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  الرهبان الشهداء
  يف

  ةصيّ املخلّ  الباسيلّية ةالرهبانيّ 
  املخلّيصّ  األرشمندريت جان فرجبقلم 

ّ تْ سَ نْ أَ  يف إّال ها أنقر ال نا تْ حّىت بعن أذهاننا  غّيبتهاالرفاهية والبحبوحة لغة الشهادة، ال بل  مُ نا أ
م ال. الغابرينيسني  القدّ َري سِ   الشهادةذكرى  ت من جديدأحيَ  شريّرة اليت نعيشهاغري أّن هذه األّ
لدما شهيد سقط هنا أو هناك دفاًعا عن إميانه املسيحّي  فال ميّر يوم إّال ونقرأ خربًا عن ،ملخّضبة 

ألب جاك هامل الذي ذُ كّلنا  .ومتّسًكا به ل ءأثنا على مذبح الربّ بح مسعنا  ، هليّ اإل قّداساحتفاله 
فان درلوخت  نسااألب فر شهادة  تابعكما كان لنا أن ن. فحسبالذبيحة  ال مقدِّمَ  الذبيح ودبه يغ اإذف

، فكان مصريه الشهادة، وقت الشّدة أن يتخّلى عنه إىل الغاية ورفض شعبه ، الذي أحبّ اليسوعيّ 
ء الذين ال براهيم مع إا حنّ يو يازجي و البولس املخطوَفني ني املطرانَ  وكيف ننسى .شهادة الدم بعض اآل

ء الذين طغمةأيًضا على  يضيق بنا الوقت إن تكّلمنا .اغامضً  يزال مصريهم منَّ هللا عليهم  املؤمنني األبر
هؤالء كّلهم  .وأفريقيا سرتالياأأمريكا و و أوروّ  أم يف وليبيا مصر وسورّ و العراق  سواء يف، لشهادة

إلميانهلمشهود " ة لكي حيصلوا على قيامة وأََبوا النجا... ُنِشروا، امتحنوا، ماتوا حبّد السيف... م 
  ). ٣٥-٣٣: ١١عب " (أفضل

، وخنَرب الشهادةنعمة الرهبانّية الباسيلّية املخّلصّية من  نصيبحسبنا يف هذا املقال أن نتناول 
سيس ،على مذاحبها األبرار الذين سقطوا على مّر السنوات شهداءال عن جياز سنة  الرهبانّية منذ 

  .زمننا هذا إىل ١٦٨٢
لدمخمضّ ريخ    ١ب 

ّ  ،مثلها مثل أبناء هذا الوطن ،ةصيّ ة املخلّ الرهبانيّ عاشت  ً ا عصيبة مً أ دًما  دفعت مثنها أحيا
لشهادةتارخيها ف .ودموًعا ءفب ، إن حيت،وهي ،موسوم  حبها اعلى مذتكّرسوا الذين  األبرار زخم اآل

ضلوا  رخيها لرهبانّية تملّ أَ عّدة  نكبات. يسوع املسيح مهممبعلّ  متّثالً الشهادة  حّىت و  :على مدى 
بت  .١٩٨٥، ١٨٦٠، ١٨٤٥، ١٨٤١، ١٧٩٢، ١٧٧٧ رها ُ ئقها تبعثرت ، قتوُحرِ أد و

ا وهُ اعت، ُشرِّ وض كيف ال وقد ُقدَِّر لدير املخّلص، الدير ... آخرون بذِّ عُ ِتل بعضهم و قُ ا، رو جِّ د رهبا

                                                           
دليل األب الياس كويرت، ؛ ١٩٦٥ جون، –دير املخّلص  ،صيّ املخلّ  السنكسار الرهباينّ اد والياس كويرت، األبوان جربائيل حدّ : أستوحي هنا من ١ 

اليوبيل . ص العامل خملّ اويش، اجلاألب ميالد ؛ ١١٢- ١٠٣، ص ١٩٩٢، منشورات الرهبانّية املخّلصّية، املطبعة البولسّية، الرهبانّية املخّلصّية العامر
  .١٠٢- ٩٨، ص ٢٠١١، جون -دير املخّلص  ص العامر،الثالث لتأسيس دير املخلّ  املئويّ 
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ر املخّلصّية أ اسية عالية وهشاشة أمنّية تتواجد يف مناطق خمتلطة ذات حسن األّم، ولغريه من األد
  . )الشوف، اجلنوب، البقاع، سورّ ( فاضحة

  ١٧٧٧ سنة نكبة األوىلال -١
شا اجلزّ شتعلت ا ،١٧٧٧ سنة هجم هذا  .ار وايل عكااحلرب بني األمري يوسف شهاب وأمحد 

لفرارالذ ان اجلبل و كّ س عر كلّ وب ودحر عساكر األمري، فذُ قليم اخلرّ إاألخري على    أنّ  الّ إ .الرهبان 
ن يلبثوا وأوصاهم الرهبان  طمَأنقصد الدير و  ،وذكسيّ رثأوهو  ،يوسف السكروج ار املدعوّ كاتب اجلزّ 

م آمننيأيف  يط ار حتُ ذا بعساكر اجلزّ فإفاق الرهبان ستا ،ذاته يف اليوم ،١٧٧٨ سنة أي ،بعد سنة. دير
ىل إ الرهبان أسرعف .دةودير السيّ  املخّلصّيات ص ودير الراهبات، أي دير املخلّ ةة الثالثديرة الرهبانيّ 

واخليل  ،ىل رؤوس اجلبالإوعرة الطرقات ال عربسة وهربوا والذخائر املقدّ  الكنيسة ومحلوا جسد الربّ 
خوميوس الدمشقيّ  اا مسن شيخً  أنّ  الّ إ. تطاردهموراءهم  بأ يف اختو  ن من اهلربمل يتمكّ  هو األب 
  . سةسوا األماكن املقدّ ودنّ  ما وقع حتت أيديهم بوا كلّ  فعثر عليه العساكر وذحبوه مثّ  ،املطبخ

ئق املبعثرة، اعتماًدا على ة و سب التقليد يف الرهبانيّ حبو  يف ذلك ار هجم عساكر اجلزّ بعض الو
بوه  هأحرقو ف القريب من دير املخّلص،، سّيدةالعلى دير  اليوم نفسه الرهبان ن كان فيه من مَ وا وذحبو

 ة اجلنود وشهادةِ على وحشيّ حّىت اآلن  ةشاهدالبعض األقبية  الّ إ القدمي من ذلك الدير ومل يبقَ  .املبتدئنيو 
ستشهد يف هذا املكان ا ١٧٧٧تشرين الثاين  ٢٨بتاريخ : "تقول ،ملأساة األليمة تذّكروبالطة  الرهبان

شا اجلزّار وايل عكا أثناء احلرب اليت شنّ  بعض الرهبان املخّلصّيني على أيدي ها على عساكر أمحد 
    ."حاكم لبنان آنذاك األمري يوسف الشهايبّ 

  ١٧٩٢ سنة نكبة الثانيةال – ٢
شا اجلزّ  ،١٧٩١يف أواخر سنة  وب حملاربة األمري حيدر ملحم قليم اخلرّ إار اجتاح جيش أمحد 

ة ة اللبنانيّ لرهبانيّ ا عامّ س يرئبعد موافقة  ،أغابيوس مطر مّ ار األب العفدبّ . شهاب واألمري قعدان شهاب
ر املخلّ والرهبان إ، قرب جزّين مشموشةسّيدة ىل دير إنتقال الراهبات ، اةاملارونيّ  ة البعيدة عن صيّ ىل األد

هم و  ،من الرهبان اليت خلتاألديرة  يتناوبون على حراسةا اسً حرّ  الرئيس العامّ كما أقام . صدير املخلّ 
ء وس كيّ : اآل وأتت جيوش . يسيدورس هرمسإهللا واألخ  كاكيوس أبو عبدأال ويوسف نصر و تيمو
جيش  وأخذ.  وشحيمني يف عانوت ودارّ مت جيوش الشهابيّ خيّ  يف حني ،وبقليم اخلرّ إ ومألتار اجلزّ 
حملاربةيقطع األشجار وحيرق املنازل وينهب األموال ويُ  ار اجلزّ  ً عاو  لزم الناس  لت ث يف األرض خرا و

ر  دّ صيّ املخلّ األد . كثر من سنةأ ت األشجار، ودامت هذه احلالتلفَ مت بيوت الشركاء وأُ ة نصيبها، و
فقضوا فيه  ،ا من اجلنوددوا دير الراهبات فوجدوه خاليً أتى الرهبان املذكورون أعاله ليتفقّ  ،ويف ذات يوم

ار  .ليلة وصالة  اسبعد القدّ  .ةهليّ ، أقاموا الذبيحة اإل١٧٩٢الثاين  نونكا  ٣٠حد يف أويف الغد، وكان 
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م وتذحبهم وتنهب ما معهمذا بشرذمة من العساكر حتُ إ ،من الكنيسة وفيما هم خيرجون ،الشكر . يط 
  .ودفنوهم يف كمنتري دير الراهبات أتوا ليالً  ،ستشهادهمون علم املسيحيّ  ّملاو 

  ١٧٩٩ الثالثة سنة نكبةال – ٣
لرهبانيّ مّ لَ د النكبة الثانية اليت أَ بع جتاحت منطقة واار اجلزّ  عادت عساكر ،١٧٩٢ة سنة ت 

 البالدضرب  الطاعونوممّا زاد الطني بّلة أّن . صيدا والشوف وزرعت اخلراب فيها وأزهقت األرواح
موخياملرضى شهدوا وهم يالزمون استُ الذين  نيصيّ من الرهبان املخلّ وأربعني  اواحدً فأمات   آخر حّىت  دمو

م   .رمق من حيا
   استشهاد األب انوفريوس حتحوت – ٤
   .١٧٩٧تله الدروز يف الباروك سنة ق

   استشهاد األب يعقوب احلّداد – ٥
ىل مركزه إوهو يف طريقه  .ااد خلدمة النفوس يف عكّ ة األب يعقوب احلدّ نت السلطة الرهبانيّ عيّ 

  .١٨٣٩سنة  آبشهر وقتلوه يف ) بل عامل يف اجلنوبج( اجلديد دمهه املتاولة يف بالد بشارة
  ١٨٤١ثورة  – ٦

ل الرهبانيّ   .خ برثينه صقر واألخ الياس بالطياأل: ثالثة شهداء وهم ةيف ثورة الدروز األوىل، 
يف  ١٨٤١ل كانون األوّ   ٢٩األب جرجس كركجي يف  أيًضا ذحبواو  .١٨٤١آذار  ١٢الدروز يف  اذحبهم
  .البقاع

بيلوس استشهاد - ٧   األخ 
خوس يف معلوال، خاّصةيسَ ض دير القدّ تعرّ   ،ة، للسرقة والنهبصيّ ة املخلّ لرهبانيّ ا ني سرجيوس و

بيلوس سنة  بقتل العسكر الرتكيّ قام و    .١٨٤٩األخ 
  ١٨٦٠سنة  نكبة - ٨

يلعبان يف بيت مري بلعبة  مسيحيّ  آخرو  بينما كان ولد درزيّ  ،١٨٥٩بدأت الفتنة سنة 
من بيت مري اىل  قالقلوامتدت ال ،نياىل الطائفتَ  إىل أن وصلخصامهما  فكبـُرَ وختاصما  ،"ةالكلّ "

 ١٨٦٠فكانت حوادث  ،يم ودمشقىل وادي التَ إين ومنها الساحل والغرب والشوف ودير القمر وجزّ 
  .٢املشؤومة

                                                           
  .٦٣٣، ص )؟  ١٩٥٦بريوت، (، نان العامريخ لبالدكتور يوسف مزهر،   ٢ 
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  يق الشوفرئيس دير املالك خمائيل يف عمّ  استشهاد –أ 
 ٩ففي . ا من الفريق اآلخرن يراه منفردً فريق يقتل مَ  فكان كلّ  ،بان للقتالأخذ الفريقان يتأهّ 

 .٣هيف غرفت ،يقوم، رئيس دير عمّ األب أثناثيوس نعّ  ، قتل حميي الدين أبو تني من كفرقطرة١٨٦٠آذار
جييديوس حايك اس إالشمّ  يف السنة نفسها تلكما قُ  .٤احيف خان الشيّ  اله دروزً  انتقامً افقتل النصارى 

  .يقفيليوس زيدان يف عمّ واألخ مب
  الياس يف رمشّيا يس دير النيبّ ئر  استشهاد –ب 

بوه ىل إن هرب أال إيس الدير األب غريغوريوس صقر ئفما كان من ر  ،هجم الدروز على الدير و
  .١٨٦٠وذلك سنة  ،فلحقوا به وقتلوه .ابناء رمشيّ أحد بيوت أ

  ٥ صني يف دير املخلّ شهداء سنة الستّ  - ج
ا وزحلة ودمشق، ا دير القمر وحاصبيّ خصوصً  توعمّ  ّ أحناء لبنان وسور  ثورة يف كلّ ندلعت الا

رها أيضً او  بوا األمتعة وسرقوا األواين املقدّ و فقد هجم الدروز عليه . صدير املخلّ  التهمت  سة أحرقوه و
ختبأوا يف اواملغاور و  ىل األدغالإدوا يف اجلبال الوعرة والتجأوا فتشرّ ا الباقون أمّ . وقتلوا بعض الرهبان

فدمهت البعض منهم يف كرم الزيتون  ،يد الغدر واحلقد كانت تالحقهم أينما ذهبوا لكنّ  .بساتني صيدا
وضوسيوس لطفي وأندراوس حجّ  جنويبّ  ء نقوال فسفس ونعمة هللا رزق و ار الدير، وقبضت على اآل

م من مال، مثّ  بت ما كان يف حوز ر  ٢١كان ذلك يف   .همذحبتهم وأحرقت أجساد و   .٦١٨٦٠أ
                                                           
3 Francois LENORMANT, l’Histoire des massacres de Syrie, Paris, Hache e, 1860, p. 9. “Le 17 avril un par  de 
Druses envahit subitement le couvent Grec catholique d’Ammik, situé dans les environs de Deir-el-Kamar. Le 
monastère fut pillé et incendié ; le P. Athanase (Naoum), supérieur, égorgé… » 
 
Baptistin POUJOULAT, La Vérité sur la Syrie et l’expédition Française, Paris, Gaume Freres et J. Duprey, 1861, p. 
174. « Au fond de la vallée apparait le couvent incendié d’Ammik, appartenant aux Grecs catholiques. Les Druses le 
dévastèrent le 17 avril dernier, et y égorgèrent le père Athanase (Naoum), supérieur du couvent. Bechir-bey, chef 
Druse conduisait les bandits. Il accusa ensuite notre hôte, Gebraïl el Kouri, d’avoir lui-même assassiné le père 
Athanase. Le chrétien s’étant facilement justifié devant l’autorité turque, Bechir-bey mit sa tête à prix. Il offrit cent 
louis à celui qui lui apporterait la tête de Gebraïl. Bechir-bey s’est, dit-on, enfui dans le Haouran, et Gebraïl a 
encore la tête sur ses épaules. »   

  .٦٣٣ص  ،الدكتور يوسف مزهر  ٤ 
5 Bap s n POUJOULAT, pp. 41-42. “De tous les couvents des environs de Sayda, le plus important était le 
monastère grec-uni de Deïr-el-Moukhallès. Depuis deux siècles qu’il existait, ce monastère avait, dans toutes les 
luttes du pays, même au temps du féroce Djezzar-pacha, été considéré comme une terre neutre et sacrée, 
respectée par les différents partis. Au commencement même de cette guerre, les Druses avaient fait dire aux 
moines de Deir-el-Moukhallès, de rester parfaitement tranquilles, qu’ils seraient encore cette fois considérés 
comme neutres. Aussi tous les chrétiens des environs y-avaient-ils déposé, comme en un lieu de sûreté, ce qu’ils 
avaient de plus précieux. Mais, là comme à Djezzine, l’annonce des Druses n’était qu’un piège. Le 4 juin, les portes 
du monastère ont été subitement forcées ; cent cinquante moines et frères sont tombes sous le coup des 
assassins, et le couvent a été entièrement pillé. Pour des pillards, du reste, le coup en valait la peine, car le butin 
des Druses, grâce aux dépôts faits par les chrétiens du voisinage, monta à plusieurs millions de piastres turques. » 
6 Abbé Jean-Baptiste JOBIN, La Syrie en 1860 et 1861 Le res et Documents, Lille, L. Lefort, 1862, p. 12. « Lettre du 
R.P. Henri Prunières, supérieur des Jésuites à Saida, le 4 juin 1860, au Père P. X. : « … une dizaine de religieux Grecs 
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اس بولس هرمس ودامهوا الشمّ  ،صكما هجم الدروز على مزرعة بعانوب التابعة لدير املخلّ 
ر  ٢٢وذحبومها يف  ،ين كا يشتغالن يف األرضواألخ خمائيل أغابيوس اللذَ    .١٨٦٠آ

ء لكنّ ،  هلم اهلربن تسّىن ك مَ هنا م وقتلوا اآل انوس يوس الصغبيين وسلو امربوس الدروز حلقوا 
ر  ٢٢وذلك يف  ،قرب معبد عربا القدمي ،ا فاضليليّ إوأثناسيوس و  هيب بركات ا األب و أمّ  .١٨٦٠أ

  .١٨٦٠فمات من فرط العناء والتعب واجلوع سنة  ، يف الرباريبقي هارً ف
  :ما يلي، بعض ما ُكتب عن تلك املأساة

ان نزل قاسم محاده مع بعض الشبّ  ،١٨٦٠ان حزير  ٣يف : "ما يلي خ يوسف مزهركتب املؤرّ  -
   ٧".ا من رهبانهراهبً  ١٧وقتلوا أحرقوا  ص فنهبوا أدوات الكنائس مثّ ىل دير املخلّ إ

 ليوبنتيفو ىل الكونت إ، قنصل فرنسا يف صيدا، Durighello دورجييللوكما كتب الكونت  -
Bentivoglio،  ّمثانية رهبان من  هرب ليالً  ،١٨٦٠ران حزي ٨يف : "يف بريوت، ما يلي قنصل فرنسا العام

ص اىل صيدا وملا وصلوا اىل بساتينها دامههم الدروز واملسلمون وقتلوا ستة منهم، وواحد هرب دير املخلّ 
ر التابعة له، . واآلخر جلأ اىل قنصل فرنسا يف صيدا يف تلك األثناء أحرق الدروز دير املخلص واألد

م بت وبقي احلريق يلتهمها ثالثة أ ثر تدخل قنصل فرنسا يف إيف احلوادث السابقة، على ... بعد أن 
ث وأواين  ١٨٦٠أما اليوم ... صيدا، كان حيرس الدير بعض اجلنود النظاميني فاملواشي والغالل واأل

بت كلها مث أحرق الدير حرقارّ الكنيسة املختلفة وكل احلوائج اليت هُ  اورة فقد   بت اىل الدير من القرى ا
ودير السيدة ودير  راهبا وراهبة كانوا يسكنون يف دير املخلص ودير الراهبات ١٣٠أن بني ... كامال

قتلوا أو  ١٢ضاعوا و ٤٥هربوا اىل صيدا، و ٧٣: املزيرعة ودير عني اجلوزة ودير رمشيا ودير عميق
 ٨ام يف بريوت يف دورجييل قنصل فرنسا العبنتيفوليو اىل من رسالة قنصل فرنسا يف صيدا (..." ذحبوا

  ).١٨٦٠حزيران 
، وهو رجل دولة ذو مكانة يف بالده وصديق الزعيم ٨نكليزيّ اإل Graham كتب املسرت جراهام -

: ىل اللورد دوفويل رسالة مسهبة عن املذابح وقالإ ١٨٦٠متوز  ١٨ن بريوت يف مكتب . سعيد جنبالط
                                                                                                                                                                                           
catholiques de Saint-Sauveur ont été victimes de ces attentats ; ils ont été tués en fuyant de leur couvent, qui a été 
saccagé et brulé par les infidèles ; trois autres couvent ont été également détruits; et  remarquez que c’est après 
avoir eu les assurances de sécurité les plus complètes de la part de Said-Djemblat, le principal chef des Druses. » 
 
Un témoin oculaire, Souvenirs de Syrie, (Expédition Française de 1860), Paris, Plon – Nourrit et Cie., 1903, p. 43 : 
« …Les Druzes y avaient pillé trois couvents grecs-unis du voisinage (St-Sauveur, Couvent des Sœurs Salvatoriennes 
et Couvent Notre Dame-noviciat), et poursuivi les fuyards jusqu’aux portes de la ville, ou ces derniers espéraient 
trouver un refuge. Mais les musulmans refusèrent de les y laisser entrer, les abandonnant ainsi au glaive des 
massacreurs. On peut se figurer la terreur des chrétiens de Saida, qui entendaient les cris des victimes et voyaient 
les concitoyens musulmans aider les Druzes dans leur œuvre de carnage. » 

  .٦٣٧، ص الدكتور يوسف مزهر ٧ 
8 Louis de BAUDICOUR, La France au Liban, Paris, E. Dentu Libraire et Challamel Ainé, 1879, p. 130. « Un extrait du 
rapport de M. Cyril Graham qu’il a adressé à lord Dufferin.  Beyrouth, le 18 juillet 1860 :  … Les Druses attaquèrent 
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أهل صيدا وأنقضوا على دير يف ضواحي  يف أوائل حزيران هجم الباشبوزق وغريهم من االسالم من"
  ...."ة عشر راهبافنهبوا وقتلوا ستّ ) دير املخلص(صيدا 

  ني يف دير القمرشهداء سنة الستّ  - د
ففي سنة . اءرّ ضاء واليف السرّ  ة أهلهاوتفانوا يف خدمون دير القمر صيّ الرهبان املخلّ طاملا خدم 

من  السالح جيمعونأخذوا  ن عن البلدة مثّ املؤَ األتراك  منعَ  ،وقبل اندالع الثورة يف دير القمر ،١٨٦٠
ىل احلاكم إ هنّ وجواهر النساء ط وال تسليم السالح وال تسليم حلى ل وال التوسّ مل ينفع التوسّ . األهايل
الذي وعد  طلب من احلاكم الرتكيّ بان يف سرا دير القمر ع السكّ جتمّ . ةاهلجمة الدرزيّ  لردّ  الرتكيّ 

ار ٩الدروز هجموا يف  لكنّ . القتلحبمايتهم من  . حزيران وذحبوا النصارى كالغنم، فسالت الدماء كاأل
بوا األواين املقدّ و سعلى الكنائس وكسروا األجراس ودنّ هم يلِ ِخبَ هجم الدروز  ،ويف اليوم التايل سة ا املذابح و

اس احلاج وقزما سا والشمّ  سغناطيو أاألبوان  اسُتشهدَ ن أة كان نصيب الرهبانيّ ف. قتلوا الرهبان مثّ 
رة   .روفائيل بر

  ني يف زحلةشهداء سنة الستّ  - ه
يف الصمود  اء يف القتال وأبطاالً أبناؤها أشدّ كان و  ،"النصارى كرسيّ "دعى زحلة تُ كانت 

ع دروز لبنان ودروز جتمّ  .تشرشل نكليزيّ الكولونيل اإلعليها التخطيط للهجوم  عدَّ أَ لذلك . واملقاومة
 زحلة وطّوقوا ،ةواملتاولة بقيادة األمري دمحم حرفوش على املرتفعات اجلنوبيّ  ،حوران وفرقة البدو يف السهل

م يوسف بك كرم هبّ  ني أنّ بلغ الزحليّ . جهة من كلّ  الدروز لبَس أن كانت اخلدعة   ، ولكنّ ملساعد
ويّ  الزيّ  ا هابطني حنو زحلة من ا مسيحي ا حربي راحوا ينشدون نشيدً ا أمحر عليه صليب و ومحلوا علمً  الزغر

ل والنساء والكهنة وأحرقوا املدارس اهكذا دخل الدروز واملتاولة وذحبوا الشيوخ واألطف .جهة نبع الربدوين
 ً بوا البيوت وتركوا زحلة خرا ة يف تلك املذحبة األبوين بفنوتيوس وجرجس فقدت الرهبانيّ . والكنائس و

  .١٨٦٠حزيران  ١٨وكان ذلك يف  .نيوس مرعيأنطو 
  ني يف دمشقشهداء سنة الستّ  - و

ساروا  مثّ  يف دمشق، ةة املسكوبيّ على القنصليّ  بدايةً واجلنود األتراك  منيسلهجم الدروز وبعض امل
ن، فقتأالنمسا و  اتىل قنصليّ إ بوا  وا من وجدوالمريكا وفرنسا وهولندا وبلجيكا واليو ا متعتهأفيها و

ئقها و  ومحلوا سبوا النساء فقتلوا الرجال و  ،ةتوجهوا حنو األحياء املسيحيّ  ،اتوبعد القنصليّ . حرقوهاأوو
أهانوا  .مث ذحبوا الكهنة والرهبان واملرضى. ولكن عادوا فذحبوهم ،سالمبعض الرجال على اعتناق اإل

ّ . واهلوان أصناف الذلّ أذاقوهم اجلميع و  ة وكان نصيب الرهبانيّ . نقطاعام دون دامت هذه احلالة تسعة أ
ف، األب روفائل زحلف، األب بولس زغيب، األب دميرتي عبسي، األب عازر مكتّ : ة الشهداءصيّ املخلّ 

                                                                                                                                                                                           
alors et pillèrent un monastère dans les environs de Saida (Saint-Sauveur) ; seize moines furent tués. Et néanmoins 
le gouverneur de Saida n’essaya même pas d’intervenir… » 



7 
 

حزيران  ٢٧وكانت هذه املذحبة يف . يين، األب دميرتيوس سعد واألخ مسعان جبارةاألب فالسيوس بسرّ 
١٨٦٠.  

  ١٩٢٦سنة  األب جرمانوس الون ستشهادا – ٩
، وقد كان خلدمة النفوس يف معرونة قرب معرّة الشام ١٩١٨ األب جرمانوس الون سنة تعّني 

ثر وشاية إعلى  أتوا ليًال إىل معرونة، ثّوار الغوطة عن شهود عيان أنّ  قلنُ  .ةالبنية اجلسديّ  هذا األب قويّ 
غتوا األب على رفع جرس كنيسة الروم وقع ة الروم األرثوذكس خلالف رّ بعض أهل املعمن  الكاثوليك، و

ئم وجّروه  لتنّكر لدينهإجرمانوس وهو  د ا هو فكان يردّ أمّ  .ىل خارج البلدة وهم يضربونه ويلّحون عليه 
أطلقوا عليه الرصاص  ،ا وصلوا اىل آخر بيت يف البلدةوملّ   ".على دين املسيح الّ إال أموت : "ادومً 

  .١٩٢٦ن ذلك سنة وكا ".ى دين املسيحأ أموت عل: "فسقط يتّضرج بدمه وهو يصرخ
طي ستشهادا – ١٠   ١٩٧٦سنة  األب بولس خر

طي ملّ  يف شيخوخته،  وقد اّختذها مسكًنا له ،من زحلة اىل بلدته جون عائًداا كان األب بولس خر
األب بولس ومن معه حوايل  وقفَ فأُ  .١٩٧٦آذار  ١٦كمال جنبالط يف   حدث مقتل الزعيم الدرزيّ 

 .ا حاول النجاةهانة والضرب، وعبثً ض لإللثالثة بعد الظهر على مفرق بلدة مزرعة الشوف وتعرّ الساعة ا
الوا عليه ضرً مّ أ هلراو ا املعتدون فا لسكاكني وشّنعوا به ات    .، وذحبوه كخروفوطعنوه 

  ١٩٨٤سنة ود األب سعيد عبّ ستشهاد ا - ١١
جري . البالء وكثرَ  رابعّم اخل ،١٩٨٢سنة  سرائيل لبنانَ أن اجتاحت إبعد  وبدأت سلسلة 

. ع يف دير القمرون برتك منازهلم وقراهم والتجمّ نذر املسيحيّ اجلبل، أُ  يف. ني من مناطقهمان املسيحيّ السكّ 
مع شقيقه  ، إّال أن التجأيق املناصفرئيس دير املالك خمائيل يف عمّ  ،ودألب سعيد عبّ فما كان من ا

بوا  الدروز هجم ،ىل دير القمرمن كفرقطرة إويف طريقهم . ىل بلدة كفرقطرةإوعائلته  عليهم وقتلوهم و
مفرق دير  ندارة وتركوهم على الطريق قرب معاصر بيت الدين عوأخذوا السيّ  ميف حوزكان املال الذي  

ىل جانب إ هارض دفناألعلى ورأى اجلثث من الدروز ود وعندما مّر أحد معارف األب عبّ . القمر
  .الطريق

  
  وعربة خالصة

فإّما أن يستشهد من خالل . املسيح وأصبح مشروع شهادة سم املسيح لبسَ من أعتمد  كلّ 
 إًذا يف حياة كّل مسيحّي،لة الشهادة متأصّ . اجلهاد احلياّيت اليومّي، وإّما أن يُنعَم هللا عليه بشهادة الدم

من " :ها صوت يسوع ينادي. النهايةالذي كّرس نفسه التّباع املعّلم حّىت  راهبال يف حياةألخص و 
ذا إ. دهكان خادم أعظم من سيّ ما  : "وأيًضا ؛)٢٤: ١٦مت ( "أن يتبعين فليحمل صليبه ويتبعين أراد
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قتلون، ىل الضيق وتُ إ سلمون عندئذٍ وستُ " :؛ وأيًضا)٢٠: ١٥يو ( "أيًضا ونكمدهضطفسي اضطهدوين
  .)٢٤: ٩مت ( "مسياويبغضكم مجيع األمم من أجل 

تدأت بإ. باع املسيح هي الشهادة، شهادة الكلمة وشهادة السرية وشهادة الدمتّ ايف األمانة  مثن
ة مع وما زالت مستمرّ  ،من بعدهوالرسل ل الشهداء بعت مع اسطفانس أوّ  على الصليب مثّ الشهادة 
م للربّ  .اليوم إىلني املسيحيّ  ء الشهداء الذين أوقفوا ذوا  نّ أل ن التقدمة الكاملة، مل يتوانوا عهؤالء اآل

ذه الكلماتىل املتقدّ إ العامّ  ه الرئيسسة، يتوجّ يوم النذور املقدّ  .س على املسيحسهم مؤسَّ تكرّ    :م 
نسمٍة من  لتجاهد جهاَد األبطاِل ِإىل آخر حلمِل الصليب، ألنَّ املسيَح دعاك افكن إًذا ُمستعد "...   

أو  أو عطٌش أو ُعرٌي، أو ُهزَِئ بك  تيأس إن أصابك جوعٌ ال َحتَزن وال تتصاغْر نفُسك وال. حياِتك
ألحرى ٱفرَح. ولو هبَّْت عليك زوبعُة االضطهاد ُشِتمتَ  . سيكوُن عظيًما يف السماوات ألنَّ أجَرك بل 

  ".على قوَِّة املسيح الذي بدونِه ال نستطيُع شيًئا، ومعه نستطيُع كلَّ شيء اً فتشدَّد إًذا يف الُضعِف معتمد
ة الكامنة ىل العيان الوحشيّ إ، تربز يف قّصة كّل شهيد. لشهادةايف  البشع وجهالوحده املعتدي هو    

قتله  وأنّ  شرّ  اآلخر أنّ  ، والذي لّقنته إيديولوجّية املوتاملختلف الذي يرفض اآلخر نسانيف قلب اإل
ة قمّ  وهنا. لة للذبحونه فريسة حملّ ك  الّ إليه إقيمة وال تنظر  ةنسان أيّ إلنسان ال حتسب لغريزة اإل .حالل

  .ةة واهلمجيّ الوحشيّ 
الشهداء الذين الرهبان ح هؤالء ا رو ألإكبار وإجالل ة حتيّ  أن أختم بتقدمي أودّ واخلتام، ما اخلتام؟ 

 سطفانسامع يرّددون و يسني ال يزالون حيملون املشعل قدّ ني مسيحيّ وأنبتوا  الطاهرة همئدمااألرض ب رووا
 :آيته البديعة ومع بولس الرسول ؛)٦٠: ٧أع ( "، ال حتسب عليهم هذه اخلطيئةربّ  " :أّول الشهداء

  .)٢١: ١فل ( "واملوت ربح يل احلياة يل هي املسيح"


