو  منه  وا�ستجّروا  الأوتار،  على  ت�سرب  وال�سكمانية  بالأوتار، 

اآلف قر�ص)))(«.

)))( الدويهي، الأزمنة، �ص8)4.

)))( ال�سابق، �ص6)5–7)5.
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وبعد الغالء، تبع الوباء ال�سديد. وعلى احلالتني، �ساعت قدا�سة 
كرم  بن�سب  واأمر  ال�سّحة،  �سنني  يف  كرمه  فبنّي  حّنا،  البطريرك 
ياأخذون  امل�ساء،  الكر�سي. وعند  تاأكل من مال  النا�ص  درجاتا. فكانت 
امل�سروبني،  باملر�سى  ياأتونه  كانوا  الوباء،  زمان  ويف  لأعيالهم.  الزاد 
وكان بو�سع يده عليهم، كثريين كانوا مقاربني املوت رجعوا معافني اإلى 

بيوتهم«)4)(. 

وفاة  كانت  )يناير(  الآخر  كانون  من   (7 يف  ال�سنة  هذه  ويف 
الأ�سقف يونان ابن ال�سمراين الذي كان حبي�ًسا بدير قزحّيا.

ويف 570): »اأهايل بريوت و�سعوا يدهم على كني�سة املوارنة يف 
بريوت، وهجروها وجعلوها قي�ساريًّا«)5)(.

ا: »نهبوا دير ميفوق وجميع ما وجدوا فيه«.  ويف هذه ال�سنة اأي�سً
غريه،  كثرية  واأديرة  ميفوق  �سيدة  دير  خلي  الق�سلق،  هذا  جور  »ومن 
اجلّبة،  يف  وادنيت  وبرحليون  وحريونا  الناوو�ص  مثل  كثرية  و�سياع 

و�سياع يف بالد ال�سام«)6)(.

ويف )57)، »توّزع الق�سلق على اإيالت ال�ّسام. وقيل: اإنَّهم فر�سوا 
على جّبة ب�سّري واحد وع�سرين األف �سلطاين، فنهبوا البالد، واأخذوا 
�سايقته، و�سبطوا الوقوفات، وا�ستفك البطريرك ميخائيل الرزي رزق 
دير قّنوبني، باألفني �سلطاين. وملك دير مار �سركي�ص اإهدن فّكته عائلة 

)4)( نف�سه، �ص8)4.

)5)( نف�سه، �ص8)).

)6)( نف�سه، �ص9)4.
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بيت الدويهي«)7)(.

ويف )60)، »كب�سوا جّبة ب�سري واأخذوا �سائقتها، ونهبوا جميع ما 
قدروا، لأّن اأهلها كان غالبهم يف ال�ساحل يف حوالة القّز«)8)(.

ويف 607)، كان �سيق عظيم، وهّدت النا�ص »وتكلف دير قّنوبني 
مع دير قزحّيا وحوقا نحو ثالثة اآلف قر�ص، غري التنب والنبيذ، لأن كان 

عليهم كل يوم نحو اأربعماية قر�ص«)9)(.

�سنة ))6)، »ازداد الغالء العام، وتّركت اأ�سعار الغالء بزيادة 
والذي  واحلجاز.  ال�سام  بالد  من  الدرا  النا�ص  وق�سدت  الثمن.  يف 
ما  �شهور،  ثالثة  مّدة  يف  دمياط،  بثغر  ة  خا�شّ الدرا،  من  بيعه  �شبط 
يزيد على �سّتني األف اأردب خارج عن الذي اأبيع من ال�سعري واحلنطة 
ما  التخمني  اإّن  الأزهار:  دوحة  �ساحب  ويقول  والرز.  والعد�ص  والفول 
و�شعف  اأردب،  األف  وع�شرين  ماية  )بلغ(  دمياط  بثغر  الدرا  اأبيع من 
ذلك ما اأبيع بثغر ر�سيد. واأّما ما اأبيع ببولق واملداين والقرى فال ح�سر 
له. وكّل ذلك بعد كفاية اأهل م�سر وقراها، وما يذكرونه لزيادة الثمن. 

ل«)0)(. ف�سبحان املنعم املتف�سّ

�سنة ))6)، »�سارت فنت بني الإ�سالم، فم�سكوا املطارين، ونهبوا 
عظيمة.  خ�ساير  و�سارت  لبنان،  بجبل  الكناي�ص  و�سّلحوا  الديورة، 

)7)( نف�سه، �ص9)4.

)8)( نف�سه، �ص455–456.

)9)( نف�سه، �ص460.

)0)( نف�سه، �ص486–487.
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فهرب كثريين من املطارين«)))(.

مل  وملّا  البا�سا.  �سّد  وتوابعهم  احلمادية  هاجمت   ،(675 �سنة 
وحرقوا  فنهبوا  جبيل  بالد  ن�سارى  على  »وثبوا  عليه،  الرّد  ي�ستطيعوا 
وقتلوا نحو ثالثة ع�سر نف�سا، واأ�سرموا النار يف اأهل ح�سرايل، ونهبوا 
�سايقة )ما�سية( ح�سرون يف  واأخذوا  البرتون، يف اجلرد،  قرى بالد 
وارتل  عفوا  فت�سّ عظيم.  �سيم  للن�سارى  ذلك  من  فعر�ص  اجلّبة. 

منهم نا�ص اإلى املدينة«)))(.

القرن  نهايات  يف  املوارنة،  عند  ال�سيا�سية  الأحوال  خال�سة 
 )(704–(670( الدويهي  اإ�سطفان  البطريرك  يرويها  ع�سر،  ال�ّسابع 
يف ر�سالتني، الأولى اإلى البابا اإينو�سن�سيو�ص احلادي ع�سر، يف 8 اأيلول 
)�سبتمرب( 679)، والثانية اإلى ملك فرن�سا، يف 0) اآذار )مار�ص( �سنة 

.(700

كتب اإلى البابا اإينو�سن�سيو�ص احلادي ع�سر مهنًئا و�ساكًيا اأمره 
قد�سكم  من  اأتبارك  حّتى  بالقدوم  نف�سي  على  عزمت  »وكنت  قائاًل: 
قّدر  ما  لكن  العالية،  وال�سلطنة  ال�سامية  بالدرجة  غبطتكم  واأهّني 
املاروين،  �سعبكم  على  احلادث  وال�سطهاد  ال�سنك  كرثة  من  اهلل 
يره  ما مل  وامل�سّقات  امِلَحن  راأوا من  الثالث  ال�سنوات  ًة يف هذه  وخا�سّ
ديورة  وبع�ص  خلت،  كثرية  �سياعًا  فاإنَّ  الفراعنة.  من  اإ�سرائيل  �سعب 
بني  تفّرقوا  والباقي  كثري،  �سعٌب  وتقتَّل  انهجرت،  والكنائ�ص  احرتقت، 

)))( نف�سه، �ص506.

)))( نف�سه، �ص)56.
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الأمم الغريبة، من تغيري احلّكام وف�سادتهم.

ثّم دخلت هذه ال�سنة باجلراد والزحاف حّتى غّطوا وجه الفلك 
اأ�سعاف عّما  الأ�سعار خم�سة  القحط، حّتى زادت  تبعهم  ثّم  والأر�ص. 
جانبه  من  يجينا  ومهما  مدروكة  غري  الباري  اأحكام  لكن  اأّوًل.  كانت 

مقبول على الرا�ص والعني«)))(.

املارونّية  وطائفتنا  اأنا  »اإّن  يقول:  فرن�سا  ملك  اإلى  ر�سالته  ويف 
مّر  على  جلنابكم،  وداعني  عبيدكم  لبنان،  جبل  يف  باجلّبة،  الكائنني 
عبودّية  تت  مديدة،  واأعوام  عديدة  دهور  مّدة  من  والأّيام،  الأزمنة 
ول  له  حدَّ  ل  بلوًغا  بلغ  قد  هذا،  الذي يف ع�سرنا  وجورهم،  الإ�سالم 
منتهى، حّتى اإّنهم �ساروا ي�ستوفوا املال والظلم من الكهنة والرهبان، 
من الرجال والن�سوان واليتامى والأرامل، ومن الأولد الذين مل ُيدركوا 

ال�سّن وغريهم. وذلك من بعد اأ�سناف خمتلفة من العذابات.

يعّلقوهنَّ  �ساروا  اللواتي  والن�سوان  والأولد  الرجال  حب�ص  وبعد 
، كما راأينا باأعيننا، وحريق قلوبنا، �سيًئا ل �سار  على ال�سجر يف اأبزازهنَّ
له مثيل ول ان�سمع اإلى يومنا هذا، حّتى اإّن جميع الأماكن والقرى التي 
يف البلد املذكور خّربت بالكلّية، و�سّكانه ت�سّتتوا وتبّددوا يف بلدان بعيدة 
واأمم كفرة وغريبة، عادمني كّل رئا�سة و�سيا�سة روحانّية. ومل كفاهم 
مطاريننا،  واإلى  اأقنومنا  على  اأيديهم  مّدوا  بل  فقط  ال�سعب  يظلموا 
التزمنا  كثرية،  مراًرا  عاملونا، حّتى  وهلقدر  الرعّية.  ب�سواة  وبهدلونا 

)))( املطران بطر�س �شبلي، ترجمة: اأبينا املغبوط اإ�شطفان الدويهي بطريرك اإنطاكية، من�شورات احلكمة، بريوت، 
970)، �ص)0).
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نلب�ص طراز العامّية، ونهرب من اأمامهم، ون�سكن يف الأودية واملغاير، 
ا يف  اأّننا انطعنَّ ويف ال�سقفان واجلبال، تت جور الأزمنة والأّيام. ولو 
العمر لكيما نخل�ص من اأيديهم الظاملة. ول�سبب اأّن ما عاد لنا جالدة 
على ذلك لنهزمنا يف اأماكن غريبة وتركنا كر�سّينا. ومل يكن لنا اأحد 
ن�سكي له قهرنا، ول جناح لنطري بها اإّل جناحكم، اأيُّها ال�ّسلطان الأجّل 

والأعلى«)4)(.

)4)( بطر�ص غالب، �سديقة وحمامية، �ص76)–78).
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