كلمة الرئي�س العا ّم

اف � ��ت � ��ت � ��اح � ��ي � ��ة

اللَّـ ـ ــه
ي�ؤمن بالإن�سان
الأر�شمندريت �أنطوان ديب ب.م.

نحن المك ّر�سون ال ن�ؤمن باهلل فح�سب بل ن�ؤمن �أي�ضً ا «ب�أ ّن اهلل ي�ؤمن بنا».
يبدو من خالل هذا القول �أ ّن للإيمان وج َهين �أ�سا�س ّيين يك ّمل بع�ضهما الآخر .وفي
ناق�صا ما لم ي�ؤمن هذا �أي�ضً ا ب�أ ّن «اهلل ي�ؤمن به».
الواقع �إ ّن �إيمان الإن�سان باهلل يبقى ً
ف�إهمالنا لهذه ال ّناحية ِمن الإيمان� ،أي �أ ّن اهلل ي�ؤمن بنا ،يجعلنا نعي�ش في الخوف
والقلق والت�شا�ؤم .فالخوف والقلق ينبعان من عدم �إيماني ب�أ ّن اهلل ي�ؤمن بي ،يثق بي
ويح ّبني ،فكثي ًرا ما �أريد �أنْ يبقى اهلل بعيدًا ع ّني وعن م�شاريعي وقراراتي الحيات ّية.
ك ّلما ّ
�شككنا في �سخاء اهلل وفي قدرته ومح َّبته لنا ،ك ّلما َ�ص ُع َب علينا �أنْ
ن�ؤمن �أنّ «اهلل ي�ؤمن بالإن�سان» �أكمل الإيمان .هذه الحقيقة يعلِّمنا �إيّاها الكتاب
العبري �إذ يعلن« :ما الإن�سان
المق ّد�س ،في المزمور الثامن الم�أخوذ ِمن �أ�صله
ّ
ح ّتى تذكره ...نق�صته عن اهلل قلي ًال وك ّللته بالمجد والكرامة» .في حين �أ ّن
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ال ّترجمة الالتين ّية تقول« :نق�صته عن المالئكة ً
قليل»� .إنّ �إيمان اهلل بالإن�سان هنا
والحب في
الحب الذي منحه �إيّاه.
ّ
يقابِل هذه العظمة التي �أواله �إيّاها وهذا ّ
جوهره ّ
أحب� ،أعطى ذاته وح َّول َمن يتق ّبله.
خلق ،لأ ّن اهلل �إذا ما � ّ
�إنّ اهلل ي�ؤمن بي ،هذا يعني أ�نَّه يعرف ويثق �أنّني قادر على الدخول في
دائرة الألوهة دون التخلِّي عن حدودي كمخلوق ،وب�أنّي قادر بالم�سيح على
تجديد �إن�ساني العتيق ،المدع ّو لي�شارك اهلل في حياته .نَعم� ،إ ّن اهلل ي�ؤمن بي
ولذلك خلقني على �صورته ومثاله و�أح َّبني حبًّا ال محدود ودعاني �إلى التك ُّر�س
له .وال يزال �أمينًا في حبِّه لي� ،شري ًفا وبعي ًدا عن ّ
حب
كل خيانة« :لي�س لأحد ٌّ
�أعظم ِمن �أن يبذل نف�سه في �سبيل �أح ّبائه» (يو  ،)13 :15رغم �ضعفي ّ
و�شكي به.
الحقيقة الرائعة في الم�سيح ّية هي� :إيمان وثقة اهلل بي� .أ ّما الواقع الم�ؤلم
في غالب الأحيان �أنّ الإن�سان والمك َّر�س ال يتق ّبل ب�سهولة «�إيمان اهلل به» لأنّه
غارق في �ضعفه ،في جبنه وفي محدوديّتهِ .من هنا كانت نداءات اهلل عبر التاريخ
وقوله الم�ستمر ب�أنّه ال ّ
ينفك ي�ؤمن بالإن�سان رغم خياناته و�ضعفه ،فهو يعلن:
«مهما جرى لك �أيّها الإن�سانِ � ،آمن ب�أنّي ما زلت �أ�ؤمن بك» .فبالرغم من خيانات
الإن�سان و�أخطائه يعلن اهلل على ل�سان نبيِّه�« :إنّه لو كانت خطاياكم ِ
كالقرمز،
كال�صوف» (�أ�شعيا .)18 :1
تبيَ ُّ�ض كالثّلج ،ولو كانت حمراء كالأرجوان ،ت�صير ّ
و�إذا حدث �أنْ فقد المك َّر ُ�س �إيمانَه باهلل ،ودنَّ�س نف�سه ب�إرادته ،فاهلل يجيبه
ب َمثَل االبن ال�شاطر ،أ�نّه رغم ّ
بالحب الذي
كل �شيء ،ال يزال ي�ؤمن به وي�ؤمن ّ
جعله في قلبه ،وي�ؤمن بقدرته على التوبة والرجوع �إلى ذاته .لذا �سينتظره َّ
كل يوم
ب�شوق ولهفة ،مفتوح الذراعين والقلب .وما �إن يراه من بعيد قاد ًما ،ح ّتى يميل
الحب ،فيُهرول نحوه ويقيم له وليمة لم يكن ليعهدها ً
قبل.
�إليه من جديد ،يدفعه ّ
ويلح ليقنعنا ب�أ ّن �إيمانه بالإن�سان ال
�أجل� ،إ ّن اهلل ير ّدد القول دون مللُّ ،
ولكن «الدراما» الم�ؤلمة التي ن�شاهدها في حياتنا �أ ّن الإن�سان ق َّلما ي�سلِّم
يتزعزعّ .
بحقيقة �إيمان اهلل به .فنحن نعي�ش في ع�صر يغلِّفه القنوط والي�أ�س ،م ّما دفع �أحدهم
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�إلى القول�« :إ ّن الي�أ�س ينه�ش ع�صرنا نه�شً ا» .وم ّما ي�ؤ� َس ُف له� ،أنْ نجد المك َّر�سين
�أنف�سهم �أ�ش َّد النا�س ت�شا�ؤ ًما وقنو ًطا ،بدل �أن يكونوا دعاة الفرح والرجاء� .إ ّن عدم
ال�شعور في حياتنا الإيمان َّية ب�أ ّن اهلل «ي�ؤمن بنا» ويح ُّبنا ،يخلق فينا الت�شا�ؤم والي�أ�س:
ولكن عندما نعي هذه الحقيقة ،ي�صبح لنا اهلل م�صدر فرح و�سعادة.
�إنّ اهلل ي�ؤمن بنا ،ولذلك �أوالنا ال�سلطة على هذا العالم (تكوين  26 :1ــ
 .)28و�إيمان اهلل بالإن�سان هو �إيمان بقيمته الحقيق ّية ،وبطاقاته ّ
الخلقة ،وبقدرته
على �أن ي�صبح منذ الآن م�شار ًكا له في حياته .والبرهان على ذلك� ،أ ّن �س ّر تج�سد
اهلل في التاريخ يهدف �إلى تحرير الإن�سان ورفعه �إلى مرتبة الألوهةِ .ومن هنا
القول الم�أثور للآباء ال�شرق ّيين�« :صار اهلل �إن�سانًا لكي ي�صير الإن�سان �إل ًها»� .أجل،
�إنّ �س ّر الم�سيح ،الإله الإن�سان م ًعا ،هو �أمر في غاية العظمة.
وعلى �ض�ؤ هذه المعطيات ،ث َّمة �صفحة من الإنجيل ينبغي لنا �أنْ نعيد
قراءتها بمنظار جديد� ،أال وهي �صفحة هذا الن�شيد الرائع لمريم« :تع ِّظم نف�سي
الرب» .فالعذراء الم�ؤمنة باهلل تعترف بب�ساطة روح ّية ال متناهية ب�أ ّن اهلل م�ؤمن بها.
ّ
لقد اكت�شفت مريم �أنّ القدير وثق بها و�آمن بها و�صنع بها العظائم .لذا �أن�شدت
ن�شيد الفرح وال�شكر لما نالته من مواهب و ِنعم �إله َّية.
وفي الواقع� ،إنّ �إيمان مريم لم يقت�صر على �إيمانها باهلل فح�سب ،بل �آمنت
�أي�ضً ا ب�إيمان اهلل بها .هذا ما �أعلنته �ألي�صابات لمريم« :الطوبى لك ،يا َمن �آمنت
�سيتم» (لوقا  .)45 :1هنا تكمن المغامرة ال�صعبة
ب�أ ّن ما قيل لها من قبل ّ
الرب ّ
التي تواجه الإن�سان في �إيمانه� :أنْ ي�ؤمن باهلل وي�ص ِّدق مواعيده ويخ�ضع لأوامره
ويرجو منه َّ
كل �شيء .إ�نّها مغامرة في الإيمان على غرار �إبراهيم ومريم العذراء.
حب اهلل له ِمن �أنْ يحب هو اهلل ،و�أنْ
ّ
ولكن �صعوبة الإن�سان تكمن في �أن يقبل ّ
يقبل �إيمان اهلل به ِمن �أنْ ي�ؤمن هو باهلل .هذه هي النقطة الأ�سا�س َّية� ،أي قبول �إيمان
و�ساذجا،
الم�سيحي �إيمانًا ب�سي ًطا
اهلل بنا ،التي �إذا ما تجاهلناها ،تجعل ِمن �إيماننا
ً
ّ
ي�ضعف ويتال�شى عند �أ ّول �صعوبة تعتر�ضنا في حياتنا.
�أجل ،عندما نعي هذه الحقيقة� ،أي �أ ّن اهلل ي�ؤمن بنا� ،ستتغ َّير معالم كثيرة
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في حياتنا ،و�سنغلب الي�أ�س الم�ستحوذ على حياتنا ليد ّمرها ،لأ ّن الم�سيح قد «غلب
المتج�سدة في �شخ�ص ي�سوع الم�سيح تناديناِ � :آمنوا ب�أنّي ما زلت
العالم»� .إ ّن مح َّبة اهلل
ّ
�أ�ؤمن بكم و�أح ُّبكم ولذلك �أنا حا�ضر معكم �إلى الأبد في القربان المقدَّ�س� ...إ ّن
مريم العذراء ،مثالنا في الإيمان� ،آمنت ب�إيمان اهلل بها ِومن �أنَّه قد �صنع عظائم كبيرة
في حياتها ،فهل بدورنا ن�ؤمن �أ ّن اهلل ما زال ي�ؤمن بناِ ،ومن أ� ّن مح َّبته ثابتة �إلى الأبد؟
�إنّ العالم اليوم ينتظر منا �شهادة في التك ّر�س والتج ُّرد والمح َّبة.
لبنان اليوم يم ُّر في � ّ
أدق وقت من تاريخه الحديث ،والكني�سة برجالها
ون�سائها ،بم� ّؤ�س�ساتها ورهبان ّياتها ،عليها �أنْ تكون ف ّعالة و�إيجاب ّية في لعب دورها.
فلي�س المطلوب م ّنا �أنْ نك ِّرر ما ن�سمعه في الإذاعات �أو نراه على ال�شّ ا�شات �أو
ال�صحف وعلى هواتفنا� ،أو نن�ساق وراء هذا الزعيم �أو ذاك الحزب،
نقر�أه في ّ
بل علينا �أنْ ن ِ
ُ�سم َع مجتمعنا �صوتًا مغاي ًرا� ،صوتًا ب ّنا ًءا� ،صوت رجاء� ،أي علينا �أن
ُ�سم َع �صوت اهلل ،فكيف لنا �أن ن ِ
ن ِ
ُ�سم َعه �إنْ لم ن�سمعه نحن � ًأول؟ علينا �أنْ نكون
ف ّعالين وم�ستع ّدين للت�ضحية وا�ستنباط الحلول .ال يكفي �أنْ نف ِّكر في ديمومة
م� ّؤ�س�ساتنا وعملها ،بل �أنْ نعمل على ديمومة الإن�سان وبنائه وعي�شه الكريم،
روحيًّا و�إن�سانيًّا واجتماعيًّا .علينا �أنْ نكون ج�سر لقاء وتوا�صل بين الجميع ال �أنْ
نقف في جبهات مت�صارعة تفقدنا دورنا وم�س�ؤول ّيتنا .علينا �أنْ ن�ؤ ّمن لقمة العي�ش
للفقير ،والدواء للمري�ض ،واللبا�س للعريان ،والتدفئة للبردانِ ،
والعلم للطالب
واللعبة للطفل ،والحوار للمتنازعين ،والتوبة للخط�أة ،وال�سالم للمجتمع .هذا
نفكر به و�أنْ نعمله ً
ما علينا �أنْ ّ
قول ً
وفعل ،و� ّإل فقدنا ر�سالتنا وخ�سرنا تك ّر�سنا،
فالتاريخ لن يرحمنا ،واهلل �سيحا�سبنا على قدر مح ّبتنا ال بالكالم �أو بال ّل�سان بل
والحق ،ح�سبما جاء في �إنجيل م ّتى �إنجيل الدينونة.
بالعمل ّ
نحن �أبناء المخ ّل�ص ك ّنا دو ًما ،عبر تاريخناِ ،من م� ّؤ�س�سنا ال�سعيد الذكر �إلى
اليوم حقيق ّيين في ر�سالتنا ،واليوم نعاهد المخ ّل�ص والم� ّؤ�س�س �أنّنا �سنكون ذاك
النبوي في مجتمعنا ،و�سنكون �سندًا ّ
لكل محتاج ،لأنّنا ن�ؤمن �أ ّن اهلل ي�ؤمن
ال�صوت ّ
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االنتخابي
المجمع العا ّم
ّ
التا�سع والثمانون (ت ّموز )2019
االنتخابي التا�سع
الرهباني
من � 8إلى  13ت ّموز  ،2019الت�أم المجمع العا ّم
ّ
ّ
والثمانون في دير المخ ّل�ص العامر .وح�ضره  33راهبًا 11 ،منهم دخلوا بق ّوة
إلهي ،وبحديث
ال�شرع و 22كمندوبين� .إفتُتح المجمع ب�صالة ال�سحر والق ّدا�س ال ّ
جبور ،وكان بعنوان «�إعتراف بطر�س في قي�صريّة
روحي �ألقاه الأب المدبّر جوزيف ّ
ّ
ترحيبية للرئي�س العا ّم الأر�شمندريت
فيليب�س»� .إفتُ َتحت الجل�سة الأولى بكلمة
ّ
ّ
الرهبانية الذين غادرونا الى الأخدار ال�سماويّة خالل هذه
ذاكرا �آباء
�أنطوان ديبً ،
ّ
الرهبانية بالإخوة الذين نذروا وبالكهنة الجدد
ال�سنوات الثالث الأخيرة ،كما ه ّن أ�
ّ
الرهبانية .ليعلن بعدها افتتاح �أعمال المجمع العا ّم
الذين ارت�سموا على مذابح
ّ
عملية
التثبت من الن�صاب
القانوني وت ّمت ّ
االنتخابي التا�سع والثمانينّ .تم بعدها ّ
ّ
ّ
�سر المجمع الأب مكاريو�س هيدمو�س وم�ساع َديه الأبوين تيودور�س
انتخاب �أمين ّ
جبور.
ّ
زخور وجوزيف ّ
ومن ّثم توزّع الآباء على خم�س لجان �إلى جانب اللجنة المال ّية المنتخبة �سابقًا،
لدر�س ّ
كل المل ّفات المطروحة وعر�ض التو�صيات واالقتراحات للت�صويت عليها.
و� ّصوت الآباء على هذه االقتراحات ،فنتج عنها قرا ٌر واحد و 16تو�صيات ،وموافقة
على ت�سعة م�شاريع .تُرفع ك ّلها �إلى الهي�أة القانون ّية الجديدة المزمع انتخابها .و�أتت
التو�صيات على ال�شكل الآتي:
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قرارات وتو�صيات المجمع العا ّم
االنتخابي ـ ت ّموز 2019
ّ
�أ

قرار

تطبيقًا للإرادة الر�سول ّية «�أنتم نور العالم» ال�صادرة بتاريخ � 7أيّار  ،2019يطلب
المجمع العا ّم من ال�سلطة الرهبان ّية �إن�شاء هيكل ّية منا�سبة لتطبيق هذه الإرادة حول
حماية القا�صرين ،كذلك الأمر لمعالجة حوادث الطعن وت�شويه �سمعة الإخوة زو ًرا
ومحا�سبتهم ،ح ّتى �إذا احتاج ذلك اللجوء �أخي ًرا الى العقوبات الق�صوى.

ب
1
٢

٣
٤

تو�صيات

تح�ضير ج ّدي لإقامة �أيّام �سنويّة وف�صل ّية ـ روح ّية وفكريّة ـ لأبناء الرهبان ّية جمي ًعا
�أو لأبناء المنطقة الواحدة ح�سب تواجدهم.
الروحي الثقافي في الرهبان ّية لتعزيز
�إن�شاء لجنة روح ّية وفكريّة تُعنى بال�ش�أن
ّ
الحياة الروح ّية في الجماعات المخ ّل�ص ّية معتمدة على كاريزما الم� ّؤ�س�س ،وتعمل
والروحي من خالل من�شورات الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
أدبي
ّ
على ن�شر تراث �آبائنا ال ّ
والروحي.
الفكري
و�ضبط المن�شورات لتحافظ على الج ّديّة وعلى الم�ستوى
ّ
ّ
ر�سولي ،مع الحفاظ على خدمة
تعزيز المراكز الرهبان ّية لكي يكون لها عمل
ّ
الرعايا.
عط ًفا على التو�صية رقم  13الواردة في مجمع ت ّموز  ،2013وهذا ّن�صها:
«يو�صي المجمع العا ّم الهي�أة القانون ّية بتعيين كاهن يتوا�صل مع غبطة البطريرك
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٥

٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

غريغوريو�س الثالث للو�صول �إلى نقل ملك ّية «م�ست�شفى ال�ساهر» على ا�سم
الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية والمبا�شرة ب�إدارته» ،يو�صي المجمع العام الهي�أ َة القانون ّية
ب�إنهاء مو�ضوع م�ست�شفى ال�ساهر مع غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث ّلحام،
و�إبالغه عدم �إمكان ّية الرهبان ّية ا�ستالم هذا الم�شروع و�إدارته و�أ ّن �أولويّات
الرهبان ّية لي�ست �إدارة الم�ست�شفيات و�أنّه لي�س لديها الموارد الثابتة والدائمة لتغطية
ال�سنوي والدائم.
عجز الم�ست�شفى
ّ
�إلى جانب الإ�صالحات ال�ضروريّة والالزمة في مباني مدر�سة �سان �سوفور في
جعيتا ،ال مانع من قبل المجمع العا ّم من ا�ستحداث المالعب ال�ضروريّة وذلك
التناف�سي
إيجابي
لدورها ّ
ّ
المهم في الم� ّؤ�س�سة التربويّة و�إعطاء المدر�سة الوجه ال ّ
مقارن ًة مع مدار�س المنطقة.
تربوي ب�إ�شراف ال�سلطة الرهبان ّية ،ي�سهر على البرامج والمناهج
�إن�شاء مكتب ّ
التربويّة في مدار�سنا ودورنا االجتماع ّية.
و�ضع كت ّيب بين �أيدي الرهبان ي�شرح روحان ّية الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية،
�إنطال ًقا من كاريزما الم� ّؤ�س�س وكتاباته مع الإ�ضاءة على وجوه مخ ّل�ص ّية المعة.
و�ضع كت ّيب نظام التن�شئة الرهبان ّية والكهنوت ّية ال�شاملة في الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
انطال ًقا من الفرائ�ض.
�إن�شاء الرهبنة الثالثة و�إن�شاء لجنة «عبر الحدود» ت�ضع قوانين لها بعد اال�ستفادة من
خبرة �إقليم �أميركا في هذا المجال.
�إعادة ترتيب برنامج ال�صالة في المراكز والأديار والحفاظ عليها كما الحفاظ
الرهباني ح�سبما تن�ص عليه الفرائ�ض.
على ال�صندوق الم�شترك والح�صن
ّ
أميركي لي�صبح �إقليم �أميركا ال�شمال ّية.
ّ
�ضم الجماعة الرهبان ّية في كندا الى الإقليم ال ّ
�أن يُ�ؤخَ ذ بعين االعتبار �أ ّال يكون �أ�صحاب المراكز الكبرى (�أي الدور والمدار�س)
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١٣

ج
1

٢

٣

٤

�أع�ضاء في اللجنة المال ّية� ،أو �أق ّله �أ ّال يكونوا حا�ضرين في الجل�سة التي تُد َر ُ�س
فيها ح�ساباتُهم.
البحث عن م�شاريع ت�ساهم في دعم �صندوق دار العناية ،ت�سمح لها باال�ستمرار
ال�سنوي.
في ر�سالتها التربويّة واالجتماع ّية والروح ّية وتخفيف العجز
ّ
موافقة على م�شاريع:

ّ
م�ستقل لتحقيق القرار الم�أخوذ عام 2013
ي�سمح المجمع العام ب�إن�شاء بناء
المتع ّلق بهذا ال�ش�أن وهذا ّن�صه« :يق ّرر المجمع العا ّم �أن تقوم الهي�أة القانون ّية
الكن�سي والفنون
باال�ستح�صال على رخ�صة ر�سم ّية لت�أ�سي�س معهد للتعليم
ّ
البيزنط ّية ،وبالمبا�شرة بالدرو�س ال �س ّيما الر�سم والمو�سيقى البيزنط ّية ،مع �إمكان ّية
وي�ضم المبنى المعاهد الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
�إ�ضافة فروع �أخرى وفق الحاجة»ّ .
الثالثة :واحد لكتابة الإيقونات و�آخر لتعليم المو�سيقى البيزنط ّية وثالث لتعليم
ون�شر الروحان ّية المخ ّل�ص ّية؛ على �أن يُ�صار �إلى �إي�ضاح الهيكل ّية التعليم ّية ّ
لكل
معهد ومن ّثم يُ�صار �إعطا�ؤه ال�صيغة القانون ّية ال�ضروريّة.
يوافق المجمع العام على �شراء دير في كندا وبناء �شقق للإيجار في �أميركا،
ويف ّو�ض الهي�أة القانون ّية القيام بالخطوات المنا�سبة مع الم�س�ؤولين في ّ
كل من
كندا و�أميركا لتحقيق ذلك.
يوافق المجمع العا ّم على ترميم بيت ال�شباب بطريقة ت�سمح ب�أن يكون م�سكنًا
لع ّمال ّ
والحجاج والريا�ضات
وموظفي دير المخ ّل�ص �أ ّو ًال ّثم ال�ستقبال ال�ضيوف ّ
الروح ّية.
يوافق المجمع العا ّم على تحويل بناء المع�صرة القديم الى مق ّر للرئا�سة العا ّمة
والإدارة الرهبان ّية ،ويك ّلفها بتحقيق هذا الم�شروع �إذا �سمحت الخرائط بذلك.
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 ٥يوافق المجمع العا ّم على �إن�شاء مدافن جديدة للرهبان ويعطي الهي�أة القانون ّية
حق القرار ببنائها خارج الدير �أو داخله.
ّ
 ٦يوافق المجمع العام على متابعة تزويد مراكزنا و�أديارنا كافّة بنظام الطاقة
ال�شم�س ّية لإنتاج الطاقة الكهربائ ّية.
 ٧يوافق المجمع العا ّم على �شراء بيت في �سوريا �أو �أر�ض في مناطق �أخرى مثل
وادي الن�صارى �أو غيرها وذلك ل�ضمان ا�ستمرار الرهبان ّية في �سوريا .ويك ّلف
الهي�أة القانون ّية متابعة هذا المو�ضوع مع �آباء الرهبان ّية في �سوريا.
ح�صة الرهبان ّية في بيت ّ
عكا على �أن يو َّظف المال
 ٨يوافق المجمع العا ّم على بيع ّ
في فل�سطين المحت ّلة ح�سب ما تراه الهي�أة منا�سبًا.
 ٩يوافق المجمع العا ّم على ترميم دير مار با�سيليو�س في روما على نفقة وكالة
الرهبان ّية في روما.
وفي اليوم الأخير من المجمع ،في  13ت ّموز ،وعند ال�ساعة ال�ساد�سة والربع
م�سا ًءُ ،عقدت جل�سة انتخاب رئي�س عا ّم وهيئة قانون ّية جديدة ،في كني�سة الدير الكبرى.
وتم التحقّق من الن�صاب.
�أُقفلت الأبواب و�أُطفئت الهواتف وكاميرات الكني�سةّ .
الخا�صة باالنتخاب (موا ّد  ،)95-94بعدها جرى
ّثم قر�أ الأب العا ّم من الفرائ�ض الموا ّد ّ
انتخاب الرئي�س العا ّم في ج ّو من الخلوة وال�صالة والت�أ ّمل والترانيم .فكان الآباء يم ّرون
بح�سب �أدوارهم �أمام الأب ميخائيل ح ّداد ،وذلك �أمام المذبح الكبير.
وفاز بالرئا�سة العا ّمة ،من الدورة الأولى ،الأب �أنطوان ديب .ثم تال النائب العا ّم
الخا�صة بتن�صيب الرئي�س العا ّم الجديد ،وبعد �أن ه ّن�أه الجميع ،دخل �إلى
ال�سابق الفقرة ّ
الهيكل لي�ص ّلي بينما الآباء يرنّمون .ثم خرج مت�أثـّ ًرا وقال�« :أ�شكر المخ ّل�ص على ح�ضوره
في رهبان ّيته وفي ّ
كل واحد م ّنا ،في�سوع عندما �أتى الى العالم حمل ال�صليب وطلب م ّنا
�أن نحمله .مح ّبتكم غالية على قلبي� ،أنتم الحا�ضرين في هذه الكني�سة وكذلك الغائبين
�أي�ضً ا .التح ّدي �أمامي كبير ج ًّدا ،و�أ�شكر الآباء المدبّرين الذين �أبدوا ّ
كل تعاون و�سهر
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للرب ،فليكن لي بح�سب
لنجاح هذه الم�سيرة طيلة ال�سنوات ال�ست المن�صرمة�« .أنا �أمة ّ
قولك» .نحن �سل�سة م ّت�صلة وتكملة لق ّدي�سين �سبقونا وق ّدي�سين يعي�شون معنا وق ّدي�سين
م�ستقبل ّيين .التح ّدي الأكبر �أن نتق ّد�س ب�صليب ي�سوع .يجب �أن ال يُفق َدنا �شي ٌء مح ّب َة
�إخوتنا .رغم ال�صليب هناك التعزية� .أنتم �أحببتموني �أكثر م ّما �أحببتكم� ،أنتم تعاونتم معي
�ضحيت �أنا .كان هناك بع�ض التق�صير
�ضحيتم �أكثر م ّما ّ
�أكثر م ّما تعاونت معكم� ،أنتم ّ
ولكن الن ّية كانت �سليمة� .ص ّلوا من �أجلي لكي ال يدخل روح االتهام الى �إدارتي ،و�إنّي
الرب �أقوى من �ضعفي».
واثق �أ ّن نعمة ّ
.)102

الخا�صة بانتخاب المدبّرين (الموا ّد  96ــ
ّثم تال االب العا ّم من الفرائ�ض الما ّدة ّ

ّثم جرت الم�شاورات ب�ش�أن التح�ضير النتخاب المدبّرين .بعدها ّتم انتخاب �أربعة
مدبّرين ،وهم:
١

الأب مطانيو�س ح ّداد :مدبّر �أ ّول ونائب عا ّم؛

٢

الأب مكاريو�س هيدمو�س :مدبّر ٍثان؛

٣

الأب نداء �إبراهيم :مدبّر ثالث؛

٤

الأب جيلبير وردي :مدبّر رابع.

في الختام ،جرت حفلة تجديد النذور ،بد ًءا بالرئي�س العا ّم ،ومن ّثم �سائر
الرهبان ،وت ِ
ُبودلَت التهاني .و�أُخذت ُ�ص َور تذكاريّة وقُرعت الأجرا�س.
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التعيينات
والت�شكيالت

االنتخابي متوز 2019
التي تلت املجمع العام
ّ
الر�سولي :الأب �أنطوان �سعد
الكر�سي
الوكيل العا ّم لدى
ّ
ّ
مرافع دعوى الأب ب�شارة �أبو مراد :الأب المدبّر والنائب العا ّم مطانيو�س ح ّداد
الق ّيم العا ّم :الأب المدبّر جيلبير وردي
�أمين ال�س ّر العام :الأب المدبّر مكاريو�س هيدمو�س
خا�ص :الأب و�سيم الم ّر
�أمين �س ّر ّ
مع ّلم االبتداء ورئي�س دير ال�س ّيدة وم�ساعده :الأبوان ن�ضال جبلي وميخائيل ح ّداد
رئي�س �إقليم �أميركا ال�شمال ّية وم�ست�شاراه :الأب �أنطوان رزق والأبوين نعيم خليل
ومارتن حياة
					
رئي�س دير المخ ّل�ص :الأب يو�سف يواكيم
وكيل دير المخ ّل�ص :الأب �سيرافيم ح ّداد
رئي�س الإكليريك ّية الكبرى في جعيتا وم�ساعده :الأب المدبّر نداء �إبراهيم والأب عماد الحاج
رئي�س الإكليريك ّية ال�صغرى :الأب فار�س خليفات
رئي�س دير الق ّدي�س جاورجيو�س ـ ـ المزيرعة :الأب نبيل واكيم
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رئي�س دير المالك ميخائيل ـ ـ ع ّميق :الأب �سالم الفرح
رئي�س دير مار اليا�س ـ ـ ر�شم ّيا :الأب جورج ميما�سي
رئي�س دير الق ّدي�سة تقال ـ ـ عين الجوزة :الأب �سليمان جرجورة
رئي�س دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية ـ ـ زحلة :الأب جورج �إ�سكندر
رئي�س دير الق ّدي�سين �سركي�س وباخو�س ـ ـ معلوال :الأب توفيق عيد
رئي�س �إكليريك ّية الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ـ ـ �أميركا :الأب �إبراهيم ح ّداد
دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون :الأب عماد بركة (كاهن في الدير)
ن�شاطات بيت الريا�ضات الروح ّية في ميثون :الأبوان مارتن حياة والري تومني ّلي
م�س�ؤول دير رئي�س دير الق ّدي�س با�سيليو�س في روما :الأب �أنطوان �سعد
مدير دار العناية ـ ـ ال�صالح ّية :الأب المدبّر مطانيو�س ح ّداد
نائب مدير دار العناية ـ ـ ال�صالح ّية :الأب ح ّنا كنعان
مدير دار ال�صداقة ـ ـ ك�سارة والفرزل :الأب طالل تعلب
نائب مدير دار ال�صداقة ـ ـ ك�سارة والفرزل :الأب جورج عنتر
زخور
رئي�س مدر�سة �سان �سوفور ـ ـ جعيتا :الأب تيودور�س ّ
رئي�س مدر�سة مار يو�سف ـ ـ حو�ش الأمراء :الأب يو�سف ن�صر
رئي�س مدر�سة دير المخ ّل�ص ـ ـ جون :الأب فار�س خليفات
(وم�سجل في
البطريركي في عين تراز :الأب �أنطوان ق�سطنطين
رئي�س المق ّر
ّ
ّ
المحكمة اال�ستئناف ّية المارون ّية)
					
م�س�ؤول مكتب الدعوات في الرهبان ّية :الأب ح ّنا كنعان.
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الرعايا في لبنان

رع ّية �س ّيدة االنتقال ـ ـ بيروت :الأب جان فرج
رع ّية ال�صليب المق ّد�س ـ ـ جعيتا :الأب �شارل ديب
أ�سقفي في ال�شوف :الأب نعمان قزح ّيا
رع ّية مار اليا�س ـ ـ دير القمر والنائب ال ّ
رع ّية الفرزل :الأبوان جوزيف ج ّبور وطوني �أبو ع ّراج
رع ّيتا ال�س ّيدة في �أبلح ومقام الق ّدي�س جاورجيو�س في دير الغزال :الأب فادي الفحل
ي�سين بطر�س وبول�س في ك�سارة ـ ـ زحلة :الأب عبداهلل عا�صي
رع ّية الق ّد َ
رع ّية مار يو�سف ـ ـ حو�ش الأمراء :الأب يو�سف ن�صر
رع ّيتا مار جاورجيو�س المع ّلقة ومار يوحنّا المعمدان ـ ـ حو�ش الزراعنة:

الأب جوزيف �صغبيني
						
رع ّيتا مار اليا�س المخ ّل�ص ّية والق ّدي�سة تقال ـ ـ زحلة :الأبوان جورج �إ�سكندر
ونقوال �صغبيني
						
رع ّيتا المالك ميخائيل في جديتا وميالد ال�س ّيدة في ع ّميق ـ ـ البقاع الغربي:

الأب �إليان �أبو �شعر (وق ّيم عام �أبر�ش ّية الفرزل زحلة)
رع ّية مار اليا�س ـ ـ ب�س ّرين :الأب جورج ميما�سي
رع ّية مار جاورجيو�س ـ ـ حبرمون :الأب �أنطوان ق�سطنطين
رع ّية ميالد ال�س ّيدة ـ ـ القر ّية :الأب ميخائيل ح ّداد
رع ّية مار يوحنّا المعمدان باب مارع :الأب �شارل �شام ّية
رع ّية ال�س ّيدة في جزّين :الأب اليا�س �صليبا
رع ّية �س ّيدة النجاة ـ ـ كفرقطرة :الأب �سالم الفرح
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رع ّية الق ّدي�س جاورجيو�س ـ ـ الم ّية وم ّية :الأب ميالد الجاوي�ش
رع ّية المحتقرة ومر�شد الراهبات المخ ّل�ص ّيات :الأب مي�شال فرحات
الرعايا في �سوريا

بيت الرهبان ّية في دم�شق :الأب يو�سف الجين
رهباني في �سوريا وم�س�ؤول عن ك ّل ّية الالهوت في دم�شق)
(رئي�س
ّ
الق�صاع :الأبوان فادي بركيل وماركو�س ديب
رع ّية الق ّدي�س كيرل�س ـ ـ ّ
رع ّية الق ّدي�س جاورجيو�س ـ ـ معلوال :الأب �سليمان ك�شا�شة
الرعايا في الأرا�ضي المق ّد�سة

وكيل الرهبان ّية في الأرا�ضي المق ّد�سة :الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى
حجار
رع ّية مار اليا�س ـ ـ حيفا :الأبوان �أغابيو�س �أبو �سعدى ورامي ّ
رع ّية �س ّيدة الب�شارة ـ ـ رام اهلل :الأب عبداهلل جوليو بروني ّال
�س ّيدة الرعاة ـ ـ بيت �ساحور :الأب �سهيل فاخوري
رع ّيتا مار جاورجيو�س في حرفي�ش و�س ّيدة الب�شارة في يافا :الأب بول�س �أرملي
رع ّية عيلبون ـ ـ الجليل :الأب �أنطونيو�س خوري
الرعايا في الواليات المتّحدة الأميرك ّية

رع ّية النبي اليا�س ـ ـ كليفلند� ،أوهايو :الأب نعيم خليل
رع ّية ال�س ّيدة العذراء ـ ـ بروك ِلن :الأب �أنطوان رزق
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رع ّية الق ّدي�س يو�سف ـ ـ �أكرن� ،أوهايو :الأب يوجين ميت�شل
رع ّية الق ّدي�س نيقوالو�س ـ ـ دال راي ،فلوريدا :الأب غبريال غ ّنوم
الرعايا في كندا

كاتدرائ ّية المخ ّل�ص في مونتريال ـ ـ كندا :الأب ربيع �أبو زغيب
النبي اليا�س في الفال ـ ـ كندا :الأب برنار با�سط
رع ّية ّ
رع ّية �س ّيدة الب�شارة في بيارفون ( )Pierrefondsـ ـ كندا :الأب �أنطون �سمعان
رع ّية �إدمنتون ـ ـ كندا :الأب �أفرام قردوح
روحي في الإكليريك ّية الكبرى للأوكران ّيين)
(ومر�شد ّ
ي�سين بطر�س وبول�س ـ ـ �أوتوا :الأب �سمير �سركي�س
رع ّية الق ّد َ
رع ّية الملوك الثالثة ـ ـ تورنتو :الأب مكاريو�س وهبي
الرعايا في �ألمانيا

رع ّية التين ّية في �أبر�ش ّية كولونيا الألمان ّية :الأب جورج ع ّبود
كهنة متقاعدون:

في دير المخ ّل�ص :الآباء بول�س ّن�صورة ،مي�شال ز ّمار ،فايز فريجات
في مركز مار اليا�س ـ ـ عبرا :الأب �سمعان ن�صر
الآباء عبداهلل الحمديّة واليا�س مايو و�شربل را�شد في ت�ص ّرف الأب العا ّم.
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«ال�سر الثامن»
الت�أ ّمل
ّ
بقلم الأب ن�ضال جبلي ال
�صي
مخ ّل ّ

ٌ
علمي هذا الكتاب بين يديه� ،أ ّول ما
عندما ي�أخذ القارىء �أو من له
ف�ضول ّ
يتبادر �إلى ذهنه مت�سائ ًال :ما نف ُع هذا الكتاب؟ ومن له الوقت الكافي ليقر�أ � 240صفحة؟
االجتماعي .ال بل
بالمقارنة مع �صفحات و�سهولة و�سرعة ما يُقر�أ على و�سائل التوا�صل
ّ
قد تطرح مخ ّيلتُه الأ�سئلة التالية:
�ضروري �أو هو م�ضيع ٌة للوقت؟
روحي
ّ
هل الت�أ ّمل ٌ
تمرين ّ
كيف ن�ستطيع التمييز بين مختلف مراحله الأربع؟ ومن يُر�شدنا �إليها؟
وكم مرحلة من مراحل الت�أ ّمل ي�ضمن هذا الكتاب ّ
م�سيحي �أن ي�صل �إليها؟
لكل
ّ
ومن يا تُرى ي�صل �إلى المرحلة الأخيرة التي فيها يلتقي اهللَ تعالى؟
لماذا ندعوه ال�س ّر الثامن وهل في هذه الت�سمية مغاالة �أو مبالغة؟
�أخي ًرا ،ما هو الجديد في هذا الكتاب؟
الت�أ ّمل هو ال�صال ُة في �أ�سمى مراتبها ،فيه يلتقي المت�أ ّم ُل باهلل لقا ًء و ّديًّا محاو ًرا
ومتب�ص ًرا مليًّا ما تك�شّ ف من ِ
وجه ا ِهلل في الكتاب المق ّد�س ،الذي من �ش� ِأنه �أن ي�س َّر
�إيّاه ّ
النف�س ويب ّد َل االن�سا َن لي�صبح �إن�سانًا جدي ًدا مملو ًءا من الخير ،مبتع ًدا عن ّ
كل �أنواع
َ
كل خطيئة �أو ِ
ال�شرور ،وممتن ًعا عن ّ
�شبه خطيئة.
●
●

●

●
●
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المرحلة الأولى من الت�أ ّمل والتي ن�ستعين بها في الكتاب المق ّد�س ،ت�ستم ّر ِمن
�س ّت ِة �أ�شهر �إلى �سنة ،نعتم ُد في �شرحها على كتابات الق ّدي�س �أغناطيو�س دي لويوال
م� ّؤ�س�س الرهبان ّية الي�سوع ّية ،ولقد قد ّمنا للقارىء الكريم ً
ِ
كتابات
مثال ن�ستقيه من
ِ
و�شروحات الآباء ال�شرقيين ،وهو الت�أ ّمل في ِ
حدث تج ّلي ربّنا ي�سوع الم�سيح ,وهو
قلب م� ّؤ�س�سنا ال�سعيد الذكر �أفتيميو�س
ال�صيفي ونُهدي لروحه
م�شهد غالي ج ًدا على ِ
ّ
الطاهرة هذا العمل على وجه الخ�صو�ص.
في هذه المرحلة الأولى والم�س ّماة عاد ًة ال�صالة العقل ّية ،يعتم ُد المت�أ ّم ُل فيها على
ِ
عقله ،في عمليتَي اال�ستقراء واال�ستنتاج ،ليحد�س �أمو ًرا جديدة ،فت�صبح عقل ّيتُه عقل ّي ًة
ي�صبح معها ُ
عقل المت�أ ّمل متج ّد ًدا.
جديد ًة ممتلئ ًة من قناعات �إنجيل ّي ٍة وكتاب ّي ٍة جديدةُ ،
�أ ّما في المرحلة الثانية ُ
فينتقل المت�أ ّمل ِمن �إِعمال عقله �إلى �إِعمال قلبه ليجل�س
بحب َوو ّد.
مع اهلل ّ
المرحلة الثانية :وتدعى ت�أ ّمل االختالء مع اهلل الذي نعرف جي ًدا �أنّه يح ّبنا،
�إختال ٌء به ّ
حب نحو اهلل.
(جل جالله) بمعزل عن �ضو�ضاء العالم ك ّله و�صخبه ،هو التفات ُة ّ
للنف�س الم�س ّرات وت�ضرب مثا ًال عليها
في المرحلتين الأولى والثانية يق ّد ُم اهللُ ِ
غياب كبير� ،أو ٍ
تريز الأفيل ّية تقول كم�س ّرة ِ
هدية بعثَ بها
�شخ�ص عزيز بعد فترة ٍ
لقاء ٍ
�شخ�ص ٍ
غال على قوبنا.
ٌ
م�سيحي الو�صولّ ،
�إلى نهاية المرحلة الثانية ي�ضمنُ هذا الكتاب ّ
فكل
لكل
ّ
المكت�سب ،وهو وفق الإرادة الب�شريّة ال�صالحة الراغبة في الت�أ ّمل.
ما تق ّدم يدعى الت�أ ّمل
َ
المرحلة الثالثة :وتدعى ت�أ ّمل ال�سكينة ،فيه تتلقّى النف�س ب�شكل فائق الطبيعة
حب �صغيرة يُ�شعلها اهلل بالنف�س لتنتهي
�أمو ًرا مفا�ضة تُ�شعرها بل ّذة ّ
حب اهلل ،تبد�أ من �شرارة ّ
مح�صن ًة عقل َها وذاكرتَها و�إرادتَها لتكون في ٍ
اتحاد مطلقٍ معه ،راغب ًة دو ًما
باتّحاد كامل بهّ ،
ت�سبيح اهلل وتمجيده �إلى ِ
درجة الموت لأجله .ما يم ّي ُز المرحل َة الثالثة عن �سابقتها ،هو
في ِ
عمل اهلل في النف�س ولي�س عمل الإن�سان ،فهو اهلل الذي ُ
النف�س ِنع ًما فائقة
يغدق على ِ
ال�صليبي «جرعات الت�أ ّمل».
الطبيعة تدعوها تريز الأفيل ّية «ل ّذات اهلل» كما يدعوها يوح ّنا
ّ
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المرحلة الرابعة :في ت�أ ّمل االتحاد هذا يُفي�ض اهللُ على النف�س حبًّا ومعرف ًة
االلهي جوه َر النف�س الإن�سان ّية ،فتتيقّن
لم�س الجوه ُر
تجاهه وي�سمح (له المجد) �أن َي َ
ّ
النف�س من وجود اهلل ال�ساكن بداخلها وتتج ّرد عن ّ
كل �شيء وتتم ّنى �أن تحيا مع اهلل دائ ًما
ُ
و�إلى الأبد .ي�صف الق ّدي�س غريغوريو�س
الني�صي المرحلة الرابعة والأخيرة من الت�أ ّمل
ّ
وا�ضح ً
قائل:
ب�شكل ٍ
«في �أعلى ٍ
ِ
لتلتقي اهللَ بن�شو ٍة
درجة من
درجات الت�أ ّمل ُ
تخرج ُ
النف�س من ذاتها َ
روح ّي ٍة خال�صة ،ت�سعى ورا َءه ،ال ُّ
تخرج من ذاتها،
تكف عن النم ّو ،راغب ًة دو ًما ب�أكثرُ ،
ترتف ُع َ
فوق ذا ِتها ،وبارتفاعها ترغب بالأكثر بعد ،هذا االرتفاع هو �صعو ٌد ي�صبح بهذه
لي�صبح
حب ٌ
الطريقة ال متناهيًا ،والرغب ُة ال تُ�شبَعٌ ،
عا�شق ولهان باهلل يتح ّو ُل �شي ًئا ف�شي ًئا َ
النف�س عط�شى وك ّلما �شربَت من ِ
الحي �ست�شع ُر
بحب اهلل
ّ
�أكث َر �شب ًها ّ
الم�ضحي بذاتهُ .
الماء ّ
�أنَّ عط�شَ ها لم يرتو بعد ،و�أنّها لم تح�صل عليه .تزدا ُد �شو ًقا وانجذابًا هلل ويزدا ُد هو
بارتفاعه عنها ،ت�سعى �إليه ّ
بكل قواها ح ّتى الأبديّة ،ولن ترتوي �أب ًدا من ح ّبه واالندها�ش
بعظمته وجماله ،ترى النو َر ولك ّنه هو الكائن في ِ
أزلي ال يَنَ ّ
فك يبه ُر �أنظا َرها
ال�ضوء ال ّ
الدائم به والنظر �إليه».
مفي�ضً ا فيها دو ًما حبًّا و�شو ًقا متج ّد ًدا ل ّلقاء ِ
الني�صي لحالة انخطاف النف�س �أو
هل الحظتم معي في �شرح غريغوريو�س
ّ
المرحلة الرابعة والأخيرة من الت�أ ّمل� ،أنّ الت�أ ّمل هو ا�ستباق للحياة الأبديّة وكيف �سنعي�ش
مع اهلل �إلى الأبد؟
قلب
هاتان المرحلتان الثالثة والرابعة هما رهن �إرادة اهلل ،فهو ال َعا ِل ُم بمكنونات ِ
ّ
كل م ّنا ،وهو الذي يعرف �إنْ كان هذا الوعاء ال�شريف ي�ستطيع تلقّي تلك النعمة المفا�ضة
الجزيلة الإكرام .لقد ا�ستعر�ضنا �سويّ ًة ،في هذا الكتاب ،مراحل الت�أ ّمل الأربع ،وكيف ّية
القيام ّ
بكل مرحلة تقنيًّا ،ال�صالة العقل ّية ،وت�أ ّمل االختالء ،وت�أ ّمل ال�سكينة وت�أ ّمل االتحاد،
وما تثمر ّ
كل مرحلة من الثمار الروح ّية ،كما تعرفّنا على طريقة االنتقال ِمن الت�أ ّمل
إلهي) حيث يُفا�ض في النف�س حبًّا
المكت�سب (كعمل ّ
ب�شري) �إلى الت�أ ّمل المفا�ض (كعمل � ّ
النف�س في هذه
ومعرف ًة هلل وتعزيات روح ّية ِمن «جرعات الت�أ ّمل» و«مل ّذات اهلل» .تُوقن ُ
المرحلة ال�سامية وجو َد اهلل ال�ساكن بداخلها.
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حب روح ّية
ولقد توقفنا مليًّا عند لقاء اهلل الفائق الطبيعة بالمت�أ ّمل ،الذي يُنبع ن�شو َة ّ
النف�س فيه في ٍ
لي�صبح
و�سعي ال نهاية له تتمنى فيه النف�س �أن يَتح ّو َل ح ُّبها هلل َ
�شوق دائم ٍ
يَجعل َ
االلهي ،غير متم ّنية �سوى
�أكث َر �شب ًها بح ّبه ّ
النف�س ذاتَها �ضح ّي َة ّ
الم�ضحي بنف�سه ،فتق ّد ُم ُ
الحب ّ
أزلي ،النور من
مجد اهلل والنظر �إليه �إلى الأبد نظرة ّ
حب و�إعجاب ،هو الكائن في ال�ضوء ال ّ
النور� ،إله الحقّ من االله الحقّ  .و�إذ �شرحنا �أ ّن الت�أ ّمل في تراث الكرمل يو�صل �إلى االتحاد
باهلل ،ففي الروحان ّية ال�شرق ّية ي�ؤ ّكد لنا القدّي�س مك�سيمو�س المعترف �أ ّن الت�أ ّمل يقو ُد �إلى الت�ألّه،
�أي أ� ّن الإن�سان المت أ� ّمل ،مدع ّو بوا�سطة عمل الروح القد�س� ،إلى االتحاد باهلل ،و�إلى الت�ألّه .ولقد
تي ّق ّنا من خالل بحثنا هذا �أ ّن الت�أ ّم َل هو من ِ
تراث الكني�سة ال�شرق ّية كما الغرب ّية منها ،ومعتمدٌ
اعتما ًدا ك ّليًّا على الكتاب المقدّ�س ويرقى بتاريخه �إلى مطلع الم�سيح ّية منذ القرن الأ ّول.
كما �أو�ضحنا �أنّ الت�أ ّم َل م�شاب ٌه �إلى ح ّد بعيد لأ�سرار الكني�سة ال�سبعة ،ويرقى �إلى
تتم اال�ستحالة الجوهريّة على � ٍ
أ�شياء
درجة ت�سميته «ال�س ّر الثامن» .ففي الأ�سرار ال�سبعة ّ
ِ
كالماء ِ
والزيت والخبزِ والخمر� ،أ ّما في الت�أ ّمل فالمو�ضوع الذي يَ ُّتم ا�ستحالتُه هو االن�سان
المت�أ ّمل نف�سه الذي بق ّوة الروح القد�س ال�ساكن بداخله من �ش�أنه �أن يح ّوله بوا�سطة
والحب ليغدو م�ؤلَّ ًها ،و�أكث َر �شب ًها باهلل.
ال�شراكة
ّ
الم�سيحي
كما �أجرينا بحثًا �صغي ًرا ومقارن ًة ،ال ب ّد منهما ،بين الت�أ ّمل في الدين
ّ
واليوغا ،تاركين الحك َم للقارىء الكريم ،بعد �أن يَ ّطل َع على حقائقِ الأمور� ،أنْ يحك َم
الم�سيحي و�سيلة لالتّ�صال باهلل ،على �أعلى
�صحتها مختا ًرا دو ًما الت�أ ّمل
هو بنف�سه على ّ
ّ
والحب ،ليبل َغ الإن�سا ُن ال�سعاد َة الأبديّة في ت�أليه طبيعته االن�سان ّية
الم�ستويات من المعرفة
ّ
التي �أ�صبحت �أكثر �شب ًها باهلل عن طريق الم�شاركة.
هذا الكتاب هو محاول ٌة �صغير ٌة ومتوا�ضعة لجمع مراحل الت�أ ّمل الأربع في كتاب
ِ
بكل واحد ٍة منها ،مع التف�صيل في خ�صائ�ص ّ
القيام ّ
وثمارها
كل منها
وتقديم تقن ّي ِة ِ
واحدِ ،
الروح ّية ،متم ّنين �أنْ نكو َن قد ق ّدمنا هكذا لل�ش ّبان اليوم ما يرغبون به روحيًّا ،ومت�أ ّملين
أ�شمل و�أو�س َع يمكنها �أن َ
�أنَّ كتبًا � َ
كفن
�شرحا �آخر لأهم ّية الت�أ ّملّ ،
تب�سط للقارىء الكريم ً
ِمن �أرقى الفنون ،الذي يو�صل الإن�سان باهلل ،ومعلومات �أخرى في الحياة الروح ّيةِ ،من
�ش�أنها �أن تجعل الإن�سان �أكثر رقيًّا و�إن�سان ّية ،وتجعله �أكثر �سعادة.
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«طـوباهــم الــجيـاع
البر،
والعطـا�ش �إلى ّ
ف�إ ّنهم �س ُي�ش َبعون»
(مت )6 :5
بقلم الأب ميالد الجاوي�ش ال
�صي
مخ ّل ّ

نكتب �أي�ضً ا و�أي�ضً ا في الحياة الرهبان ّية ،فهو �أن نَزيد �أ�سط ًرا على �أ�سطرٍ ،
�أن َ
ٍ
أ�سا�سي يبقى :ماذا يمكن �أن
�صفحات على �صفحاتُ ،كتُبًا على كتب ...وال�س�ؤال ال ّ
يُكتَب بعد؟ �أال نُك ّرر ما ُكتب؟ �أال يمكن �أن ن�ستر�سل في الكالم ،ونحن �أبرع النا�س
خ�صو�صا �أنّ المو�ضوع المطروح ـ التطويبات ـ هو من الموا�ضيع التي
في اال�ستر�سال،
ً
تفتح عاد ًة �شه ّيتنا على اال�ستر�سال والكالم العذب� ...أقولها منذ البدء� :س�أقاوم قدر
الم�ستطاع ال�شَ َطح نحو التنظير المج َّوف� .أريد لأ�س ُطري �أن َ
تنقل عل ًما مط َّع ًما بخبرة .ل ِـ َم
أنا�س عاي�شوا ي�سوع وكتبوا فيه؟
نف�سه خبرة ،خبر ُة � ٍ
ال والإنجيل ُ
الج َبل»
َ
«�صعد �إلى َ

«الجبَل»« :و�إذ ر�أى الجموع �صع َد �إلى الجبل» (مت
الإطا ُر بداي ًة .مكا ُن العظة َ
�ضروري فر�ضَ ْته على ي�سو َع الح�شو ُد التي �أَ َّم ْته �سائل ًة ال�شفاء .هذا االرتقاء
 .)1 :5ارتقا ٌء
ّ
يتنحى
نف�سه عن الجماهير ،كما لو �أنّه ّ
يح�ضّ ر القارئ لأعذب كالم .ي�سوع يرتقي ،يعزل َ
ِ
اله�ستيري الأ ّول (مت  .)25-23 :4الكلم ُة
وحما�سها
قلي ًال عن احتياجها �إلى ال�شفاء
ّ
�أَ ْولى .لهذا خرجت الكلم ُة وي�سوع «جال�س» ،معلِّ ًما َمهيبًا ،وتالميذه « ُمقبلون �إليه» .حينَها
فقط «فتح فاه» ونطق (مت  .)1 :5الكلم ُة تحتاج �إلى هدوء كي تَخرج و�إلى ٍ
مهابة كي
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تُ�س َمعَ .رح ُمها ال�صمت و َمه ُدها الهدوء� .آذان الجموع والتالميذ ،ومعها �آذان القارئ،
تتل ّهف �إلى �سماع العظة الأولى لذلك الرجل الذي ذاع ذك ُره في �سورية ك ّلها.
لي�س ّ
جبل مكانًا لل�صفاء .قد يكون �أي�ضً ا مكان تجربة .نقر�أ قب ًال كيف �أخ َذ
كل ٍ
جبل ٍ
عال ج ًّدا ليُ َ
كمل تجاربه التي كان قد
ال�شيطا ُن ي�سو َع ،بعد عماده في الأردنّ � ،إلى ٍ
ر�ض ال�شيطا ُن على ي�سوع �أ�شهى ر�ؤيةَّ ،
كل ممالك
بد�أها في الب ّريّة (مت  .)8 :4وقتهاَ ،ع َ
العالم ومج َدها ،و�أغواه ب�أطيب كالم� ،أن يُعطيه ّ
لكن ي�سوع �أدرك
كل هذه الممالكّ ،
وف�ضح غواية الكالم ،فتز ّهد و�أعلن �أنّ هلل وحده يليق ال�سجود (مت :4
ِئ�س العر�ض َ
ب َ
نوع �آخر والكالم المزمع قولُه من
 .)10هذا في جبل التجربة� ،أ ّما «الجبل» هنا فمن ٍ
طينة �أخرى :بدل ممالك الدنيا هناك كال ٌم على فقراء الروح ،وبدل الت�س ّلط كال ٌم على
الودعاء ،وبدل الحجارة المعرو�ضة �أن تتح ّول خب ًزا كال ٌم على الجياع والعطا�ش �إلى
الب ّرٌ .
جبل يعاك�س �آخر!
طالما قيل �إ ّن م ّتى �أ�صع َد ي�سو َع هنا �إلى «الجبل» كي يوازي بينه وبين مو�سى،
الرب (خر  19ـ  ،)20في�صبح
الذي �صعد قدي ًما �إلى «الجبل» وتلقّى هناك ال�شريع َة من ّ
ي�سو ُع �آنذاك «مو�سى» �آخر ووا�ض َع ال�شريعة الجديدة ،التي تتلخّ �ص مبادئُها الأ�سا�س ّية
في ما بات يُ�س ّمى بـ«عظة الجبل» (مت  5ـ ٌ .)7
قول �صحيح ،غير �أنّ �صعود الجبل هنا
يجب �أن يُ َّف�سر �أ ّو ًال �ضمن نطاق �إنجيل م ّتى ،قبل �أن نقارنه مع م�شاهد �أخرى م�ستو َردة
يعاك�س َ
جبل التجربةَ .جبَالن يعك�سان ،في نهاية
من الخارج .جبل التطويبات هنا
ُ
المطاف ،منطقَين مختل َفين في الحياة :منطق االكتفاء الدائم والق ّوة والتم ُّلك تجاه منطق
قبول النق�ص والفراغ والمحدوديّة .في نظر ال�شيطان المج ِّرب ،ممنوع الجوع ،ممنوع
ال�ضعف ،ممنوعة القناعة! «�إن ك ّنا �أبناء اهلل» ،فحا�شا لنا �أن يُ�صيبَنا نق�ص �أو يَعتريَنا َو َهن
وهم الخلود من جديد!
�أو تَح َّدنا محدوديّة� .أبناء اهلل ُك ّل ّيو القدرة وكاملونُ .
�إزاء هذا المنطق� ،أتى ي�سوع وتك ّلم خطابًا ،أ� ّول ما تك ّلم ،يُط ِّوب فيه النا�س
بح�سب معايير جديدة :يمكن لفقرِ الروح �أن يو�ص َلنا �إلى ملكوت اهلل ،وللوداعة �أن
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تو ّرثَنا الأر�ض ،وللحزن �أن يكون حاف ًزا للتعزية ،وللجوع والعط�ش �أن يتب ّدى على
ال�شبع ،وللطهارة �أن تُريَنا وجه اهلل ،ولال�ضطهاد �أن يب ّلغَنا الملكوتُّ .
«ابن اهلل»،
�سيظل ُ
تقترح ب�أ ّال َ
التجارب
نعرف من بع ُد
َ
بنظر ي�سوع ،عر�ض ًة للجوع والو َهن« :التجربة التي ُ
التي يعرفُها ُّ
«ابن اهلل» �إ ّال
كل الب�شر ،يعار�ضُ ها ي�سو ُع برف�ضه �إيّاها ثالث م ّرات  ...لي�س َ
عك�س ما هو الإن�سان .لي�س
بالقدر الذي يتخ ّلى فيه عن �أن يكون «�إل ًها» ،بمعنى �أن يكون َ
الحقيقي� ،أ�ضحى
نف�سه أ�نّه لي�س �إل ًها  . ...في ي�سوع ،االبن
َ
«ابن اهلل» �إ ّال بالقدر الذي يُظه ُر َ
ّ
ممكنًا على الإن�سان �أن يكون ابنًا من غير �أن ي�صي َر �إل ًها»( .)١والنتيجة؟ َمن ي ّت�ضع يرتفع
(مت  .)12 :23في الجبل الأ ّول ،بعد �أن �أنهى �إبلي�س تجاربه وم�ضى خائبًا�« ،أقبلت»
المالئكة تخد ُم ي�سوع (مت )11 :4؛ وفي الجبل الثاني ،بعد �أن �صعد ي�سو ُع الجبل
وجل�س�« ،أقبل» تالمي ُذه ي�ستمعون كالمه.
هكذا �أي�ضً ا خبرة الرهبان مع «الجبل» .الرهبان ،في الأ�صل ،مع ّلمو قناعة.
ي�صعدون الجبال ليرتقوا ،ويهوون ال�صمت كي تول َد فيهم دائ ًما �أبدًا كلم ُة ي�سوع� .أديرتُهم
على ِقمم الجبال ،على م�سافة م ّما هو «تحت» ،م ّما ّ
يتحكم عاد ًة بالجماهير .من فوق،
كنت راهبًا ،فهذا يعني �أنّك
يرون الأ�شياء كما يراها اهلل ،بعيون اهلل ،بهدوء اهلل�« .إذا � َأنت َ
تما�س مبا�شر
َ
و�صلت �إلى الهدوء»(� .)2أ ّما َمن �سكن منهم تحت ،بين الجماهير ،وكانوا على ٍّ
نفو�سهم �إليه
مع حاجات النا�س و�أوجاعهم ،فال ب ّد من �أن ي�صنعوا لهم «جب ًال» تَ�صع ُد ُ
ّ
تتو�سط المدن ،يرتقون ،يقاومون �إن ُج ِّربوا،
كل �صباح وم�ساء .هناك ،في «جبالهم» التي ّ
ينت�صرون بالم�سيح الذي دعاهم .هناك تنقلب �أولويّاتُهم :بدل الخبز ي�شتهون كلمة اهلل،
وبدل الت�س ّلط يزهدون ...الحياة الرهبان ّية ،في جوهرها ،انقالب في الأولويّات� .إن �أَلغينا
من �أديرتنا «الجبال» ،ف�سيت�س ّطح فينا ُّ
ن�ستغربن عندها �إن لم يَ ُعد النا�س ينظرون
كل �شيء .ال
ّ
�إلى «فوق» كي يَرونا! ُ�س ُر ُجنا َغدَت تحت المكيال ،ال على المنارة (مت .)15 :5
(١)	Elian CUVILLIER, Naissance et enfance d’un Dieu. Jésus Christ dans l’Évangile de
Matthieu, Paris, Bayard, 2005, p. 107, 108.
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«طوبى»

كلمة ي�سوع الأولى« :طوبى» .ك َّررها ت�سع م ّرات متتالية ،ب�صيغة الجمع« :طوباهم»
(« .)»makarioiيبدو �أ ّن هدوء الجبل انعك�س �سعاد ًة على فم ي�سوع .المط َّوب هو
«ال�سعيد» و«المغبوط» و«الهنيء» .كلمة لي�ست جديدة .وردت مرا ًرا في العهد القديم،
ال �س ّيما في �سفر المزامير ( 26م ّرة من �أ�صل  45م ّرة في الكتاب المق ّد�س ك ّله)� .أ ّول
َ
ال�سلوك الم�ستقيم في طريق الأبرار والت�أ ّم َل
المزامير يبد�أ بها .هناك ،كان محو ُر ال�سعادة
الرب« :طوبى للرجل الذي ال ي�سير على م�شورة ال�ش ّريرين وال يتو ّقف في
في �شريعة ّ
الرب هواه وفي �شريعته
طريق الخاطئين وال يجل�س في مجل�س ال�ساخرين ،بل في �شريعة ّ
يُتمتم نها َره ولي َله» (مز  1 :1ـ .)2
من اعتاد قراءة الكتاب المق ّد�س �سيُ�ص َدم �إ ًذا عندما يقر�أ �أنّ �أ ّول «طوبى» ،في
خ�صها ي�سوع «لفقراء الروح» .أ�يَ ِن ُّم هذا الخيار على �أنّ الأ ّو ّلية لم ت ُعد
العهد الجديدّ ،
نف�سه واتّ�ضعت؟
لمت�أ ّملي ال�شريعة وال لل�سالكين في طريق اال�ستقامة ،بل لمن فقرت ُ
ي�سيين� ،أولئك ال�سالكين في ّبر ال�شريعة
والفر ّ
َمن يَقر�أ �إنجيل م ّتى ويتابع م�سار الكتبة ّ
لذع الألفاظ ،يدرك �أنّ ما يحلو في نظر ي�سوع
بامتياز ،وي�سمع ما �أ�س َمعهم ي�سوع من �أَ ِ
قبل ّ
كل �شيء هو ا�ستقامة القلب والروح�« :إن لم يَزِ د ب ُّركم على ما للكتبة والف ّري�سيِّين،
ُ
يو�صل �إلى الطريق
ملكوت ال�سموات» (مت  .)20 :5القلب الم�ستقيم
ال تَدخلوا
َ
الم�ستقيم .من القلب ينبعث ُّ
الطيب ِمن َكنزه
كل �شيء (مت  18 :15ـ « .)19الإن�سان ّ
للحب �أكثر
خرج الطيِّبات» (مت  .)35 :12الغلبة باتت للقلب ال ّ
للن�صّ ،
الط ّيب يُ ُ
عجبًا بنف�سك ،ممتلئًا من
منه للعقيدة .ال�شريعة� ،إن قاربتَها خط�أً ،قد تجعلك �إن�سانًا ُم َ
وت�ستقر فيك« .طوباهم فقراء
الرب تحتاجك فار ًغا كي تملأك
ذاتك؛ في حين �أنّ كلمة ّ
ّ
منهجا جدي ًدا :درب ال�سعادة ينطلق
الروح» ،تطويب ٌة َغ َدت ،هي و�أخواتها ،مدر�س ًة تع ّلم ً
خرب الداخل
من الداخل ،من القلب والروح� .إذا ا�ستوى الداخل يَ�ستوِ البنيا ُن ك ّله ،و�إذا َ
خرب معه ُّ
كل �شيء.
َ
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«الجياع والعطا�ش»

التطويبة الرابعة تتك ّلم على الجائعين ِ
والعطا�ش �إلى الب ّر (مت  .)6 :5الجوع
نق�ص م�ؤلم .طالما كان ال�شبَع واالرتواء في الكتاب المق ّد�س
والعط�ش ،بح ّد ذاتهماٌ ،
عالم ًة على اكتمال الخليقة ونعم ًة من ِن َعم اهلل الخالق« :ها قد �أعطيتُكم َّ
خرج
كل ٍ
ع�شب يُ ُ
بِز ًرا على وجه الأر�ض ك ّلها َّ
وكل �شجرٍ فيه ثم ٌر يُخرج بِز ًرا يكون لكم طعا ًما» (تك :1
َ
والعط�ش ِمن بع ُد َمن يَقر�أ ن�شي َد �صاحب المزمور في خيرات اهلل
 .)29هل يُط ِّو ُب الجو َع
أر�ض و� َسقيتَهاِ ،
وبالغنى غمرتَها .نه ُر اهلل امتلأ ميا ًها وللنا�س ت ُِع ُّد
إفتقدت ال َ
المتد ّفقةَ �« :
أعددت الأر�ض .تُر ِّوي �أتال َمها وتُ� ِّسوي �أخاديدَها ،بالوابل تُبلِّ ُلها ُ
َ
وتبارك
الحنطة.
فكذلك � َ
َ
ِ
بالبهجة
بالد�سم �آثا ُرك .مراعي الب ّريّة تقط ُر والتال ُل
بجودك وتَقط ُر
نبتَها .تُكلِّ ُل العا َم
ِ
المروج بالغنم تكت�سي والأودي ُة بالحنطة تتو�شّ ح فيهتفون ويُن�شدون»؟ (مز :65
تت�سربل،
ُ
أر�ض
ال�شعب قدي ًما بدخولها هي � ٌ
 10ـ  .)14يكفي �أن ن�ستذكر �أ ّن الأر�ض التي ُوع َد ُ
«ط ّيبة وا�سعة تَد ّر لَبنًا حليبًا وع� ً
للرب مكاف�أتها ال�شبَع« :لو
سال» (خر  ،)8 :3و�أ ّن الأمانة ّ
�سم َع لي �شعبي َ
و�سلك � ُ
باب الحنطة �أطعمتُه ومن ع�سل ال�صخرة
إ�سرائيل ُطرقي ِ ...من لُ ِ
ي�سيل اللعاب �أمام ما �أعدَّه اهلل لمن َ
�أَ�شبعتُه» (مز ُ .)17 ،14 :81
�سلك في طريقه« :يُركبُه
على مرتفعات الأر�ض ،فيُطعمه من غ ّالت الحقول ،ويُر�ض ُعه من ال�صخر ع� ً
سال ومن
الحمالن ِوكبا�ش بني با�شان
ولبن البقر
َ�ص ّوان الجلمود زيتًاَ ،
َ
وحليب الغنم .مع �ش َْحم ُ
عاقب
والتيو�س ،مع د�سم لُ ّب الحنطة ،ود ُم العنب ت�شربُه خم ًرا» (تث  13 :32ـ  .)14و�إن َ
الرب �شعبَه م ّر ًة ف�أذاقه ُم ّر ال�سبي والت�ش ُّتت ،ف�إنّه �سيعود يُحييه من جديد« :ال يجوعون
ُّ
ينابيع المياه
وال يعط�شون ،وال ُ
تلفحهم ال�سمو ُم وال ال�شم�س ،لأ ّن راح َمهم يَهديهم و�إلى ِ
يوردهم» (�أ�ش  .)10 :49لهذا ال غرو �إن كان الجوع والع َط�ش واحد ًة من الم�آ�سي التي
ال�شعب قدي ًما في الب ّريّة« :تاهوا في الب ّريّة ولم يجدوا �سبي ًال �إلى مدينة م�أهولة،
عانى منها ُ
أ�صبحا الحقًا لعن ًة من اللعنات التي
ٌ
نفو�سهم فيهم» (مز  .)5 :107و� َ
جياع ِعطا�ش ،تخور ُ
ال�شعب العا�صي�« :أح�شُ ُد �شرو ًرا عليهم ،و�سهامي �أُفر ُغها فيهم ،يخورون جو ًعا
تُ�صيب َ
وتفتر�سهم ح ّمى ووبا ٌء م ّر» (تث � .)23 :32سيكون الجوع وال َع َط�ش م�صي َر َمن عاثوا في
ُ
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المجتمع ف�سا ًدا« :ويل للقائمين من ال�صباح في طلب ال ُم�سكرات ،والمت�أخّ رين �إلى الم�ساء
والخمر تُلهبُهم ،وفي م�آدبهم الك ّنارة والعود ّ
والدف والمزمار والخمر ،وال يلتفتون �إلى
خا�صتُه من
عمل ّ
الرب ،وال يرون ُ�صن َع يديه .لذلك ُج ِل َي �شعبي لعدم المعرفة ،و�أ�صبح ّ
�أهل المجاعة ،ويَب َِ�ست عا ّمتُه من العط�ش» (�أ�ش  11 :5ـ .)13
من جهة �أخرى ،يرى الكتاب المق ّد�س �أحيانًا في الجوع والعط�ش ف�ضيل ًة ،ال
�س ّيما الجوع والعط�ش �إلى كلمة اهلل .كتاب ي�شوع بن �سيراخ يتك ّلم على الجوع والعط�ش
�إلى الحكمة الإله ّية« :تعالوا � َّإلي �أيّها الراغبون َّفي وا�شبعوا من ثماري .ف�إنّ ذكري �أحلى
من الع�سل وميراثي � ُّألذ من �شهد الع�سل .الذين ي�أكلونني ال يزالون يجوعون والذين
النبي عامو�س« :ها
ي�شربونني ال يزالون يعط�شون» (�سي  19 :24ـ  .)21وكذلك كتاب ّ
�إنّها �ست�أتي �أيّا ٌم ُ
الرب �أُ ُ
ر�سل فيها الجو َع على الأر�ض ،ال الجو َع �إلى الخبزِ
يقول ال�س ّي ُد ّ
ا�ستماع ِ
وال َ
الرب» (عا .)11 :8
كلمة ّ
العط�ش �إلى الماء بل �إلى ِ
الجوع والع َط�ش ،ما هما في نهاية المطاف؟ هما ٌ
�شكل من �أ�شكال الفراغ .والفراغ
نق�صا ُمعيبًا ،بل قد ي�ستحيل ف�ضيلة .الفراغ يُولّد الرغبة ،والرغب ُة البحثَ َ .من يَفرغ
لي�س دائ ًما ً
ي�شته ،و َمن ِ
ِ
أنا�س اختبروا
ي�شته يَ ِج ّد كي يَج َد ُمبتغاه .في �إنجيل م ّتى نف�سه نموذج بليغ على � ٍ
فرا ًغا ما في حياتهم ،فتولّدت فيهم اله ّمة كي ي�سافروا ويبحثوا عن بغيتهم� :إنّهم المجو�س،
الباحثون الأ ّولونُ � .
أنا�س يبحثون ،يُف ّت�شون ،ي�س�ألون،
ن�ص المجو�س هو �أنّنا �أمام � ٍ
أجمل ما في ِّ
تجتاح ن ََّ�صهم من �أق�صاه �إلى �أق�صاه�« :س�ألوا»
ي�سمعون ،ي�ستخبرون وي�ستعلمون� .أفعا ُل البحث ُ
(مت  )8 ،7 ،4 ،1 :2و«�سمعوا» (مت  .)12 ،9 ،3 :2من �أُولى مفاعيل ِ
ميالد ي�سوع هو
النا�س �أخذوا يبحثون عنه من غير �أن يدروا ال �أين هو تحديدًا وال َمن هو بالفعل.
البحث� ،أ ّن َ
�أن يبحثَ الإن�سا ُن عن �شيء ،فهذا من ُ�ص ِلب وجوده .الإن�سا ُن يبحثُ كي يَحيا ،و�إن لم
ْ
يبحث يجم ْد ،يموت :ال ي�س�أل ،ال ي�سافر ،ال يج َهد ،ال يفرح ،ال ي�ضطربَ ...من ال يبحث ال
ينظر �إلى فوق ،ال ي�شاهد ال�سما َء ونجو َمها ،ال يفتح الكتب ،ال يقر�أَ ...من ال يبحث ال يترك
لنف�سه �أن تتر َّق َب المجهول ،وال ِ
ِ
قلب المغامرة...
لروحه �أن تت�أ َّهب ،وال ِل َقلبه �أن يخفقَ في ِ
ال�شم�س «في الم�شرق» ،وال يَ�سعد ب َوهج نورِ هاَ ...من ال يبحث
َمن ال يبحث ال تُ�شرق عليه ُ
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ال ي�ضطرم في داخله قلقٌ وال يَ�شدّه � ٌأمل نحو ِ
نجمة الخال�ص وال تَحثّه طاق ٌة �إلى تخ ّطي
البحث عن الحقيقة الأ�سمى� ،أي اهلل( .)١تري ُد �أن َ
ذا ِته �إلى ما هو �أعلى و�إلى ِ
تقتل �إن�سانًا،
امنع عنه البحثَ ،قيِّ ْد يدَيهَ ،ح ِّج ْم �آفا َقهِ ،
اع�ص ْب عينَيه ،ط� ِأطئ ر�أ� َسه؛ �أو على
جي ًال بكاملهْ ،
العك�سَ ،ق ِّد ْم له َّ
كل �شيء� ،أَ ِتخ ْم عق َله ،دلِّ ْل نف� َسه واتر ْكه ينزوي يجت ّر داللَه ال َمقيت؛ فيبدو
إن�سان «ي� ُ
ك� ٍ
أكل وي�شرب لأنّه غدًا يموت» (�أ�ش 13 :22؛  1كور .)32 :15
أهم من ال�شبع .فتاتة �صغيرة من الخبز ّ
الجاف تُغريك
لهذا يكون الجوع �أحيانًا � ّ
عند الجوع �أكثر م ّما تغريك �أ�شهى الأطباق عند ال�شبعَ .من عرف الجوع ال يُنكر النعمة
الكتاب المق ّد�س
جاثم دائ ًما عند بابه .عندما �أراد ُ
متى �أتت� ،أ ّما َمن يَ�شبع فخط ُر الجحود ٌ
ي�صف ال�شعب الجاحدَّ � ،صوره �إن�سانًا ُمتخَ ًما �سمينًا يرف�س النعمةَ �« :
�أن َ
أكل يعقوب ف�شب َع
َّ
وا�ستخف ب�صخرة خال�صه» (تث :32
و�سمن ي�شورون فرف�س  ...ونب َذ الإله الذي �صنعه
َ
ُ
أق�سمت لآبائه عليها ،في� ُ
أكل وي�شب ُع وي�س َمن ويتح ّول �إلى
« .)15حين �أدخ ُله ال َ
أر�ض التي � ُ
� ٍ
آلهة �أخرى ويعبدونها وي�ستهينون بي وينق�ض عهدي» (تث .)20 :31
لي�س هناك �أبلغ من �صورة الجوع والعط�ش كي َ
ن�صف الحياة الرهبان ّية� .ألي�ست،
«ظمئت
ح�سب الراهب �أن ي�شد َو ملء َفمه:
ْ
في جوهرها ،جو ًعا وعط�شً ا دائ ًما �إلى اهلل؟ ُ
الحي» (مز  .)3 :42الجهاد الأكبر في حياتنا الرهبان ّية هو �أن
نف�سي �إلى اهلل� ،إلى الإله ّ
يمل ،ومن ّ
نُبقي على هذا الجوع والعط�ش �إلى اهلل ،هو �أ ّال ن�شبع ،لأنّ من يَ�شبع ّ
يمل
�صي� ،أينما ذهب ،يختار دائ ًما
يهجر ...في رهبان ّيتي ،كان الأب ب�شارة �أبو مراد المخ ّل ّ
وحجته �أن ي�سهر على قنديل الزيت كي يُبقيه م�شتع ًال �أمام
الغرفة التي تال�صق الكني�سةّ ،
لكن رغبته في الواقع كانت في ٍ
مكان �آخر� :أن ي�سكن قرب حبيبه
القربان المق ّد�سّ ،
ٍ
�ساعات من ال�سجود الهادئ .تُرى ما الذي كان
إلهي يدخل �إليه �أنّى �شاء يناجيه في
ال ّ
الرب وعط�شه �إلى مالقاته؟ الرهبان الحقيق ّيون كائنات
يدفعه �إلى ذلك غير جوعه �إلى ّ
الرب وترتوي بما ت�شرب من َمعين كلمته .ل�سا ُن حالهم
جائعة ،تلت ّذ بما ت�أكله من مائدة ّ
(١)	Joseph RATZINGER (Benoît XVI), L'enfance de Jésus (Champs essais, 1098), Paris,
Flammarion, 2013, p. 134.
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النبي حزقيال« :يا ابن الإن�سان� ،أَ ِطعم جوفك واملأ �أح�شاءك من هذا ِال�سفر الذي
ُ
كلمات ّ
كالع�سل حالوة» (حز .)3 :3
�أنا مناولك ،ف�أكلتُه ف�صار في فمي
ِ
الكالم على الجوع والعط�ش يقودنا �إلى الكالم على االلتذاذ .جميعنا نف ّت�ش عن
ل ّذة في مكان ما ،ولي�س �سه ًال ،في ع�صرٍ مثل ع�صرنا� ،أن تكون الإله ّيات مو�ض َع ل ّذتنا.
بين الرهبان َمن َج ّلوا في هذا الأمر وبرعوا ،ومنهم من ف�شلوا و�سقطوا .لماذا؟ لأ ّن الغواية
حا�ضرة دائ ًما .تجربة ي�سوع على جبل التجربة تُعاد ف�صولُها في ّ
أزلي
كل زمنٌ .
�صراع � ّ
حيوي ،فهو «يُ�ش ّدد قلب الإن�سان» (مز :104
أبدي بين «الخبز» و«الكلمة»! الخبز ُم ِل ّحّ ،
� ّ
 .)15لكن �أن ي�صير الخبز ،وما يرمز �إليه من خيرات الأر�ض ،محور الحياة ،فهنا التجربة
التي ي�سقط فيها كثيرون ،ح ّتى الرهبان الذين يُفتر�ض ب�أنّهم الأبطال الذين ال ي�سقطون:
«ال تهت ّموا قائلين :ماذا ن�أكل؟ �أو ماذا ن�شرب؟ � ...أُطلبوا �أ ّو ًال ملكوت اهلل وب ّره ّ
وكل هذه
رهباني يقوم على ت�أمين ّ
«كل» �شيء لمن نذروا
تُزاد لكم» (مت ّ � .)33 ،31 :6أي نظام
ّ
�أ� ً
صال الزهد عن الزائالت هو نظام يقود رهبانه �إلى �أن يغرقوا في بحر الرغائب ،ويُميت
فيهم الجوع �إلى «الكلمة التي تخرج من فم اهلل» .ال يزال الزه ُد بابًا رحبًا �إلى الملكوت.
«ال ِب ّر»

المط َّوبون هم الجياع ِ
والعطا�ش �إلى «ال ِب ّر» .تتف ّرد التطويبة الم ّتاويّة بهذه المفردة عن
�أختها التي نقلها لوقا« :طوباكم �أيّها الجائعون الآن ،ف�إنّكم �ستُ�شبَعون» (لو  .)21 :6لوقا �أ�ش ّد
اليومي ال �إلى الب ّر« .الب ّر» («)»dikaiosunē
واقع ّية من م ّتى ،فهو َعنَى الجائعين �إلى الخبز ّ
�ست م ّرات� .أ ّما النعت «با ّر» (« )»dikaiosفيرد
كلمة عزيزة على قلب م ّتى ،ترد في �إنجيله ّ
ت�سع ع�شرة م ّرة ،والفعل «بَ َّر َر» (« )»dikaioōم ّرتَين .قبل الف�صل الخام�س ،تك ّلم م ّتى م ّر ًة
على يو�سف «البا ّر» (مت  ،)19 :1وم ّر ًة �أخرى على الب ّر في معر�ض ر ِّد ي�سوع على يوح ّنا
ليق بنا �أن ن ُّتم َّ
كل ب ّر» (مت .)15 :3
المعمدان« :دع الآن! لأنّه هكذا يَ ُ
الرب،
ما هو «ال ِب ّر» في �إنجيل م ّتى؟ و َمن هو «البا ّر»؟ هل هو َمن يُط ّبق �شريع َة ّ
مثل زكريّا و�ألي�صابات «البا َّرين» (لو )6 :1؟ هل البا ّر هو َمن يكون « ُمحبًّا للب�شر» (حك
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« ،)19 :12ر�ؤو ًفا رحي ًما» (مز « ،)4 :112ير�أف ويعطي» (مز  ،)21 :37جام ًعا في
الرب ،مثل �سمعان ال�شيخ
�شخ�صه َّ
الحق مع الرحمة (مز )11 :85؟ هل هو َمن «ي ّتقي» ّ
والتقي» (لو )25 :2؟ ال ّ
العمومي يكت�سب ٍ
معان مختلفة،
�شك في �أ ّن هذا اللقب
ّ
«البا ّر ّ
قلب اهلل ،لأ ّن الرجل البا ّر ال ي�ستم ّد
غير �أنّه يُح ّت ُم على حامله تَ�ص ّر ًفا يكون على ح�سب ِ
الرب و�شريعته ،تما ًما مثل نوح،
تما�سه المبا�شَر مع ّ
برارتَه من نف�سه ومن قُدراته ،بل من ّ
�أ ّو ِل «با ّر» في الكتاب المق ّد�س ،الذي «�سار مع اهلل» (تك .)9 :6
مفتاح تف�سير هذه الكلمة .في رواية
قد يكون يو�سف� ،أ ّو ُل با ٍّر في العهد الجديدَ ،
ميالد ي�سوع ،يقال �إنّ يو�سف عزم ،كونه «با ًّرا» ،على �أ ّال ي�شهر امر�أته مريم بل على �أن
ي�صرف امر�أته لي�س لأنّه َّ
�سرا (مت � .)19 :1أراد يو�سف �أن َ
�شكك في عذريّتها،
ي�صر َفها ًّ
كما يُعتقَد غالبًا ،بل ألنّه تر ّدد �أمام ا�ستثنائ ّية الحدث� :إمر�أته مريم «حبلى من الروح
فر�ضت برارتُه عليه التراجع ال َوقور والهادئ ،لأ ّن الم�شروع هو
القد�س» (مت ْ .)18 :1
إلهي من تنفيذ الروح القد�س .تراجع ،لأنّه «لم يُرد �أن يَظهر على �أنّه �أبو الطفل
عمل � ّ
دنيوي ،بل ،كما قال
هاب �أن ي�أخذ مري َم زوجتَه �إلى بيته ،فلي�س ذلك ٍ
ل�سبب ّ
إلهي� .إذا َ
ال ّ
ج ّي ًدا �أو�سابيو�س ،لأنّه اكت�شف «تدبي ًرا» �أرقى من تدبير الزواج الذي كان يُ ّ
خطط له»(.)١
ين�سب ِ
لنف�سه مولو ًدا مق َّد ً�سا لي�س له ،وزوج ًة �أم�ست ُم َ
لك اهلل(.)٢
تراجع ،لأنّه لم يُرد �أن َ
ؤمن عاد ًة التر ّد َد واالبتعاد .هذا ال�سيناريو طالما
�أمام ّ
إلهي ،يف�ضّ ل الم� ُ
التدخل ال ّ
تك ّرر في م�شاهد عديدة من الكتاب المق ّد�س :مع مو�سى (خر 11 :3؛ )13 ،10 :4
وجدعون (ق�ض  )15 :6و�أ�شعيا (�أ�ش  )5 :6و�إرميا (�إر  )6 :1وغيرهم .ال ي�أتي التر ّدد
ب�سبب ٍّ
�شك يَطال َ
نف�سه �أه ًال
عني ال يرى َ
عمل اهلل بالذات ،بل غالبًا لأ ّن الم�ؤمن المـ َ ّ
لهذا العمل .بدل �أن تكون برارتُه حاف ًزا على الإقدام ،تكون على العك�س حاف ًزا على
العلني ،لأنّه
االن�سحابَ .
وثق يو�سف بعمل اهلل ،ألنّه با ّر؛ لم يُرد �أن يع ّر�ض امر�أته للهزء ّ
(١) Xavier LÉON-DUFOUR, Études d’évangile (ParDi, 2), Paris, Seuil, 1965, p. 80-81.
(٢) René LAURENTIN, Les Évangiles de l’Enfance du Christ. Vérité de Noël au-delà des mythes: Exégèse et sémiotique, historicité et théologie, Paris, Desclée de Brouwer, 1982, P. 321.
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�سرا باالبتعاد ،لأنّه با ّر .البرارة في الكتاب المق ّد�س لي�ست تَر ًفا فكريًّا �أو روحيًّا،
با ّر؛ َف َّكر ًّ
نقي�ض «الخاطئ» (مت
ترجم على الأر�ض .البا ّر ،في �إنجيل م ّتى تحدي ًدا ،هو ُ
بل عمل يُ َ
الح�سن وال يدري أ�نّه عم َله (مت
 )13 :9و«ال�ش ّرير» (مت )49 :13؛ هو َمن يعمل عم َله َ
)37 :25؛ هو نو ًعا ما الإن�سان المظلوم الذي يُراق د ُمه من غير �أن يكو َن قد �أ�ساء �إلى
الزكي (مت  ،)35 :23و�أي�ضً ا ِم َثل ي�سوع «البا ّر»
�أحدِ ،م َثل هابيل «البا ّر» الذي �أُريق د ُمه ّ
الذي �سيُ�ساق �إلى ال�صلب ُظل ًما ،ب�شهادة �أعدائه �أنف�سهم (مت  .)24 ،19 :27يو�سف هو
الح�سن في الخفاء ،يقبل �أن
�شرا ،يعمل ع َم َله َ
من طينة ه�ؤالء الأبرار :ال يُخطئ ،ال ي�صنع ًّ
«ي�ست�شهد» من غير �أن يُ�سيء �إلى �أحد .برارته هذه ال تنح�صر في رغبته تطبيق ال�شريعة،
كما ينادي الذين يتب ّنون فر�ض ّية الزنا .البرارة ،في �إنجيل م ّتى ،لم تَرِ د في هذا المعنى� .أ ّول
ما تك ّلم ي�سو ُع في الرواية ،دعا �إلى «�إتمام ِّ
لي�صبح ال ِب ّر الذي ينادي
كل ب ّر» (مت َ ،)15 :3
به ا�ستزاد ًة على ِب ِّر الكتبة والف ّري�س ّيين الحري�صين على تطبيق ال�شريعة ،ا�ستزاد ًة ال يُدخَ ل
ملكوت ال�سموات من دونها (مت � .)20 :5إذا كان يو�سف أ� ّو َل با ٍّر في ٍ
رواية ط َّو ِبت
الجيا َع ِ
والع َ
نموذجا ُمق َّد ًما على ملكوت ال�سموات
طا�ش �إلى ال ِب ّر ،فهل يُعقَل � ّأل يكو َن
ً
و ِب ّره (مت )33 :6؟ يو�سف «البا ّر» ُو�ضع بين نا َرين :نارِ الروح القد�س العامل في امر�أته،
ونار كلمة المالك التي فه َم َمكنونَها .البرارة «اليو�سف ّية» ،ما هي؟ هي �أن ت�ؤمن ب�أ ّن للروح
القد�س طرائقَه العجيبة في العمل� ،أن ت�صغي ل�صوت اهلل ،و�أن تفهم �أنّ لكلمته �أغوا ًرا
َ
يجازف
و�صوت وكلمة ،هذا هو �س ُّر يو�سف! « َقب َِل يو�سف ب�أن
روح قد�س
ٌ
دفينة تتحقّقٌ .
يفعل �شيئًا م ّما على الإن�سان �أن يَفعله وب�أن َ
يترك هلل �أن يفعل َّ
ب� ّأل َ
كل �شيء مكانَه . ...
يقبل الخال�ص من اهلل ِ
نف�سه ك ّليًّا بجانب اهلل ،هذا هو ف�ض ُله� :أن َ
نف�سه و� ّأل يق َع
لقد و�ض َع َ
في ِ
تجربة �أن يكون هو َمن يمنح الخال�ص»( .)١البرارة «اليو�سف ّية» هي �أن تتخ ّلى عن ح ٍّق
إلهي ،ك�إبراهيم قدي ًما الذي َق َّدم
مكتَ َ�سب لك ،عن �أب ّو ٍة ت ِّ
ُ�ضحي بها على مذبح الوعد ال ّ
ذبيح ًة في نهاية المطاف ال ابنَه ا�سحق ،بل �أب ّوته المتمثّلة في الكب�ش البديل (تك  1 :22ـ
�سب لهما ذلك «ب ًِّرا» (تك .)6 :15
� .)18إبراهيم ويو�سف ،كالهما �آمن ُفح َ
(١)	André PAUL, L’évangile de l’enfance selon saint Matthieu (LiBi, 17), Paris, Cerf, 1968, p. 93.
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الرب� ،إلى ٍ
الجياع والعطا�ش �إلى الب ّر هم �إ ًذا �أولئك الجائعون �إلى ٍ
وم�ضة
لفتة من ّ
ِ
الرب وج َهه عنهم؛ هم الذي
وم�ضات عينَيه؛ هم الذين تتع ّذب
من
جوارحهم �إن �أ�شاح ُّ
ُ
يُبَ ُّدون �إرادة اهلل على � ّأي �إرادة ،ور�ضاه على ر�ضا � ّأي مخلوق؛ هم الذين ،كيو�سف،
روح اهلل وي�سم ُعون كال َم ِ
خافت بال عناد؛ و�إن
مالكه .و�إن تر َّددوا فتر ّد ُدهم ٌ
يُطاو ُعون َ
أنف�سهم� ،أي
خافوا فخوفُهم ٌ
تمهيد للطاعة .الجياع والعطا�ش �إلى الب ّر هم الذين يُنكرون � َ
يُفرغونها كي تمتلئ من ح�ضور اهلل؛ هم الذين ال يجعلون من ذواتهم محور الدنيا وال
من رغائبهم بو�صلة حياتهمُ .وجهتهم واحدة :ملكوت اهلل وب ّره.
«�س ُي�ش َبعون»

إلهي» .ال �أحد
الفعل في �صيغة المجهول .تلوح خل َفه ُ
مالمح اهلل� .إنّه «المجهول ال ّ
يملأ جوع الإن�سان �إلى الب ّر �إ ّال َمن ي�أتي منه ُّ
«بالرب وحدَه ال ِب ّر» (�أ�ش  .)24 :45لي�ست
كل ب ّرِّ :
يمدح نظا ًما اجتماعيًّا ،وال �س ّلة جوائز تُمنَح اعتبا ًطا .التطويبات محو ُرها
التطويبات ًّن�صا ُ
خ�ص فقرا َء
اهلل وملكوته .التطويبة الأولى تر�سم �سل ًفا المنحى العام لأخواتها :اهلل هو َمن يَ ّ
الروح بملكوت ال�سموات (مت  ،)3 :5و َمن يُو ِّرث الودعاء ال َ
أر�ض التي يرثها هو في
الأ�صل (�آ  ،)4ومن يُ�شبع الجائعين والعطا�ش �إلى الب ّر (�آ  ،)6و َمن يع ّزي الحزانى (�آ ،)5
ح�ص َة
ويرحم الرحماء (�آ  ،)7و َمن �ستكون م�شاهد ُة وجهه مكاف�أ َة الأطهار (�آ  ،)8و�أب ّوتُه ّ
ال�ساعين �إلى ال�سالم (�آ  ،)9ومن يكون رجاء الم�ض َطهدين من �أجل الب ّر (�آ .)10
والن�ص
في مكان �آخر من �إنجيل م ّتى ،نرى ي�سوع يُ�شبع الجماهير خب ًزا و�سم ًكاّ .
ي�ؤ ّكد على �شبعهم هذا ،ال بل على في�ض الخيرات المتبقّية بعد ّ
كل معجزة (مت :14
20؛  .)37 ،33 :15ما نراه هنا ِح�سيًّا ،نقر�أه في التطويبات رمزيًّا .اهلل عندما يعطي،
ف�إنّه يعطي ب�سخاء ،يعطي ليُ�شبع .لكن متَى يعطي؟ هل الآن �أم الحقًا في الدهر الآتي؟
الفعل الم�ستع َمل ي�أتي في �صيغة الم�ستقبل ،من دون تحديد � ّأي ٍ
زمني .هذه ال�صيغة
�سقف ّ
ت�ؤ ّكد على حتم ّية عمل اهلل �أكثر منه على توقيته ،في هذا الدهر �أم في الدهر الآتي.
التدخل ،لك ّنه ح ّر في اختيار التوقيت .ما كانت التطويبات
بكالم �آخر ،اهلل مجبَر على ّ
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يو ًما مخ ِّد ًرا يُعطى للفقراء والجائعين والحزانى ليُ�سكتَهم عن ب�ؤ�سهم و�شقائهم مقابل
الوعد بالجائزة العلويّة .ي�سوع بعيد من هذا المنطق .كيف يخ ّدر الم�ساكين َمن يُعطي
�شم�سه على الأ�شرار والأخيار ويُمطر غيثَه على
بال ح�سابَ ،من ال يتوانى في �أن يُ�شرق َ
ال ُف ّجار والأبرار (مت )45 :5؟
طوباهم الرهبان!

الرهبان هم �أ�ش ّد النا�س جو ًعا �إلى الب ّر و�أ�ضناهم عط�شً ا �إلى الملكوت .هم �صفوة
الذين َقبِلوا �أن يخ�سروا كي يربحوا ،و�أن يفرغوا كي يمتلئوا .هم ،بكالم ي�سوع نف�سه،
أنف�سهم من �أجل الملكوت» (مت  .)12 :19هم ال�سائرون عك�س
ِمن الذين «خَ �صوا � َ
الت ّيار ،المترفّعون ع ّما تطلبه الجماهير .هم «الغير» بامتياز.
الذاتي و�إ�شباع ّ
في عالم يدعو ّ
قلب ثقافة
كل حاجة ،وفي ِ
كل يوم �إلى االكتفاء ّ
ينت�صب الرهبان عالم َة مخال َفة ،يذ ّكرون النا�س �أ ّن في الحياة طريقًا
ّ
تمجد الح ّريّة الزائدةُ ،
�آخر غير الذي يُنادى به من على المنابر .هناك َمن ارت�ضى الفقر طريقًا �إلى الغنى ،والع ّفة
�صحتها
ً
الحب ،والطاعة بابًا �إلى الح ّريّة .هذه الحقيقة المتناق�ضة ال ي�ؤ ّكد على ّ
منهجا نحو ّ
�إ ّال َمن اختبرها .في هذا العالم بالذات ،رهبان كثيرون يخو�ضون المعارك وي�ستب�سلون
كي ي�صمدوا� .أرادهم التط ّور رهبانًا ي� ّؤ�س�سون المدار�س والجامعات والم�ست�شفيات،
يفتحون الم� ّؤ�س�سات ويتعاطون ال�ش�أن العا ّم ،يتعاملون بالمال وبما هو لقي�صر .ه�ؤالء هم
«رهبان ّ
خط النار» ،جنو ٌد على الجبهة الأمام ّية .كثيرون منهم ي�صمدون وال يدعون �إغرا ًء
يح ّرك �أ�شفار �أجفانهم ،وكثيرون منهم ي�سقطون في الغواية وي�ستجلبون عليهم وعلى
أحوج النا�س �إلى اهلل� ،إلى نعمته
�إخوتهم �سوء ال�صيت ...الرهبان ،لمن ال يدري ،هم � ُ
اليومي ،و�إذا انقطع خبز الجوع عندهم عندها يخورون.
وب ّره .الجوع �إلى اهلل خبزهم ّ
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�أخ��������ب��������ار ره����ب����ان���� َّي����ة
 ١٤الأحد  14ت�شرين الأ ّول  :2018النذر الم�ؤبّد للأخوين �شربل يو�سف
وماركو�س ديب�( .إحتفل قد�س الأب العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب الجزيل

االحترام بالذبيحة الإله ّية في كني�سة الإكليريك ّية الكبرى في جعيتا ،التي �أبرز خاللها
الأخوان �شربل يو�سف وماركو�س ديب نذورهما الم�ؤبّدة).

 ٢٠ال�سبت  20ت�شرين الأ ّول � :2018ألب�س الأب العام ثوب االبتداء للأخوين �إيلي
فرج من تربل (البقاع ـ لبنان) وعماد برنوطي من حلب (�سوريا).
 ١١الأحد  ١١ت�شرين الثاني  :٢٠١٨تك ّرم ّ
موظفين خدموا الدير لأكثر من ٢٠
عا ًما في دير المخ ِّل�ص �إحتفل رئي�س دير المخ ّل�ص الأر�شمندريت نبيل واكيم� ،صباح

االحتفالي في كني�سة الدير ،تكري ًما لعدد من
الأحد  11ت�شرين الثاني  2018بالق ّدا�س
ّ
ّ
الموظفين الذين خدموا الدير لأكثر من ع�شرين عا ًما ،في ح�ضور المك َّرمين و�أهاليهم.
و�ألقى ،بعد الإنجيل المق ّد�س ،عظة قال فيها« :نحتفل بفرح بتكريم كوكبة من
الأ�شخا�ص الذين خدموا ٍ
وحب وعطاء ال مثيل له .لماذا هذا التكريم؟ لأ ّن
بتفان ٍّ
االن�سان الذي خلقه اهلل ،يجب �أن يعك�س �صورة جمال اهلل فيه ،وجوهر هذه ال�صورة
المجاني ِ
حب اهلل للإن�سان».
في العطاء ّ
المح ّب ،والتي هي في�ض من ّ
و�أ�ضاف« :التكريم اعتراف من قبل الم�س�ؤول ب�أنّ ه�ؤالء هم نموذج يُحتذى بهم
في �أمانتهم وخدمتهم وت�ضحياتهم التي ق ّدموها لكي يقتدي الآخرون بذلك� .إنّه �شعور
و�ضحى وعمل من �أجل الخير العا ّم».
إن�ساني مم ّيز ٍ
و�سام ج ًّدا �أن تق ّدر �إن�سانًا تعب ّ
� ّ
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وقال�« :إ ّن الدير العامر اليوم يفتخر به�ؤالء الأ�شخا�ص ويرفعهم قدوة �أمام
تج�سدت بعطاءاتهم وخدمتهم المح ّبة الأمينة ،التي ال
الجميع ك�أنوار بالمح ّبة التي ّ
توازي المال والدروع الب�شريّة ،لأ ّن قيمتها �إله ّية بال�صميم».
بعد الق ّدا�س انتقل الح�ضور الى �صالون الدير ،وق ّدم رئي�س الدير الدروع
للمك ّرمين ،وهم :جان خرياطي� ،سالم اليا�س ،نخلة اليا�س� ،سمير دبيان ،كليمان�س
بطر�س ،فادي وهبي ،عماد وهبي  ،بطر�س �شخلول ونقوال �سعيد .
ثم �أقيمت م�أدبة غداء في الدير على �شرفهم.
 ١٥الخمي�س  15ت�شرين الثاني � :2018سيم الأخ ماركو�س ديب �ش ّم ًا�سا م�ساع ًدا
عن يد الأب العا ّم في كني�سة الإكليريك ّية الكبرى في جعيتا.
 19 ١٩ـ ـ  23ت�شرين الثاني  :2018الريا�ضة الروح ّية ال�سنويّة الثانية� ،ألقى مواعظها
الماروني في �أبر�ش ّية زحلة) ،وكانت بعنوان
الأب طوني ق�ضماني (من الإكليرو�س
ّ
«حياة المك ّر�س وجود دائم مع اهلل� ،سبلها فرح الروح.»...
 20 ٢٠ـ ـ  30ت�شرين الثاني � :2018سافر الأب العام الى روما للم�شاركة في
اجتماعات الر�ؤ�ساء العا ّمين العالم ّيين ومتابعة مل ّفات وكالة روما وترميم دير مار
با�سيليو�س و�أمور رهبان ّية �أخرى.
 ١ال�سبت  1كانون الأ ّول � ،2018إحتفل الأب العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب
بالذكرى ال�سنويّة لم� ّؤ�س�س الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ال�صيفي ،وعاونه النائب العا ّم رئي�س دير المخ ّل�ص الأب المدبّر نبيل واكيم والآباء
ّ
المدبّرين ولفيف من الكهنة المخ ّل�ص ّيين ،بح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث
وراعي �أبر�ش ّية �صيدا المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد والمطرانين �إبراهيم �إبراهيم وجان
عادل �إيل ّيا والأ ّم العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات منى وازن والأ ّم العا ّمة للراهبات
الأنطون ّيات جوديت هارون ،وعدد من كهنة �أبر�ش ّية �صيدا والرهبان والراهبات
والأ�صدقاء .بعد الإنجيل �ألقى الأب العا ّم عظة ،هذا ملخّ �ص عنها« :ن�سمع اليوم �صوت
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الروحي الم� َّؤ�س�س على
الم�سيح يدعونا الى التق ّدم الى العمق ،وعمقنا الأ ّول هو العمق
ّ
�صخرة ي�سوع الم�سيح ،والعمق الثاني هو الم�ؤ� ِّس�س و�آبا�ؤنا الأ ّولون ،نعود بلهفة �إليهم
ال�صيفي �شخ�ص ّية ف ّذة كاريزماتيك ّيةّ � ،أ�س�س رهبان ّية
كما �إلى ينبوع �صافي .فالمطران
ّ
�ض ّمت �شهداء وق ّدي�سين ومعترفين و�أ�ساقفة وبطاركة ور� ً
سال وعلماء ...وما زال �أبناء
المخ ّل�ص يبذلون الغالي والنفي�س للقيام بر�سالتهم على مثال م� ّؤ�س�سهم الذي بقي ثابتًا
على �إيمان الكني�سة رغم الأحزان واال�ضطهادات ومخاطر الدم .الرهبان ّية هي عط ّية
الروح القد�س وقربانة مق ّد�سة وذبيحة خال�ص ّية امتدا ًدا لذبيحة الم�سيح على ال�صليب».
بعد دورة القرابين ج ّدد الأب العام نذوره وتبعه الكهنة ذوو النذور الم�ؤبّدة ّثم ذوو
النذور الم�ؤ ّقتة .في ختام الق ّدا�س ّتم تبادل التهاني في ال�صالون الكبير و ُدعي الجميع
الى لقمة المح ّبة على مائدة الدير.
 ٢٢ال�سبت  22كانون الأ ّول  ،2018ال�ساعة الرابعة بعد الظهر ،كان دير المخ ّل�ص
�شمام�سا �إنجيل ًّيا ،بو�ضع
على موعد مع فرحة ر�سامة الإيبودياكون ماركو�س ديب
ً
يد �صاحب ال�سيادة راعي �أبر�ش ّية �صيدا ودير القمر المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد .وقد
االحتفالي الأب العا ّم والآباء المدبّرون وجمع من الآباء المخ ّل�ص ّيين،
�شارك في الق ّدا�س
ّ
وخدمت الر�سامة جوقة الإكليريك ّية الكبرى وبع�ض الآباء .في ختام الق ّدا�س خرج
الجميع باحتفال الى �صالون الدير لتق ّبل التهاني وتناول الجميع لقمة المح ّبة في ج ّو
عابق بالفرح والبهجة.
 ١٨الإثنين � 18شباط  :2019النذر الم�ؤقت للأخ �سبا�ستيان (مايكل) هام ،في
إقليمي
دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ،خالل الق ّدا�س الإلهي الذي احتفل به الرئي�س ال ّ
الأب �أنطوان رزق ،ي�شاركه رئي�س الدير الأب فار�س الخليفات وجمهور الدير وح�ضور
الآباء المخ ّل�ص ّيين العاملين في كندا ونيوجر�سي وونيويورك وح�ضور الأب �إيلي ميخايل
والأب جبرائيل راعي كني�سة مار �أنطونيو�س المارون ّية ،والأب باتريك �أرمانو وجماعة
بيت الريا�ضات الروح ّية (كور�س ّيو) ،وجمع من �أهالي الناذر الجديد و�أ�صدقائه.

(18 Feb. 2019) The First (Temporary) Vows of Brother Sebastian
(Michael Hamm) given to the Basilian Salvatorian Order at Saint Basil
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Seminary, Methuen in the presence of the BSO Regional Superior Father
Antoine Rizk and our Brothers Preists, the Salvatorians from Canada,
New Jersey and New York along with the Participation of our Brother
Priests Father Elie Mikhael, Saint Anthony's Maronite Church Pastor and
Father Gebrayel. In addition to Father Patrick Armano and the Cursillo
Community.

 ٢٣ال�سبت � 23شباط � :2019إحتفل الرئي�س العام في كني�سة دير المخ ّل�ص
إلهي بمنا�سبة ذكرى انتقال المك َّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ،عاونه الآباء
بالق ّدا�س ال ّ
المدبّرون ولفيف من كهنة الرهبان ّية وال�شما�سان �سليمان ك�شا�شة وماركو�س ديب،
بح�ضور غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث وراعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة
الح ّداد ،والأم العا ّمة منى وازن وجمهور من الراهبات المخ ّل�ص ّيات ،وجمع من �أهالي
الأخ داني �سعادة والأ�صدقاء .خالل الق ّدا�س �أبرز الأخ داني �سعادة �أمام الرئي�س العام
نذوره الم�ؤ ّقتة .ونقل تلفزيون تيلي لوميار وقائع االحتفال .بعد الق ّدا�س تق ّبل الرئي�س
العام والناذر الجديد التهاني في �صالون الديرّ ،ثم انتقل الجميع الى مائدة مدر�سة دير
المخ ّل�ص لتناول طعام الغداء.
 ١٨الأحد � 18أ ّيار  :2019لب�س الأب �سامي حايك ثوب االبتداء عن يد الأب
العام ،في ختام �صالة ال�سحر .وكان الأب �سامي قد �أم�ضى فترة �أربعة �أ�شهر من الطالب ّية
وتم انتخاب الأب المدبّر نبيل واكيم مع ّل ًما البتدائه،
في دير ال�س ّيدة ودير المخ ّل�صّ .
ومن ّثم الأب جوزيف واكيم.
 ٢٢ال�سبت  22حزيران  :2019تد�شين الحديقة و�سيامة �أربعة كهنة :في �إطار
التح�ضير لأعالن تطويب الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد وتنفي ًذا لتو�صية المجمع العا ّم
االنتخابي (ت ّموز « )2016يو�صي المجمع العا ّم بنقل الكاراجات والمح ّالت
غير
ّ
والمع�صرة من مدخل دير المخ ّل�ص بعد و�ضع ّ
هند�سي عا ّم لتجميل مدخل
مخطط
ّ
الدير و�إيجاد واحة خ�ضراء مكانها وت�أمين الخدمات ومكان للتقويّات»ّ ،تم نقل
المع�صرة ومعمل الدب�س والمح ّالت الى قرب بيت ال�شباب� ،أ ّما المنتوجات والتذكارات
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فانتقلت الى العقود الت ّنوخ ّية بعد �أن تر ّممت وتج ّهزت بطريقة ف ّن ّية الئقة .وا�ستُحدث
مكانها ،مع ّ
الجل الذي كان خلفها حديقة جميلة ،ت ّت�سع لأكثر من ثالثة �آالف �شخ�ص،
من�صة كبيرة للمذبح و�صليب عمالق يهيمن عليها مح ّو ًال �إيّاها الى كني�سة في الهواء
مع ّ
الطلق ،مع هند�سة �صوت ّية و�إنارة ومم ّرات مائ ّية ،وقد �أطلق عليها الأب العام يوم
التد�شين في  22حزيران  ،2019ا�سم كني�سة (حديقة) الأب ب�شارة �أبو مراد .وا�ستُحدثت
�أي�ضً ا بقربها مواقف ل�س ّيارات الآباء.
عند ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�سا ًء ،من يوم ال�سبت  22حزيران  ،2019كان دير
ا�ستثنائي� ،أال وهو �سيامة �أربعة كهنة من رهبانه كهنة
المخ ّل�ص على موعد مع حدث
ّ
على مذابح الرهبان ّية بو�ضع يد �صاحب الغبطة البطريرك يو�سف العب�سي ،وهم �سليمان
ك�شا�شة� ،سيرافيم ح ّداد ،جورج عنتر وماركو�س ديب .جرت الر�سامة في الحديقة ـ
الكني�سة التي ا�ستُحدثت م�ؤخّ ًرا �أمام الدير الأ ّم على م�ساحة خم�سة �آالف متر مربّع.
�شارك في االحتفال المطارنة �إيلي ب�شارة الحداد (�صيدا) ،ميخائيل �أبر�ص (�صور)،
جوزيف جبارة (الأردن) ،يو�سف م ّتى (عكا وحيفا) .وكهنة �أبر�ش ّية �صيدا الكاثوليك
والموارنة وكهنة من مختلف الرهبان ّيات الملك ّية والمارون ّية والالتين ّية وجمهور كبير من
الكهنة المخ ّل�ص ّين .ح�ضر الق ّدا�س جمهور من الرئي�سات العا ّمات والراهبات وفعال ّيات
المنطقة من ن ّواب ور�ؤ�ساء بلديّات ومخاتير و�أع�ضاء المجل�س الأعلى للطائفة ،و�أهالي
ومعارف الآباء الجدد .وبلغ عدد الحا�ضرين حوالي ثمانماية �شخ�ص.
خدمت الق ّدا�س جوقة الإكليريك ّية الكبرى وجوقة �شبيبة المخ ّل�صّ ،
وغطت
وقائع الق ّدا�س ونقلته مبا�شرة ّ
محطة نور �سات وتيلي لوميار .كما ّتم نقله مبا�شرة عبر
االجتماعي.
و�سائل التوا�صل
ّ
توجهوا الى باحة المدر�سة
بعد الق ّدا�س تق ّدم الجمهور لتهنئة الكهنة الجدد ّثم ّ
وق�ص قالب الحلوى.
لال�شتراك في الكوكتيل ّ
 ٨الإثنين  8ت ّموز  ،2019الت�أم المجمع االنتخابي التا�سع والثمانون ،ودام ح ّتى
يوم ال�سبت  13ت ّموز( .التفا�صيل الكاملة بعد االفتتاح ّية).
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 ٥الإثنين والثالثاء  5و � 6آب  ،2019بمنا�سبة عيد التج ّلي ،عيد دير المخ ّل�ص
العامرّ ،تم االحتفال ب�صالة الغروب وتبريك الخبزات ليلة العيد ،و�أقيم يوم العيد
�صباحا والثاني ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�سا ًء،
ق ّدا�سان ،الأ ّول عند ال�ساعة العا�شرة ً
احتفل به الرئي�س العا ّم في الباحة الخارج ّية الجديدة «حديقة الأب ب�شارة �أبو مراد»،
�شاركه فيه الآباء المدبّرون وعدد كبير من كهنة الرهبان ّية ،بح�ضور راعي الأبر�ش ّية
المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ومطران الموارنة مارون ع ّمار والرئي�س العا ّم للجمع ّية
البول�س ّية الأب مروان �سيدي وال�سكرتير الأ ّول في ال�سفارة البابويّة في لبنان المن�سينيور
 Giuseppe Franconeوعدد من كهنة �أبر�ش ّية �صيدا الكاثوليك والموارنة وبع�ض كهنة
بيروت وزحلة ،وح�ضور عدد من الراهبات وفعال ّيات المنطقة وح�شد كبير من
الم�ؤمنين .في ختام الق ّدا�س ت ّمت بركة العنب وتوزّع على الم�شاركين مع لقمة المح ّبة
في باحة المدر�سة.
 ١٥الخمي�س � ١٥آب  ،٢٠١9ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء� ،إحتفل الأب العا ّم بق ّدا�س عيد
�س ّيدة االنتقال في دير االبتداء يعاونه مع ّلم االبتداء الأب ن�ضال جبلي .تخ ّلل الق ّدا�س
�إبراز النذور الرهبان ّية الم�ؤ ّقتة للأخوين لوي�س واكيم (من معلوال) و�ألبيرتو�س
�شتيوي (من �إزرع ـ حوران) ،بح�ضور الآباء المدبّرين وجمهور من الآباء والإخوة
والأخوات الراهبات وذوي الناذرين وح�شد من الأ�صدقاء والم�ؤمنين .واختار الناذران
الجديدان �آية لهما من �إنجيل يوح ّنا «�أتيت لتكون لهم الحياة وتكون لهم بوفرة» (يو
 .)10 :1٠وفي عظته ر ّكز الأب العا ّم على نقطتين« :ال�صالة والحياة الداخل ّية في
الروح» و«عدم النظر الى ت�ص ّرفات الآخرين بل تركيز النظر على ي�سوع واالقتداء به،
وعدم الخوف من حمل ال�صليب لأنّه الدرب ال�صحيح نحو القيامة .و�أ�ضاف� :إنّ غاية
الحياة الرهبان ّية لي�ست النذور ،وال حمل ال�صليب ،بل هذه ك ّلها و�سائل� ،أ ّما الهدف فهو
�أ ّو ًل العي�ش مع ي�سوع واالتّحاد به ،وثانيًا حمله �إلى العالم من خالل الر�سالة .واختتم
كلمته مه ّنئًا الأ ّم الرهبان ّية و�شاك ًرا الأبوين ن�ضال جبلي مع ّلم االبتداء وم�ساعده الأب
ميخائيل ح ّداد اللذين �أ�شرفا على تن�شئة الناذرين الجديدين ،و�شكر جميع الآباء الذين
واكبوهما خالل هذه ال�سنة ،والأهل الذين ق ّدموا ثمرتهم ال�صالحة ،والذين لوال تربيتهم
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لما و�صل الناذران �إلى هذه اللحظة المباركة .بعد الق ّدا�س والتهاني ُدعي الجميع �إلى
الع�شاء في باحة الدير ،تخ ّلله ترانيم روح ّية وعر�ض ّ
محطات م� ّصورة من حياة االبتداء
في دير ال�س ّيدة� .ألف مبروك.
 ٢٤الثالثاء � 24أيلول � ،2019إحتفل الأب العا ّم بالذبيحة الإله ّية بالذبيحة الإله ّية
في دير الق ّدي�سة تقال في عين الجوزة ،بمنا�سبة عيد �شفيعته ،عاونه الآباء المدبّرون
ورئي�س الدير ولفيف من الآباء ،وح�ضره جمهور كبير من الم�ؤمنين .خدمت الق ّدا�س
جوقة الإكليريك ّية الكبرى .وفي كلمته بعد الإنجيل ر ّكز الأب العا ّم على ال�شهادة
وف�صل ال�شهادة الى ثالثة �أبعاد 1 :ــ �شهادة الدم،
الم�سيح ّية التي تنبع من المح ّبة والعطاءّ ،
وهي الثبات في الإيمان رغم التهديد بالموت  2ــ �شهادة الحياة الرهبان ّية  3ــ �شهادة
حي لهذه ال�شهادة ،وقد عا�شت �إيمانها
الحياة الم�سيح ّية اليوم ّية .والق ّدي�سة تقال مثال ّ
زيتهن
إيمانهن
كالعذارى الحكيمات اللواتي ثابرن على
و�صالتهن وكان ّ
ّ
م�سيرتهن و� ّ
ّ
رئي�س الدير وجميع الآباء الذين تعاقبوا
كافيًا للقاء العري�س
ّ
ال�سماوي .في الختام� ،شكر َ
على خدمة هذا الدير الذي �ستبقى �أبوابه مفتوحة و�سيبقى منارة م�ش ّعة لأهالي المنطقة
ك ّلها .بعد التهاني تناول الآباء والإخوة طعام الغداء في مطعم ال�شاليه دو الك التابع للدير.
البابوي في لبنان المطران
 ٥ال�سبت  5ت�شرين الأ ّول � :2019إحتفل ال�سفير
ّ
إلهي في باحة دير المخ ّل�ص الجديدة ،عاونه فيه الرئي�س
جوزيف �سبيتيري بالق ّدا�س ال ّ
العام ،وذلك بعد الم�سيرة ال�سنو ّية التي ّ
تنظمها «عيلة الأب المك َّرم الأب ب�شارة �أبو
مراد» ،واحتفل معه راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ولفيف من كهنة
الرهبان ّية والأبر�ش ّية .و ُق ّدر عدد الم�شاركين بالم�سيرة والق ّدا�س بحوالي الألفين .قامت
بخدمة الق ّدا�س جوقة �شبيبة المخ ّل�ص وجوقة الإكليريك ّية الكبرى.
 ٢٢الجمعة  22ت�شرين الثاني  ،٢٠١9ليلة عيد الم� ّؤ�س�س ،تر�أّ�س الأب العا ّم �صالة
الغروب االحتفال ّية وتق ّبل خاللها نذور الأخ �إيلي جميل فرج الم�ؤ ّقتة ،بح�ضور
جمهور الآباء والإخوة والأخوات الراهبات والأهل والأ�صدقاء والم�ؤمنين .واختار
الناذر الجديد �آية له من المزامير « أل ّن ينبوع الحياة َ
عندك» (مز � .)10 :36ألف مبروك.
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القدي�س جاورجيو�س في المزيرعة
دير ّ
بقلم رئي�س ال

دير الأر�شمندريت نبيل واكيم ال
�صي
مخ ّل ّ

ّتم الت�سليم والت�سلم بتاريخ  2019 /9 /7وبد�أت اال�ضطالع على و�ضع الدير
ّ
ومحطة
الر�سولي
وحاج ّياته ومتط ّلباته وكيف ّية تطويره وت�أهيلة لي�صبح منارة للعمل
ّ
روح ّية و�إ�شعا ًعا للقيم والتعاليم ،وبالتالي دي ًرا زراعيًّا بامتياز و�سياحيًّا بدون منازع،
نظ ًرا لتاريخ ّيته وقدمه بين �أديار الرهبانية� ،إذ ت� ّأ�س�س �سنة .1759

١

الزراعي
في المجال
ّ

قمت باالت�صال باخت�صا�ص ّيين في مجال الأر�ض والزراعة و�أنواع الإنتاج المح ّل ّي،
وذلك بالتن�سيق مع مكتب وزارة الزراعة في ج ّزين ،والمدير العا ّم للوزارة والم�س�ؤولين
في �صيدا وقمت بع ّدة اجتماعات بهذا الخ�صو�ص.
ّتم ت�أمين رخ�صة الت�شحيل لل�سنديان و�أنواع الأ�شجار الحرج ّية وبد�أت عمل ّية
الت�شحيل بتاريخ الأ ّول من كانون الأ ّول .2019
نقب ق�سم من �أر�ض الدير وفالحته وتجليله ،و�شراء تراكتور يد للزراعة وح�شّ ا�شة
والع ّدة المطلوبة للعمل بالأر�ض.
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م�شاركة رئي�س الدير بم�ؤتمرات واجتماعات مح ّل ّية ومناطق ّية حول تط ّور الزراعة
وم�ستج ّداتها الحديثة والم�ستقبل ّية ،وكذلك في ق�ضايا روح ّية و�إن�سان ّية وبيئ ّية.
المخت�صة في منطقة ج ّزين
بعد االت�صاالت المطلوبة مع وزارة الزراعة والمراجع
ّ
و�صيدا ،ح�صلنا على  500ن�صبة �صنوبر ج ّوي ،تقدمة من الوزارة ّتم ت�أمينها للدير �إلى
حين زراعتها.
تحديد م�سارات عدد  3للم�شي ( )Hikingمع معلومات تاريخ ّية وبيئ ّية وزراع ّية
وحرج ّية مع مرافقة من قبل مر�شدين �سياح ّيين لمرافقة الم�سيرات و�شرح الق�ضايا
الروحي في المنطقة والوطن.
التاريخ ّية والبيئ ّية والزراع ّية� ،إلى جنب تاريخ ّية الدير ودوره
ّ
المخت�صة.
الح�صول على �أدوية زراع ّية للت ّفاح وغيرها بعد مراجعات لدى الدوائر
ّ
�إجتماع مع المدير العام لوزارة الزراعة المهند�س لوي�س ّلحود بتاريخ
 2020/1/11قد �ضم ر�ؤ�ساء �إتّحاد بلديّات المنطقة ور�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير
والمزارعين ومكتب الزراعة والق ّيمين عليه في منطقة ج ّزين و�صيدا مع ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
تعاون ّيات منطقة الريحان وج ّزين.

٢

المتفرقة
االت�صاالت واالجتماعات
ِّ

زيارة القيادات الع�سكريّة في المنطقة والفعال ّيات من ر�ؤ�ساء بلديّات ومخاتير
وقيادات �أمن ّية ،وم� ّؤ�س�سات دين ّية واجتماع ّية وبيئ ّية للتعارف وبالتالي للتعاون في ما بيننا
لخير الدير والمنطقة.
يخ�ص
�إجتماعات متتالية كثيرة مع رئي�س بلديّة كفرحونة وال�س ّيد اليا�س نجم بما ّ
المرملة وما زالت الم�شاورات والمحاوالت قائمة ح ّتى الآن .ول�سبب توقيف الدولة
لهذا الملف ،ننتظر الوزارة الجديدة لإعادة �إطالقة.
المخت�صة لتو�سيع طريق الدير وتزفيتها و�إنارتها.
�إتّ�صاالت مع الجهات
ّ
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نقوم بات�صاالت مع رئي�س م� ّؤ�س�سة  SEALالتنمويّة لإقامة م�شاريع في الدير تعود
بالخير على �أبناء المنطقة والدير مبا�شرة.
يخ�ص �أرا�ضي الدير والخوف من
قمنا بات�صاالت متع ّددة مع قيادة الجي�ش بما ّ
يتم ا�ستح�ضار جهاز الهند�سة
وجود �ألغام من مخلفات االحتالل ال
إ�سرائيلي .و�سوف ّ
ّ
من القيادة للك�شف ميدانيًّا على الأرا�ضيّ ،
للتمكن من فالحتها وا�ستثمارها.

٣

الن�شاطات الروح َّية والإن�سان ّية

لقاء لفاعل ّيات كفرحونة و�آباء منطقة ج ّزين ،للتع ّرف على �أو�ضاع المنطقة وم ّد
والمناطقي والتفكير �سويّ ًة في �أمور التعاون بين
واالجتماعي
الروحي
ج�سور التوا�صل
ّ
ّ
ّ
الكنائ�س والرعايا والق ّيمين عليها.
والديني ،ت�ضم مجموعة من
الزراعي
ال�سياحي
�إن�شاء لجنة ال�شبيبة والتراث
ّ
ّ
ّ
الم�شهود لهم في هذه المجاالت ،لإحياء الدير ولقيامه بالدور المطلوب وبالتالي
تخ�ص المنطقة والدير وتبرز معالمه التاريخ ّية
التخطيط �سويّة لم�شاريع وق�ضايا ّ
والإن�سان ّية والدين ّية .ونحن ب�صدد و�ضع �آل ّية عمل و�أجندة للم�شاريع والن�شاطات لف�ص َلي
الربيع وال�صيف المقبلين.
�إبتد�أنا في �أ ّول ت�شرين  2019ب�إحياء �سهرات �إنجيل ّية ،وتن�شئة روح ّيةّ ،
كل يوم
الم�سائي.
جمعة في الدير الى جانب ق ّدا�س ال�سبت
ّ
تاريخي عن ت�أ�سي�س الدير ودوره والآباء الذين
نحن ب�صدد �إعداد روبورتاج
ّ
خدموه وال�شركاء منذ الت�أ�سي�س .تاريخه القديم والمعا�صر مع تطلعات م�ستقبل ّية ب�إذن اهلل.
ميالدي بتاريخ  13كانون ا أل ّول � ،2019ضم �أكثر من 250
القيام بري�ستال
ّ
�شخ�ص من ّ
حدب و�صوب� ،أحياه المرنمان ماري-لين خوري وجورج حكيم
كل ٍ
ورافقهما على البيانو �شادي �سعد.
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الخا�صة وعائالت
قدا�س وغداء
ميالدي ّ
ّ
خيري للم�س ّنين و�أ�صحاب الحاجات ّ
�ضم �أكثر من 170
محتاجة بتاريخ  15كانون الأ ّول  ،2019في قاعة الدير الكبرىّ ،
ميالدي ال يو�صف.
�شخ�ص ،في �أجواء رائعة وم�ؤثّرة وفرح
ّ

٤

والخارجي للدير
الداخلي
الت�أهيل
ّ
ّ

ّتم اال�ضطالع على الخرائط الموجودة لأرا�ضي الدير وت�أمين الناق�ص من الدوائر
المخت�صة واال�ضطالع ميدانيًّا على حدود الأرا�ضي والأمالك وت�أمين الإفادات العقاريّة
ّ
ّ
لكل �أرا�ضينا ،وكذلك خرائط �أمالكنا في مزرعة الورديّة.
داخلي للدير بين الغرف والبناية المجاورة ومركز الريا�ضات،
تركيب �سنترال
ّ
وتجهيزات مكتب ّية (وتو�صيل فاك�س وماكنة ت�صوير و�آلة طابعة).
الكهربائي ،والإمدادات للمياه والكهرباء.
ت�صليحات داخل الدير لل�شوفاج والمولّد
ّ
وتركيب كاميرات مراقبة على مداخل الدير ،وبروجكتورات لإنارة الدير من ّ
كل
جوانبه ،وتركيب تبلو كهرباء جديد ،ولمبات في القاعة الكبرى ال�سفل ّية.
تجهيز «جناح المطران �سابا» ل�سكن الأب الرئي�س وغرف ال�ضيوف عند المدخل،
بالطر�ش والدهان ،وكذلك ق�سم من بيت الريا�ضات ،مع التدفئة (�أترجي على الحطب
عدد  )2في ّ
كل طابق.
ونحن الآن ب�صدد بناء ح ّمامات عا ّمة بجانب القاعات ال�سفلى.
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تخرج الدفعة الأولى ِمن طالب المحترف
ّ
ّ�صي لكتابة الإيقونة
المخل ّ
برعاية الرئي�س العام للرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية
الأر�شمندريت �أنطوان ديب وح�ضور �سعادة النائب روجيه عازار ،جرى حفل تخ ّرج الدفعة
�صي لكتابة الإيقونة نهار الخمي�س  6حزيران .2019
الأولى ِمن طالب المحترف المخ ّل ّ
بد�أ االحتفال في كني�سة الإكليريك ّية المخ ّل�ص ّية الكبرى في جعيتا ،بح�ضور لفيف
من رجال الدين على ر�أ�سهم المطران ماغار �أ�شخاريان ِمن كني�سة الأرمن الأرثوذك�س
والمون�سنيور هرانت تاهنيان ممثّل الكني�سة الأرمن ّية في العالقات الم�سكون ّية� ،إ�ضافة �إلى
رئي�س دير المخ ّل�ص الأب المدبّر نبيل واكيم ورئي�س الإكليريك ّية الكبرى الأب المدبّر
جوزف جبور ،وعميد كل ّية الالهوت في جامعة الروح القد�س الك�سليك الأب اليا�س
جمهوري ،وعدد كبير من الآباء المخ ّل�ص ّيين و�سائر الرهبان ّيات والرئي�سات العا ّمات
البهي» دخل الطالب �إلى كني�سة الدير
وح�شد كبير من الم�ؤمنين .على وقع ن�شيد «�أيّها النور ّ
رب �ألتم�س».
حاملين �إيقونة ال�س ّيد و�إيقونة ال�س ّيدة ليبد�أ الحفل تحت �شعار «وج َهك يا ُّ
إ�ستهل الرئي�س العا ّم كلمته �إلى الح�ضور ب�أ ّن «�أعظم ما ِ
� ّ
يقدر الإن�سان فعله هو �أن
يُج� ِّس َد �صورة اهلل في حياته ،و�إ َّن كاتب الإيقونة يعك�س �صورة الم�سيح في حياته وفي
وتوجه �إلى الطالب قائ ًال�« :إ َّن ما تقومون به هو عمل مقدَّ�س ،هو مكان
عمل يديه»َّ ،
لقاء مع اهلل ِمن خالل الإيقونات المقدَّ�سة لت�صبحوا بدوركم �إيقونة و�صورة اهلل على
الأر�ض» .كما �شدَّد على �ضرورة �إدخال ما ّدة كتابة الإيقونة لجميع الإخوة الدار�سين،
«لأ َّن �أف�ضل مدر�سة لالهوت هو الت�أ ّمل في �صورة اهلل» .كما تط ّرق �إلى �أهم ّية «�أن نرى في
�صي ُم�ضا ًفا �إليه فرو ًعا �أخرى مثل المو�سيقى
الم�ستقبل القريب بنا ًء ًّ
خا�صا للمعهد المخ ّل ّ
والروحان ّية الكن�س ّية ال�شرق ّية» .وكانت كلمة الأب نداء �إبراهيم للط ّالب المتخ ّرجين
رب �ألتم�س) ،هي �صالة القلب اليوم ّية وم�سيرة
�شارحا �شعار حفل التخّ رج(« :وجهك يا ّ
ً
ّ
يومي باختفائي وا ّمحائي الكل ّي وراء العمل
البحث والتفتي�ش عن �إرادة اهلل ،هي تح ٍّد ّ
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لينم َو ويَظهر وجه الم�سيح المقدّ�س� .أنا �أر�سم وجه الم�سيح يعني �أنا �أت�ش ّبه به� ،أنا �أر�سمه
في قلبي �أ ّو ًال وفي فكري ّ
وكل خلجات النف�س� .أنا الذي لب�ست الم�سيح في المعموديّة،
م�سيحا �آخر� ،أجول في العالم� ،أعك�س نوره وح ّبه ورحمته للب�شر.
�صرت ً
كتابة الإيقونات المق ّد�سة هي م�سيرة م�ستم ّرة تحملني ّ
كل يوم �إلى �آفاق جديدة،
فهم
م�سيرة يرافقني فيها الم�سيح كما رافق تلمي َذي ع ّماو�س ،يتحاور معي لينقلني ِمن ٍ
فهم �أعمقِ ،من م�ستوى �إلى م�ستوى �آخرِ ،من �إدراك �إلى �إدراك �أ�شمل� ،أتع ّلم �أن
�إلى ٍ
أ�صغي �إلى نداء الروح في داخلي� ،أن �أ�صمت ليتك ّلم هو ،هذه بديه ّيات كتابة الإيقونة،
� َ
داخلي توا�ضع� ،صمت وبحث ال يتو ّقف عن وجه اهلل في �أعمالي».
هدوء ّ
َّثم كانت كلمة للنائب روجيه عازار �ش ّدد فيها على «�أ َّن الإيقونة تجمع بين التراث
�صي لكتابة الإيقونة دليل على �أ َّن �إرثنا
والعلم وال�صالة ،و�أ َّن وجود المحترف المخ ّل ّ
الم�سيحي بخير و�أنَّنا �أمام مجموعة ِمن النا�س تعي�ش ال�سالم والتع ّمق في الروحان ّية
ّ
الم�شرق ّية وبعملها هذا ُ
الم�سيحي في زمن الإرهاب والتط ّرف».
تحمل ق�ض ّية حفظ تراثنا
ّ
بعد توزيع ال�شهادات على الطالب� ،إنتقل الرئي�س العا ّم مع الطالب وال�ضيوف
الفتتاح معر�ض الإيقونات في قاعة الدير ،حيث �أبدى الجميع ده�شتهم و�إعجابهم بهذا
الم�ستوى الراقي والمتق ّدم في ر�سم وكتابة الإيقونة .وفي � 21أيلول  2019زار ط ّالب
المحترف دير المخ ّل�ص في �إقليم الخروب مع الأب نداء �إبراهيم وكان لهم لقاء مع
الرئي�س العا ّم في �صالون الدير ِومن َّثم انتقلوا �إلى كني�سة العامر لتقديم �إيقوناتهم التي
خ�ص ًي�صا لكني�سة التج ّلي ـ � 16إيقونة بموا�ضيع مختلفة ـ حيث جرت �صالة
كتبوها ّ
التبريك ِمن ِقبَل الرئي�س العا ّم و�أ�صبحت جاهزة لخدمة الأعياد الليتورج ّيةَّ .ثم جال
الط ّالب مع الأب نداء في �أرجاء دير المخ ّل�ص ي�شرح لهم تاريخه العريق و�أبرز معالمه
الدين ّية .وعند ال�ساعة الحادية ع�شرة �شارك الطالب في الذبيحة الإله ّية التي احتفل
ان�ضم الجميع �إلى مائدة العامر لتناول الغذاء .و َقبل
بها الأب �شارل ديب ِومن بعدها ّ
العودة �إلى بيروت زار الط ّالب دير ال�س ّيدة ودير �س ّيدة الب�شارة للراهبات المخ ّل�ص ّيات.
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في مونتريال ـ ـ كندا
ي�س ّر الأبوين خادمي رع ّية المخ ّل�ص ربيع �أبو زغيب وبرنار با�سط
ٍ
بتوجيه من راعي الأبر�ش ّية �سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم الموقر،
المخ ّل�صين،
عر�ض ن�شاطات كاتدرائ ّية المخ ّل�ص لعام .2019
�إ�ضاف ًة �إلى ما تقوم به الكني�سة يوميًّا من قدادي�س و�صلوات الفر�ض للأخويّات
في ّ
كل �أيّام الأ�سبوع (الرحمة الإله ّية ،قلب ي�سوع ،مريم العذراء ،مار يو�سف،
الروح القد�س ،وخمي�س �سجود للقربان) واالحتفال ب�أعياد الق ّدي�سين من الدرجات
رب القوات» ،ومدائح العذراء والأقدا�س
الممتازة ،وفي ال�صوم من �صلوات «يا ّ
ال�سابق تقدي�سها ا�ستعدا ًدا لعيد الف�صح المجيد ،و�صلوات البراكلي�سي ا�ستعدا ًدا لعيد
انتقال العذراء و�سماع اعتراف الم�ؤمنين يوميًّا قبل وبعد الق ّدا�س .والمقا�سمات
الإنجيل ّية الأ�سبوع ّية ،وتح�ضير المتز ّوجين في دورة ا�ستعداد للزواج ،ولقاءات
الديني ا�ستعدا ًدا للمناولة
حركة ميداد ومدر�سة تعليم اللغة العرب ّية ،ودرو�س تعليم ّ
االحتفال ّية ،واجتماعات ال�شبيبة الملك ّي ّ
ة.كل هذه الن�شاطات تهدف الى جمع الم�ؤمنين
تحت �سقف الكني�سة و�إطالعهم على ّ
كل ما يمكن تو�ضيحه ليزدادوا �إيمانًا وتع ّلقًا
ولحث الأهل على جلب الأوالد الى الكني�سة ولكي يتع ّلقوا وينموا فيها.
بالكني�سة ّ
�إليكم هذه الن�شاطات التي قامت بها الكني�سة في عام :2019
 23كانون الثاني دعت الكني�سة الم�ؤمنين لل�صالة من �أجل وحدة الكنائ�س
و�أثناء ال�صالة �شرح ّ
كل من الكهنة الحا�ضرين �أه ّم ّية الوحدة ودورها في حياه
الم�ؤمنين وب�أنّ الكني�سة هي كني�سة الم�سيح .ح�ضر هذه ال�صلوات كهنة من كنائ�س
الروم الأرثوذك�س وال�سريان الأرثوذك�س والموارنة.
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 26كانون الثاني �أع ّدت الكني�سة محا�ضرة عن التربية الجن�س ّية للأوالد في
المدار�س بح�ضور �أولياء الأوالد �آباء و�أمهات.
� 7شباط بمنا�سبة عيد ال�سان فالنتان� ،أع ّدت الكني�سة �سهرة غنائ ّية راق�صة لأبناء
جو من الفرح على الأنغام المو�سيق ّية.
الرع ّية �سادها ٌّ
� ٢٢شباط �أ�سو ًة بما تقوم به الكنائ�س والرعايا المخ ّل�ص ّية� ،أقيمت �صلوات
ابتهال ّية و�شكر هلل على وجود الأب ب�شارة �أبو مراد في حياتنا ومن �أجل تمجيده
تمثيلي عن حياة الأب
طوباويًّا وق ّدي� ًّسا على مذابح الكني�سة الجامعة .وجرى عر�ض ّ
�صي ،و�شهادة حياة لل�س ّيد جوزيف �سمعان و�شفائه
المك ّرم ب�شارة �أبو مراد المخ ّل ّ
ب�شفاعة المك ّرم الأب ب�شارة.
وخ ّ�ص�ص �إيراد
� 23شباط ُعرِ �ض فيلم «دم�شق حلب» للفنان الممثل دريد ّلحام ُ
الفيلم لتمويل تكلفة م�ؤتمر ال�شبيبة الملك ّية الذي ُعقد في ويندزور.
ال�شتوي� ،أُقيم في العطلة المدر�س ّية االنت�صاف ّية
الملكي
� ٣، ٢ ،١آذار الكرنفال
ّ
ّ
لم ّدة ثالثة �أيّام مع ح�ضور كثيف من الأطفال والأوالد وال�شباب والعائالت.
� ٢آذار وهو منت�صف �أيّام الكرنفال� ،أع ّدت الرع ّية �سهرة بمنا�سبة عيد الج ّدة وفي
منت�صف ال�سهرة تك ّلم الأحفاد بال�صوت وال�صورة عن ج ّداتهم مع عبارات بطول
العمر و�سط ت�صفيق الحا�ضرين مع ثالث ّية �شكر /معايدة/وامتنان .وفي نهاية ال�سهرة،
قامت الرع ّية ب�إهداء الج ّدات هديّة رمزيّة.
� 24آذار �أع ّدت الكني�سة كالعادة غذا ًء �صياميًّا بمنا�سبة انت�صاف ال�صوم ،ب�إ�شراف
وتنظيم جوقة الكني�سة.
46

رع ّية كاتدرائ ّية المخ ِّل�ص في مونتريال ـ ـ كندا

� 28 ،27 ،26آذار اال�ستماع الى عظات الأب جيرار �أبي �صعب ،بمنا�سبة ال�صوم
المبارك ،و�سط ج ّو من الخ�شوع والإيمان واال�ستماع العترافات الم�ؤمنين.
� 31آذار كما في ّ
كل عام ،تقوم الرع ّية في هذه الفترة بنزهة �شتويّة الى cabane à
 sucreوهي عادة كنديّة تقوم بها العائالت احتفا ًال بنهاية �سقوط الثلج وبدء ذوبانه.
لقد خُ ّ�ص�ص مدخول هذه النزهة لتمويل تكاليف م�ؤتمر ال�شبيبة الملك ّية الى ويندزور.
كل خمي�س الأ�سرار من ّ
 18ني�سان كما في ّ
كل عام� ،أقامت الكني�سه ب�إعداد زيارة
ال�سبع كنائ�س ،فكانت الزيارة هذه ،ريا�ضة روح ّية وزيارات كن�س ّية و�صلوات وابتهاالت.
عهودهن
 10حزيران «اثنين الروح القد�س» :جدّدت �س ّيدات �أخويّة الروح القد�س
ّ
احتفالي ،بح�ضور جمهور غفير من الم�ؤمنين ،مع الإ�شارة ب�أ ّن �أخويّة الروح
في قدّا�س
ّ
القد�س تجتمع ل�صالة الفر�ض وتالوه ال�صلوات وتف�سير الإنجيل ّ
كل خمي�س.
 15حزيران باال�شتراك مع نادي زحلة� ،أقيم ق ّدا�س احتفالي تر�أّ�سه الأب ربيع
�أبو زغيب كاهن الكاتدرائ ّية ُممث ًِّل راعي الأبر�ش ّية المطران �إبراهيم �إبراهيم وعاونه
الأب برنار با�سط والأب مي�شال ف ّواز ،بح�ضور النائب ال�سابق جوزف معلوف
و�أع�ضاء البلديّات المح ّل ّية �ألين ديب وعارف �سالم وممثّلين عن الأحزاب اللبنان ّية
والجامعة الثقاف ّية اللبنان ّية ـ كيبك وم�س�ؤول م� ّؤ�س�سة البورا -مونتريال الدكتور
ملحم طوق .بعد الق ّدا�س �أقيم زيّاح بالقربان المق ّد�س ومباركة ال�صمدات على
غرار ما تقوم به مدينة زحلة وجوارها.
 22حزيران �أم�سية ترانيم دين ّية مع المرنمة الطفلة كري�ستا ماريا �أبو عقل بح�ضور
جمهور من الم�ؤمنينُ .ر�صد ريع هذه الأم�سية ل�صالح جمع ّية �سعادة ال�سماء في لبنان
وذلك بح�ضور قن�صل لبنان في مونتريال الأ�ستاذ �أنطوان عيد.
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 27حزيران �إختتام �شهر قلب ي�سوع� :أقامت الكني�سة ً
احتفال بمنا�سبة اختتام
إلهي وال�صلوات والطواف بالإيقونات داخل الكني�سة
�شهر قلب ي�سوع بالق ّدا�س ال ّ
وخارجها .و�أقامت ال�شبيبة م�شه ًدا تمثيليًّا لب�سوا فيه لبا�س ال�س ّيد الم�سيح وتالميذه
والجنود �أثناء درب ال�صليب .بعد االحتفال �أحيت ال�شبيبة �سهرة ثقاف ّية وروح ّية
وترفيه ّية .تجدر الإ�شارة الى �أنّ �أخويّة قلب ي�سوع تجتمع ّ
كل يوم جمعة قبل
الق ّدا�س لتالوة �صالة الفر�ض.
حج الى نوتردام دو ريغو «Sanctuaire Notre-Dame-de-
� 16آب رحالت ّ
احتفالي وزيّاح لل�س ّيدة العذراء في المقام
 »Lourdes De Rigaudحيث �أقيم ق ّدا�س
ّ
ومن بعدها قامت المجموعة بزيارة  1000جزيرة «.»Mille îles
 23و 24و� 25آب الحدث الكبير الذي ينتظره النا�س في ّ
كل عام« ،الف�ستيفال
الرعية و�أبناء الجالية ،فق ّدمنا
الملكي» ،دخله �أكثر من � 1500شخ�ص� ،إذ جمع ّ
ّ
ال�شرقي
المطبخ
من
زة
ممي
ة
�شرقي
أكوالت
�
م
مع
ا
وغنائي
ا
ومو�سيقي
ا
ترفيهي
ا
برنامج
ً
ّ ّ
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
المن ّوع بالإ�ضافة الى �ألعاب متن ّوعة للأطفال ،لب�س خالله المتط ّوعون والم�شرفون
خا�صا .باال�ضافة الى عر�ض ال�صور والتذكارات والتقويّات
لبا�سا ًّ
على الفي�ستفال ً
الدينية و�أق�سام لل�شركات والبنوك والم� ّؤ�س�سات لعر�ض منتوجاتهم وخدماتهم.
و�ضم 400
 30اب ـ ـ � 12أيلول م�ؤتمر ال�شبيبة الملك ّية الرابع� ،أقيم في مدينه ويندزور ّ
�شاب و�شابّة من الرعايا الملك ّية في كندا .ح�ضره من كني�سة المخ ّل�ص في مونتريال ما
ّ
�شاب و�شابّة .تم ّيز البرنامج بالمح ّطات الروح ّية والترفيه ّية واالجتماع ّية.
يقارب المئة ّ
� 14أيلول «عيد ارتفاع ال�صليب ،بهذه العالمة تنت�صر» .تحت هذا العنوان �أُقيم
احتفالي وزيّاح بعود ال�صليب.
ق ّدا�س
ّ
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رع ّية كاتدرائ ّية المخ ِّل�ص في مونتريال ـ ـ كندا

حج الى ويندزور والتب ّرك من الزيت
� 30أيلول و ١و ٢ت�شرين الأ ّول رحلة ّ
المق ّد�س الذي �سال من �إيقونة العذراء مريم «الكا�س التي ال ين�ضب» .ومن بعدها
الى � ّ
شالالت نياغرا.
 14ت�شرين الأ ّول قطف التفاح� :أقامت الرع ّية رحلة الى ب�ساتين التفاح لقطفها.
«قطف التفاح» عادة كنديّة تو ّدع فيها العائالت ال�صيف وت�ستعد ال�ستقبال ال�شتاء.
الملكي ال�سنوي الرابع ع�شر :بح�ضور المطران
 26ت�شرين الأ ّول «الحفل
ّ
�إبراهيم �إبراهيم ومباركة البطريرك يو�سف العب�سي ممثَّال بالمطران ع�صام دروي�ش
وح�ضور المطران كري�ستيان ليبين رئي�س �أ�ساقفة مونريال وح�ضور ال�س ّيدة �أنابيال
خ�ص ًي�صا من لبنان والف ّنانة �سنتيا
هالل وال�س ّيد الدكتور نادر �أبي �صعب القادمين ّ
بارود ،تف�ضّ ل ال�س ّيد جو �شلهوب وقام بحرق �سندات الدين المتبقّي على الكني�سة،
كندي.
�أي تبرع بت�سديد الدين البالغ قيمته  861،000دوالر ّ
تكريمي لل�س ّيد جو �شلهوب وزوجته �ساندرا البيريز.
 24ت�شرين الثاني �إحتفال
ّ
بعد الق ّدا�س االحتفالي تكري ًما لل�س ّيد �شلهوب وزوجته المعطاءين� ،أُقيم حفل
كوكتيل في ال�صالة .دخلت الجموع على �صوت المو�سيقى الك�شف ّية ومن بعدها
كان في الحفل كلمات تقدير و�شكر ل�سيادة المطران ولل�س ّيد جو .و�أثناء الحفل
ُعر�ض فيلم تح ّدث فيه �أ�شخا�ص عن عطاءات ال�سيد �شلهوب و ُق ّدمت الهدايا
التذكاريّة ل�سيادته ولل�س ّيد المعطاء وزوجته الكريمة.
 26ت�شرين الثاني ق ّدا�س �س ّيدة ال�صوفانية� :أُقيم ق ّدا�س احتفالي في كاتدرائ ّية
المخ ّل�ص بمنا�سبة ظهورات ال�س ّيدة العذراء لل�سيدة ميرنا ال�صوفان ّية في دم�شق ،على
ن ّية وحدة الكنائ�س وال�سالم في العالم والعائالت.
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 ٧كانون الأ ّول �سهرة عائل ّية راق�صة بمنا�سبة عيد البربارة ُوزّعت فيها الهدايا
على الأاطفال والأوالد الحا�ضرين.
الملكي� :إفتتح المعر�ض
والحرفي
الفني
ّ
ّ
 13و 14و  15كانون الأ ّول المعر�ض ّ
برعاية الدكتور الجراح للأمرا�ض ال�سرطان ّية رامي يونان وح�ضور كهنة ون ّواب
فيديرال ّيين و�أع�ضاء مجل�س بلديّة مونتريال و�أطباء ومدعويّينُ .عر�ضت خالل الأيّام
ور�سامين .وزار المعر�ض الوزيرة الفيدرال ّية ميالني
الثالث �أعمال ف ّنانين وحرف ّيين ّ
جولي وق ّدمت �شهادات تقدير لجميع الف ّنانين و�شكرت الحرف ّيين والكاتدرائ ّية.
 14كانون الأ ّول �أم�سية ترانيم ميالديّة �أع ّدتها الحركة الر�سول ّية ميداد باال�شتراك
مع ال�ضيفين المرنمين ال�س ّيدة �سينتيا بارود وال�س ّيد جورج عرب�ش� .ضاقت الكاتدرائ ّية
بح�ضور �أبناء الرع ّية لال�ستماع للجوقة المالئك ّية ومن بعدها انتقل الجميع الى
القاعة لحفل الكوكتيل لالحتفال بعيد ميالد الأب ربيع.
 22كانون الأ ّول ميالد الأطفال� :إجتمع ما يقارب المئتي طفل في حفلة الميالد
للأطفال .جرى �شرح الميالد ومعانيه ورموزه .كما َّتم توزيع الهدايا للأوالد وقمنا
بمفاج�أة ب�إح�ضار مزرعة حيوانات ح ّية �أليفة لها عالقة بالمغارة.
 30كانون الأ ّول �سهرة ر�أ�س ال�سنة :ت ّوجت االحتفاالت ب�سهرة غنائ ّية راق�صة
في ج ّو من الفرح والمرح لوداع �سنة  2019وا�ستقبال ال�سنة الجديدة والأمل ب�سنة
خير وعطاء و�سالم.
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�إنهاء اخت�صا�صات
الأربعاء  19حزيران  :2019نال الأب حنّا كنعان اللي�سان�س في
الروحي بعنوان «تن�شئة الدعوات الرهبان ّية والكهنوت ّية»
الالهوت
ّ
من الجامعة الغريغوريّة في روما ،بدرجة ج ّيد ج ًّدا.
الخمي�س � 19أيلول  ،2019نال الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى
الكتابي من جامعة الروح القد�س
درجة الدكتوراه في الالهوت
ّ

ـ الك�سليك ،بدرجة ممتاز ( ،)100/93وهي بعنوان «يوح ّنا
المعمدان في الإنجيل الرابع .درا�سة تف�سيريّة الهوت ّية».

الجمعة  29ت�شرين الثاني  :2019نال الأب و�سيم الم ّر

الحبري
الكن�سي و�إدارة الجوقات من المعهد
ديبلوم في الترنيم
ّ
ّ
للمو�سيقى الدين ّية في روما ( ،)PIMSبعد درا�سة دامت خم�س
�سنوات ،بدرجة ج ّيد ج ًّدا.
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من�شورات جديدة
●�صدر كتاب جديد للأب ن�ضال جبلي بعنوان «الت�أ ّمل
«ال�س ّر الثامن» ،دار نعمان للثقافة.2019 ،
●�صدرت �أطروحة الدكتوراه للأب ميالد جاوي�ش
بالكتاب المق ّد�س ،في كتاب ُطب َع في برلين (�ألمانيا)
في دار الن�شر ( ،)LIT Verlagوهي بعنوانLa fonction narrative des :
disciples dans Mc 14-15 et Lc 22-23. Analyse comparative, 2019.

●وكتاب �آخر للأب ميالد جاوي�ش بعنوان «الراهب الق ّدي�س» حول �سنوات
الأب ب�شارة �أبو مراد الأخيرة في دير المخ ّل�ص .وهو العدد الثاني من �سل�سلة
«نجوم مخ ّل�ص ّية و�ضّ اءة» ،من�شورات الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية.2020 ،

من�شورات مو�سيق ّية جديدة

يتابع الأب مكاريو�س هيدمو�س �إ�صدار المن�شورات
المو�سيق ّية لكني�سة الروم الملك ّيين الكاثوليك:
 1ـ «خدمة عيد رفع ال�صليب الكريم المحيي في ك ّل
العالم» ،المج ّلد العا�شر ،المطبعة البول�س ّية.2019 ،
 2ـ «خدمة �صعود ر ّبنا و�إلهنا ومخ ّل�صنا ي�سوع الم�سيح»،
المج ّلد الخام�س والع�شرون ،المطبعة البول�س ّية.2019 ،

 3ـ«خدمة ختان ر ّبنا و�إلهنا ومخ ّل�صنا
ي�سوع الم�سيح بح�سب الج�سد
وتذكار �أبينا في الق ّدي�سين
با�سيليو�س الكبير» ،المج ّلد الرابع

ع�شر ،المطبعة البول�س ّية.2019 ،
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تطبيقات
مو�سيق ّية للهواتف
الذك ّية
من �إنتاج الرهبان ّية
البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية

تطبيق
My

Mega Apodipnon

يهدف لتعليم
خدمة �صالة النوم
الكبرى.

تطبيق

تطبيق

تطبيق

My
Melkite Chant

My Paraklisis

يهدف لتعليم
خدمة �صالة
البراكلي�سي
ال�صغير.

أهم
يهدف لتعليم � ّ
الأنا�شيد ال�س ّيديّة
والم�شتركة في
الكني�سة الملك ّية
الكاثوليك ّية.
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My Psaltika

يهدف لتعليم
�أ�صول الترنيم
البيزنطي.
ّ

تطبيقات
مو�سيق ّية للهواتف
الذك ّية
من �إنتاج الرهبان ّية
البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية

تطبيق

تطبيق

Aramaic

My Paskha

ي�ساعد على تع ّلم
ترانيم الهجمة
و�س َحر
َ
عيد الف�صح
المجيد.

تطبيق

My
Liturgy in 8th
Mode

ي�ساعد على تع ّلم
الليترجيا الإله ّية
باللحن الثامن
الموحد.
َّ
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ي�ساعد على تع ّلم
اللغة الآرام ّية
بح�سب لهجة بلدة
معلوال العريقة.
�أُنجز بالتعاون
مع الأ�ستاذ
عماد ريحان.

وفــيــات من �أبــنــاء الــرهبـان ّيـة
لقد افتقد المخ ّل�ص رهبان ّيته ونقل �إلى �أخداره ال�سماو ّية �ستّة من �أبنائها،
أبدي.
معتقًا �إ ّياهم من رباط الج�سد
وفاتحا لهم ملكوته ال ّ
ً

الأب كليمان يو�سف
بعد �صراع طويل مع المر�ض الخبيث في الدماغ ،فارق
الأب كليمان يو�سف الحياة ،في � 31أيّار  ،2019عن عمر �ستة
و�ستين �سنة ،في م�ست�شفى بو�سطن ــ الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية.
و�أُقيم له ج ّناز في مطران ّية بو�سطن حيث كانت �إقامة الأب
كليمان في الفترة الأخيرة و ُدفن في مدافن الأقباط الأرثوذك�س.
هو يو�سف ابن عزيز يو�سف وزاهية ح ّناُ .ولد في 17
القبطي
�آذار  ،1953في كفر ال�شيخ في م�صر .نال �س ّري العماد والتثبيت بح�سب الطق�س ّ
أرثوذك�سي �سنة  1953في كفر ال�شيخ .تلقّى درو�سه االبتدائ ّية في مدر�سة الأقباط في
ال
ّ
طنطا (م�صر) ،والتكميل ّية في مدر�س الإعداديّة في كفر ال�شيخ ،والثانويّة في مدر�سة عبد
المنعم ريا�ض في كفر ال�شيخّ .ثم در�س الهند�سة الميكانيك ّية في جامعة الإ�سكندريّة م ّدة
الهند�سي ،ودر�س علوم الكمبيوترّ ،ثم در�س
خم�س �سنوات ،وعمل في المجال
ّ
الفل�سفة والالهوت في �إكليريك ّية الأقباط الأرثوذك�س في طنطا م ّدة �أربع �سنوات .بعدها
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دخل رهبان ّية دير الق ّدي�س مكاريو�س في وادي النطرون في م�صر حيث تتلمذ على يد
الأب م ّتى الم�سكين و�شُ غف ب�آباء مدر�سة الإ�سكندريّة الأوائل و�أُعطي ا�سم «كليمن�ضو�س».
�سيم �ش ّم ًا�سا �إنجيليًّا وكاهنًا في � 28شباط  ،1986عن يد البابا �شنوده الثالث بطريرك
الأقباط ،في بطريرك ّية الأقباط الأرثوذك�س في القاهرة� .أُر�سل الى روما والنم�سا
الم�سكوني لأجل وحدة
والأردن لخدمة الرعايا القبط ّية هناك حيث �شُ غف بالعمل
ّ
خ�صو�صا مع جمع ّية «الفوكوالري» في
الكنائ�س ،وا�شترك في الأن�شطة الوحدويّة،
ً
�إيطاليا� .إلتقى بالمطران �سابا يواكيم في الأردن ،وهناك تع ّرف على الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
حي للوحدة الكن�س ّية� .سافر بعدها الى كندا و�أميركا حيث
والكني�سة الملك ّية كنموذج ّ
ق ّرر االن�ضمام الى الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،فدخل دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ،ولب�س
ثوب االبتداء في � 16أيّار  ،1995في عهد مع ّلم المبتدئين الأب مارتن حياة ،و�أبرز
نذوره الم�ؤ ّقتة في  29حزيران  1996في دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ،في عهد
الأب العا ّم �سليم غزال .والنذور الم�ؤبّدة في � 19أيّار .1999
�سنة  1997انتقل الى �أطلنتا ونيوجر�سي لخدمة الرع ّية الملك ّية فيها .ومن �سنة
 1997الى  2003خدم رع ّية الق ّدي�س يو�سف في لورن�س ما�س .ومن �سنة 2003
النبي اليا�س في كليفلند �أوهايو .ومن  2007الى  2009قام
وح ّتى  2006خدم رع ّية ّ
بدرا�سة «التربية الراعويّة ال�سريريّة» ( )CPEفي م�ست�شفيات بو�سطن ،ونال �شهادة
الماج�ستير في الخدمة الراعويّة من جامعة بو�سطنّ .ثم �أم�ضى ،ما بين ت�شرين الأ ّول
 2009و�آذار � ،2013سنوات م�ضنية من الدر�س والعمل ،و�أ�صبح خاللها (�سنة )2012
كاهنًا يحمل �شهادة (بورد) في �ش�ؤون المحاربين القدامى (Board Certified
 .)Veterans Affairs Chaplainتابع عمله في الم�ست�شفيات وهو يكمل درا�سة
الدكتوراه في خدمة العناية والإر�شاد الراعوي .وفي �شهر ني�سان  2013عاد من
خب
«ماريالند» الى دير ميثون لإنهاء الدكتوراه .في � 19شهر كانون الأ ّول  2013انتُ َ
أميركي.
ق ّي ًما عا ًّما على الإقليم ال ّ
56

نال درجة الدكتوراه في � 16أيّار  2015من معهد �أندوفر نيوتن الالهوتي في
بو�سطن.
الدماغي فانتقل الى الإقامة في مطران ّية بو�سطن لقربها
� ّألم به مر�ض ال�سرطان
ّ
من الم�ست�شفى الذي كان يتلقّى العالج فيه .توفّي في الحادي والثالثين من �شهر �أيّار
 2019في بو�سطن وهو في ال�ساد�سة وال�ستين من عمره .و�أقيم له ج ّناز في كني�سة
الأقباط في بو�سطن ودفن في مقبرتها.
>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام

>

المطران جان عادل �إيل ّيا
في � 13أيلول  ،2018غادر المطران جان عادل �إيل ّيا دير
القدّي�س با�سيليو�س في ميثون (الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية)
عائدًا الى لبنان و�سكن في دير المخ ّل�ص في مم�شى بوالد
للم�س ّنين ،م�ستقب ًال الزوار من الرهبان والأقارب بوجهه الب�شو�ش وكالمه العذب� .إلى ان
انتقل الى رحمة اهلل تعالى �صباح الجمعة  19ت ّموز  ،2019في دير المخ ّل�ص ،عن عمر
�إحدى ت�سعين �سنة .و�أقيم له ج ّناز خا�شع يوم الثالثاء  23ت ّموز  ،2019في كني�سة دير
المخل�ص ،تر�أّ�سه غبطة بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق يو�سف العب�سي ،عاونه راعي
�أبر�ش ّية �صيدا ودير القمر المطران �إيلي ب�شارة الحدّاد والمطران ع�صام دروي�ش والرئي�س
المهجرين غ�سان عطا اهلل ممثّال رئي�س
العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،في ح�ضور وزير ّ
الجمهوريّة العماد مي�شال عون ،النائب مي�شال مو�سى ممثّال رئي�س مجل�س الن ّواب نبيه
ب ّري ،بطريرك ال�سريان الكاثوليك الإنطاكي مار �أغناطيو�س يو�سف الثالث يونان ،راعي
�أبر�ش ّية �صيدا ودير القمر للطائفة المارون ّية المطران مارون الع ّمار ممثّال البطريرك
الماروني مار ب�شارة بطر�س الراعي ،المطران جورج �أ�سادوريان ممثّال بطريرك الأرمن
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البابوي
الكاثوليك غريغوار بطر�س غبرويان ،المون�سينيور �إيفان �سانتو�س ممثّال ال�سفير
ّ
المطران جوزيف �سبيتيري ،النائب �سليم خوري ممثّال وزير الخارج ّية جبران با�سيل،
النائب علي ع�سيران ،الوزير ال�سابق عالء الدين ترو على ر�أ�س وفد من الحزب التقدّمي
الديموقراطي النائب تيمور
اال�شتراكي ممثّال رئي�س الحزب وليد جنبالط ورئي�س اللقاء
ّ
ّ
جنبالط ،الوزير ال�سابق اليا�س ح ّنا ،رئي�س �أ�ساقفة الواليات الم ّتحدة المطران نقوال ال�سمرا،
المطارنة جورج بقعوني واليا�س كفوري وميخائيل �أبر�ص ونيقوال �أنتيبا ،الرئي�سة العا ّمة
للراهبات المخ ّل�ص ّيات الأم تريز روكز والرئي�سة ال�سابقة منى وازن ،وح�شد من المطارنة
من مختلف الطوائف الم�سيح ّية والر�ؤ�ساء العا ّمين وكهنة وراهبات ،و�شخ�صيات �أمن ّية
وح�شد من �أبناء مغدو�شة وعائلة الراحل.
بعد تالوة الإنجيل المقدّ�س� ،ألقى غبطة البطريرك العب�سي كلمة الت�أبين ،فقال:
«�إجتمعنا في هذه اللحظات الخا�شعة لنرافق بال�صالة �إلى المثوى الأخير �أخانا المطران
جان عادل �إيل ّيا ،الذي ناداه اهلل تعالى �إليه منذ أ�يّام عن واحد وت�سعين عا ًما� .إجتمعنا لن�ضع
فا�ستحق �أن
الرب ب�أمانة
ّ
بين يدي الخالق هذا الراهب والكاهن والمطران الذي خدم ّ
كنت �أمينًا في القليل و�أنا �أقيمك على الكثير فادخل
ي�سمع منه هذه الكلمات العذبة« :لقد َ
�إلى فرح ربّك» .و�أ�ضاف« :نداء اهلل لأخينا المطران جان عادل اليوم تتويج ب�إكليل الب ّر
لنداء �أ ّول �سمعه مذ كان في الثانية ع�شرة من عمره فلم يتر ّدد حينذاك بل انطلق �إلى دير
المخ ّل�ص ليتر ّهب فيه وينذر نف�سه هلل ،ليع ّمق النداء ويحفره في قلبه وفكره ح ّتى �أو�صال
فتم له ما ابتغاه وقبل للنذور الب�سيطة في عام  1945وللنذور االحتفال ّية في عام
الج�سدّ .
 1949ور�سم من ّثم كاهنًا عام  1952ف�صار هكذا على ا�ستعداد لالنطالق �إلى العمل في
الرب الكثيرة المتن ّوعة التي نالها الراهب الكاهن عادل ،من تو ّقد
الرب .عطاءات ّ
حقل ّ
الذهن والج ّديّة ودماثة الأخالق وطيب المع�شر والر�صانة وااللتزام والحكمة والفطنة
فانكب
وغيرها الكثير ،قابلها بعطاء ذاته هلل ب�شكل ك ّل ّي كامل ال تراجع عنه وال تردد فيهّ ،
على نهل الف�ضيلة والعلم ي�س ّلح ذاته ّ
بكل ما ي�ؤ ّهله ليكون على قدر النداء الذي �سمعه،
يتو�سمون فيه خي ًرا كبي ًرا ف�أر�سلوه في عام � 1948إلى روما لتح�صيل
م ّما جعل ر�ؤ�ساءه ّ
58

المزيد من العلوم والثقافة الدين ّية .فكان لهم ما �أرادوا في عام ّ .»1952ثم عاد الكاهن
الرب فتنقل ،بين العامين  1952و ،1986بين مراكز ورعايا
ال�شاب للعمل في حقل ّ
و�أديار كثيرة متن ّوعة في لبنان والأردن والواليات الم ّتحدة الأميرك ّية وكندا ،منها الرفيع
ومنها المتوا�ضع ،بين الإدارة والتعليم والخدمة الرعويّة ،على ح�سب ما كان يرى ر�ؤ�سا�ؤه،
وكان في ّ
كل منها الخادم الأمين الذي يعمل كمن �سي�ؤ ّدي ح�سابًا على ح�سب قول
�شك �أ ّن تلك الأعمال الكثيرة المتن ّوعة التي �أ�سندها �إليه ر�ؤ�سا�ؤه ّ
القدّي�س بول�س .ال ّ
تدل
على طاقات الكاهن عادل الفكريّة والإن�سان ّية� ،إ ّال �أنها ّ
تدل �أ ّو ًال على ف�ضيلة الطاعة التي
تح ّلى بها والتي مار�سها بتوا�ضع وثقة ور�ضى وفرح ،تلك الف�ضيلة التي هي في نظر
الكني�سة من �أ�س�س الحياة الرهبان ّية والكن�س ّية� .أن يرى الراهب دو ًما في م�شيئة الر�ؤ�ساء
وتدبيرهم م�شيئة اهلل وتدبيره لي�س دو ًما باله ّين ،فقد ت�شوب �إرادة الر�ؤ�ساء �أ�شياء تجعلنا
ّ
ن�شك ب�أن تكون �إرادة اهلل .وبالرغم من ذلك ف�إنّنا نعمل بها .هذه الطاعة من عالمات
تحب .هذا ما ع ّلمنا �إيّاه القدّي�س
القدا�سة وفي �أ�سا�سها المح ّبة .فلكي تطيع يجب قب ّال �أن ّ
بول�س حين قال�« :إن مح ّبة الم�سيح تحثنا» .في طاعة �أخينا المنتقل جان عادل مح ّبة .لكن
طاعة الراهب عادل لم تكن طاعة للر�ؤ�ساء وح�سب ،بل امتدّت �إلى طاعة للقوانين
كل مراحل حياته وفي ّ
والأنظمة والتقاليد الرهبان ّية والكن�سية .فكان لها في ّ
كل �أعماله
الراهب الكاهن المحترم ليقينه ب�أنّها ت�ساعد على �أن يقدّ�س بها ذاته ويقدّ�س الآخرين .ولم
تكن روح الدعابة الجميلة الناعمة التي كان يتح ّلى بها لت�صدّه عن ذلك .كان رجل
وفرحا واندفا ًعا
الواجب .ففي جماعته الرهبان ّية كان الراهب الحا�ضر دو ًما يزرع فيها حياة ً
و�أخ ّوة ،والكاهن المواظب على �صالة الفر�ض واالحتفال بالليترجيا الإله ّية يوميًّا .وكان
في الخدمة الرعويّة الراعي ال�صالح الذي يقوم بواجبه ّ
وبكل ما تطلبه منه هذه الخدمة من
�صلوات ون�شاطات وزيارات على تنوعها .هكذا نال مح ّبة الجميع وتقديرهم واحترامهم،
الخم�سيني الذي �أُقيم له في عام  2002في
الكهنوتي
في الداخل وفي الخارج .في اليوبيل
ّ
ّ
الواليات الم ّتحدة ،وقد كان حينها مطرانًا ،عدّد له الم�ؤمنون خم�سين ح�سنة اتّ�صف بها
�سيادته .من هذه الح�سنات ما قد يناله المرء بالفطرة �أو ح ّتى بالتعلم� ،إ ّال �أنّها بالن�سبة �إلى
59

للرب ي�سوع .الحياة الرهبان ّية في الأ�صل
الراهب والكاهن ت�أتي
خ�صو�صا من م�صادقة ّ
ً
الرب ي�سوع ،اختيار العي�ش معه في الملكوت منذ اليوم وعلى الأر�ض.
اختيار ال�صداقة مع ّ
والراحل الكبير كان من الذين اختاروا الحياة الرهبان ّية و�سيلة لم�صادقة ال�س ّيد ،اختار �أن
أخ�صائه ومن م�سا ّريه .فانعك�ست تلك الحياة مع ال�س ّيد �إلى فرح ور�ضى داخل ّيين
يكون من � ّ
تو ّطنا فيه وطبعا حياته ك ّلها من ناحية ،وانعك�ست �أي�ضً ا تلك الحياة مع ال�س ّيد �إلى عالقة
خ�صو�صا الوداعة واللطف واالحترام والو ّد
حلوة ط ّيبة مع الآخرين ،عالقة �سمتها
ً
والتوا�ضع والنقاوة وغيرها من ال�سمات التي نرى فيها ثما ًرا من ثمار الروح القد�س .كان
�أخونا المنتقل المطران جان عادل �شخ�ص ّية غن ّية بما امتلك وبما عمل .وما كانت الأيّام
لت�ضعف غناه بل لتزيده .وقد �أثبت ذلك حين �صار مطرانًا .ل�سنا ن�سرد �سيرة ذات ّية� ،إنّما
كل �شيء راعيًا ّ
يجدر بنا �أن نن ّوه بي�سير من حياته الأ�سقف ّية .فقد كان قبل ّ
بكل معنى الكلمة
على مثال ال�س ّيد الم�سيح الراعي ال�صالح .فقد ُعرف عنه قبل ّ
كل �شيء ،وفي جميع �أنحاء
الأبر�ش ّية� ،أنّه دائ ًما في ت�ص ّرف �إكليرو�سه و�أبناء �أبر�ش ّيته بحيث كان يمكنهم الو�صول �إليه
إلكتروني� ،شعاره في ذلك قول القدّي�س
في � ّأي وقت ،نها ًرا �أو لي ًال ،عبر الهاتف �أو البريد ال
ّ
بول�س في ر�سالته الأولى �إلى �أهل كورنثو�س« :لقد جعلت نف�سي خاد ًما للجميع ،لكي
�أربح الجميع� .شُ هد له ثانيًا �أنّه كان يتفقّد بانتظام �أبناءه حيثما �أقاموا ،على م�ساحة الواليات
الم ّتحدة الأميرك ّية ال�شا�سعة ،ولو كان عددهم قلي ًال ،مطمئنًا �إلى �أحوالهم ،مر�شدًا وواع ًظا
وم�ش ّد ًدا ومحتف ًال بالقدادي�س والطقو�س ،ال �س ّيما في الأزمنة الطق�س ّية الكبيرة .بانتقال �أخينا
خ�صو�صا في كني�ستنا
المطران جان عادل �إيل ّيا تفقد كني�ستنا حب ًرا جلي ًال ترك ب�صمة فيها،
ً
التي في الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية التي �ستبقى تذكره ب�أعطر الذكر .ويفقد �سينود�سنا �أخً ا
وزمي ًال و�صديقًا ق�ضينا معه �أوقاتًا مقدّ�سة معطرة بالروح الط ّيبة التي كان معرو ًفا بها ،وكان
له في ما بيننا �آراء و�أفكار �أغنت تلك التي لإخوته المطارنة ،يدليها بتج ّرد الراهب وحما�سة
المر� َسل ومح ّبة الراعي .وتفقد الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ابنًا با ًّرا تفتخر بانتمائه �إليها
وتفرح بان�ضمامه اليوم �إلى تلك الكوكبة من الرهبان الذين �سبقوه �إلى منازل الآب
ال�سماوي .وتفقد بلدة مغدو�شة التي �أب�صر فيها النور وعا�ش �سنوات الطفولة �أي�ضً ا ابنًا
ّ
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حمل ا�سمها ورفع ر�أ�سها حيثما ّ
حل .وتفقد �أبر�ش ّية نيوتن في الواليات الم ّتحدة الأمريك ّية
�صالحا و�صان ًعا من �ص ّناع تاريخها .بهذه التعزية الإله ّية �أتقدّم من غبطة البطريرك
راعيًا ً
غريغوريو�س ومن ال�سادة المطارنة �أع�ضاء ال�سينود�س المقدّ�س ،ومن �أبر�ش ّية نيوتن في
الواليات الم ّتحدة الأمريك ّية وال �س ّيما راعيها �سيادة المطران نقوال ،ومن الرهبان ّية البا�سيل ّية
المخ ّل�ص ّية ،ومن �أهالي مغدو�شة ،ومن �أقرباء المنتقل وم ّمن كان له �صديقًا وعار ًفا ،ومنكم
جمي ًعا �أيّها الأح ّباء .ومع الكني�سة نهتف ك ّلنا ب�صوت واحد وقلب واحد �إلى من وعد
بالحياة�« :أيّها الم�سيح ،هذا الذي خدمك على الأر�ض بغيرة وعبادة م�ستقيمة وتج ّرد
مجده يا مخ ّل�ص في ال�سماوات».
وات�ضاعّ ،
ثم كانت كلمة مقت�ضبة با�سم مجمع الكنائ�س ال�شرق ّية ،وكلمة مخت�صرة با�سم
البابا فرن�سي�س �ألقاها المون�سينيور �إيفان �سانتو�س ،بعدها نُقل الجثمان الى كمنتير الدير.
ّثم �أُقيمت بعد الدفن لقمة رحمة في الدير ،بعدها انتقل الجميع الى �صالون الدير
حيث تقبل البطريرك العب�سي والمطارنة والرئي�س العام والكهنة التعازي بالمطران �إيل ّيا.
>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام

>

الأر�شمندريت �سليمان �أبو زيد
م�ساء الثالثاء � 10أيلول � ،2019إنتقل �إلى �أح�ضان الآب
ال�سماوي الأب �سليمان �أبو زيد ،بعد �صراع مرير مع المر�ض،
ّ
الذي �أ�صابه في الدم ،عن عمر خم�سة و�ستين �سنة ،في
م�ست�شفى لبيب �أبو �ضهر في �صيدا .و�أقيم له ج ّناز خا�شع يوم
الخمي�س � 12أيلول  ،2019في كني�سة دير المخ ّل�ص ،تر�أّ�سه �سيادة المطران �إيلي ب�شارة
الح ّداد ،وعاونه في ال�صالة راعي �أبر�شية الفرزل وزحلة المطران ع�صام دروي�ش وراعي
�أبر�ش ّية �صيدا المارون ّية المطران مارون ع ّمار والرئي�س العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب
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والأب مروان �سيدي الرئي�س العام لجمع ّية الآباء المر�سلين البول�س ّيين ،والآباء المدبّرون
ورئي�س دير المخ ّل�ص في ح�ضور الأب ماريو�س خيراهلل مم ّث ًال المطران ميخائيل �أبر�ص
والأب النائب العام ديمتريو�س ف ّيا�ض مم ّث ًال الرئي�س العام للرهبان ّية البا�سيل ّية ال�شويريّة
والرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات الأم تريز روكز ،والرئي�سة العا ّمة لراهبات �س ّيدة
الخدمة ال�صالحة الأم جو�سلين جمعة ،والرئي�سة العا ّمة لراهبات الق ّدي�سة تريزيا الأم
بولين فار�س ،الدكتور مي�شال مو�سى ،الدكتور �سليم الخوري ،اللواء الركن اليا�س
�شام ّية ،رئي�س �إتّحاد بلديّات �إقليم الخ ّروب ال�س ّيد جورج مخّ ول ،النائب نعمة طعمة
مم ّث ًال بال�س ّيد طوني �أنطونيو�س ،ال�س ّيد �سليم �أبو زيد مم ّث ًال المجل�س الأعلى لكني�سة
الروم الكاثوليك ،وعدد من كهنة �أبر�ش ّية �صيدا الكاثوليك والموارنة وجمهور من
الراهبات ،والفعال ّيات ور�ؤ�ساء البلديّات ور�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير و�أهل الأب
�سليمان ،وجمهور من �أهالي كفريّا.
بعد تالوة الإنجيل المق ّد�س ،قر�أ الأب المدبّر جيلبير وردي كلمة غبطة
البطريرك يو�سف العب�سي ،وهذا ّن�صها:
«قد�س الأر�شمندريت �أنطوان ديب المحترم،
الرئي�س العا ّم على الرهبان ّية البا�سيل ّية المخل�ص ّية،

الم�سيح قام،
بهذه العبارة المع ّبرة عن رجائنا بالقيامة� ،أتق ّدم من �شخ�صكم الكريم ومن
جماعة الرهبان المحبوبين بتعزيتي القلب ّية بانتقال الأخ وال�صديق الأب الأر�شمندريت
�سليمان �أبو زيد الرئي�س العا ّم الأ�سبق.
عرفته راهبًا وكاهنًا ملتز ًما ر�صينًا رقيق الإح�سا�س حكي ًما ط ّيب المع�شر
متوا�ض ًعا وربطتني به �صداقة طبعها االحترام لم ندع فر�صة � ّإل وع ّبرنا عنها �أحدنا للآخر.
الحي والإنجيل.
�أخذتني روحان ّيته ال�ش ّفافة وتحكيمه في الأمور ل�ضميره ّ
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�شاء الذي يدبّر ّ
كل �شيء بعمق حكمته ومح ّبته للب�شر �أن ينقله �إليه باك ًرا بعد
�سنوات من مر�ض ع�ضال � ّألم به َق ِب َله بر�ضً ى وت�سليم و�إيمان وفرح و�سالم.
أخ�صاءه الذين تركوا ّ
كل
�إنّي �إن �أرجو اهلل �أن يتق ّبله في الملكوت الذي وعد به � ّ
�شيء وتبعوه وعا�شوا بتقوى� ،أك ّرر تعزيتي �سائ ًال للرهبان ّية المحبوبة نم ًوا م�ستطر ًدا في
القدا�سة والدعوات الرهبان ّية.
كم كنت �أتم ّنى �أن �أكون حا�ض ًرا ب�شخ�صي فيما بينكم لألقي على المنتقل العزيز
النظرة الوداع ّية و�أرافقه �إلى مثواه الأخيرّ � ،إل �أ ّن ظرو ًفا تحول دون ذلكّ .
تلطف �سيادة
الأخ المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد الجزيل الوقار رئي�س �أ�ساقفة �صيدا ودير القمر وتوابعها
ب�أن ينوب ع ّني في �صالة الج ّناز م�شكو ًرا� .أرافقكم بال�صالة على راحة نف�سه .ليكن ذكره
م�ؤبّ ًدا».
ّثم �ألقى الأب جوزيف ج ّبور كلمة الت�أبين با�سم الرهبان ّية ،فقال:
طوبى للفقراء بالروح ،ف�إنّ لهم ملكوت ال�سماوات (متّى )3 :5

بماذا �أرثيك يا � ِأبت ومع ّلمي �سليمان� ،أو ب�أيّة كلمات �أ�صف �إيمانك وتج ّردك عن
هذه الدنيا الفانية� .أنت الذي كنت تر ّدد على م�سامعنا دو ًما�« :إ ّن ما يح ّرر الإن�سان هو
أبت على عي�شه
فرحا هو االتحاد باهلل ودخول ملكوته» .هذا ما د� َ
التج ّرد ،وما يغمره ً
ب� ٍ
أحببت ف�أحياك.
إتقان ّقل نظيره ،والآن تُنهي هذه الم�سيرة بدخولك ملكوت من � َ
نعم لقد عرفناك راهبًا ملتز ًما ،عنوانًا ل ٍ
إيمان ال يتزعزع ،وكاهنًا غيو ًرا ذا رجاء
ثابت بي�سوع الم�سيح «بكر الخالئق ك ّلها ،وبكر من قام من بين الأموات» (كول :1
مفعم بمح ّبة �صادقة ال رئاء فيها.
ورئي�سا �صاحب ٍ
قلب ٍ
ً .)15
على خطى مع ّلمك ي�سوع الم�سيح ،الذي جاء �أر�ضَ نا متوا�ض ًعا مطي ًعا فقي ًرا
وودي ًعا� ،سرت �أنت وهدفك الو�صول �إلى «ملء الم�سيح» كما ي�س ّميها الق ّدي�س بول�س.
كل ما عداه ،وك�أنّك كنت تر ّدد مع الر�سول بول�س« :ال � ّ
متم�س ًكا به ومتج ّر ًدا عن ّ
أنفك
ّ
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�أ�س�أل �إله ربّنا ي�سوع الم�سيح �أن ينير ب�صائر قلوبكم ،لتدركوا �إلى � ّأي رجاء دعاكم ،و� ّأي
مجد جعله لكم ميراثًا� ،إذ �أقام الم�سيح من بين الأموات ،و�أجل�سه �إلى يمينه فوق ّ
كل
�صاحب رئا�سة و�سلطان وق ّوة و�سيادة ،ال في هذا الدهر وح�سب ،بل في الدهر الآتي
�أي�ضً ا .وجعل ّ
كل �شيء تحت قدميه ،وجعله ر� ًأ�سا للكني�سة التي هي ج�سده وملء ذاك
كل �شيء في ّ
الذي ي�سع ّ
كل �شيء» (�أف  17 :1ــ .)23
هذه الحياة الفا�ضلة التي ع�شتها بيننا ،رغم ق�صرها� ،إ ّال �أنّها كانت كافية لتجعل
منك عل ًما من �أعالم رهبانيتنا ،وكوكبًا �ساط ًعا في حياة رهبان دير المخ ّل�ص ،كما
ال�صيفي الذين لمعوا ف�ضيلة وعل ًما
تن�ضم �إلى موكب رهبان المطران �أفتيميو�س
جعلتك ّ
ّ
وقدا�سة ،ولكن قبل ّ
كل �شيء تم ّيزوا بالتوا�ضع والوداعة والتفاني .وما زالت هذه
الكني�سة العريقة ت�شهد على زفراتهم العميقة و�صلواتهم الممزوجة بدموعهم .وحجارتها
ت�شهد اليوم من جديد على ن َف ِ�س َك الم�ص ّلي بين حناياها ،وقد حفظت وقع خطواتك في
الم�ساء ذهابًا و�إيابًا ،وارتع�شت مرا ًرا ب�سماع قدادي�سك الخا�شعة والممتلئة حرارة و�إيمانًا
و�سال ًما .فتحقّق فيك قول الق ّدي�س بول�س« :لأنّك واحد من �أولئك الذين ماتوا مع
الم�سيح عن �أركان العالم ...وحياتهم محتجبة مع الم�سيح في اهلل» (كول .)20 :2
هذا الموت عن العالم والرغبة في االحتجاب جعلتك ترف�ض الأ�سقف ّية مرا ًرا
رغم انتخاب ال�سينود�س المق ّد�س لك مطرانًا على حوران .كان جوابك الرف�ض ،مف�ضّ ًال
موج ًها ّ
كل طاقة حياتك لالتحاد به وحده.
االختالء الدائم مع من طاقت �إليه نف�سك ّ
حي بالحقيقة .مت ّم ًما قول
اليوم بموتك عن هذا العالم ت�شهد للجميع �أنّك ّ
الق ّدي�س بول�س« :نُح�سب ك�أنّنا مائتون وها نحن �أحياء ،ك�أنّنا م�ؤ ّدبون وال نُقتل ،ك�أنّنا
محزونون ونحن دائ ًما فرحون ،ك�أنّنا معوزون ونحن نغني كثيرين ،ك�أنّا ال �شيء لنا
ونحن نملك ّ
كل �شيء» ( 2كور  9 :6ــ .)10
اليوم تدخل تلك «ال�سماوات الجديدة والأر�ض الجديدة» التي ذكرها الق ّدي�س
بطر�س ،والتي طالما حلمت روحك �أن تطير �إليها والتي قال عنها �سفر الر�ؤيا« :لن يبقى
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فيها للموت وجود وال للبكاء ،وال لل�صراخ وال للألم ،أل ّن العالم القديم قد زال» وها
هو اليوم فجر ال�سماوات الجديدة والأر�ض الجديدة ينبلج �أمام عينيك .فطوبى لك
لأنّك ع�شت فقي ًرا ومتج ّر ًدا بالروح ،وها هو ملكوت اهلل ي�ش ّرع �أبوابه لك لتدخل �إلى
فرح ربّك م�سرو ًرا.
�صي
الأر�شمندريت �سليمان �أبو زيد المخ ّل ّ

هو �سليمان ابن ط ّنو�س جري�س �أبو زيد و�إميلي مخايل نجم من بلدة كفريّا في
�شرق �صيدا.
ولد في � 20شباط  ،1954وتع ّمد وتث ّبت في  23ني�سان من ال�سنة نف�سها .دخل
مدر�سة دير المخ ّل�ص �سنة  1965وكان في ال�صف ال�ساد�س ،وتابع درو�سه ح ّتى نهاية ال�صف
ا أل ّول ثانوي ،حيث انتقل �إلى دير ال�س ّيدة ولب�س ثوب االبتداء في � 5آب � .1971أبرز نذوره
الأولى الب�سيطة في � 6آب ّ 1972ثم انتقل �إلى المدر�سة ال�صغرى و�أكمل درو�س الجزء الثاني
من الباكالوريا في مدر�سة الفرير في الرميلة وكان �سكنه في مدر�سة دير المخ ّل�ص.
�سنة  1973انتقل �إلى المدر�سة الكبرى ليتلقّى درو�سه في جامعة الروح القد�س
الك�سليك .وفي كانون الأول  1976حاز على اللي�سان�س في الفل�سفة وفي �أ ّول كانون
الثاني � 1977أبرز نذوره الم�ؤبّدة في كني�سة دير المخ ّل�ص .تابع بعد ذلك درو�سه في
الك�سليك وح�صل على �إجازة في الالهوت عام � .1981سيم �ش ّم ًا�سا �إنجيليًّا في �صيف
 1980ثم كاهنًا في � 9آب  1980عن يد المثلث الرحمات المطران مي�شال حكيم.
تع ّين �أ�ستا ًذا ومر�ش ًدا في الإكليريك ّية ال�صغرى وفي ت�شرين الثاني من ال�سنة نف�سها
بد�أ بخدمة رع ّية جون .في �صيف  1981ع ّين م�ساع ًدا لمع ّلم المبتدئين في دير ال�س ّيدة
يهتم بالرع ّية ويد ّر�س في الإكليريك ّية ال�صغرى .عام  1983انتخب �أمينًا لل�سر
وبقي ّ
العا ّم وبقي م�ساع ًدا في االبتداء وكاهنًا لرع ّية جون ح ّتى ت�شرين الأ ّول  1984حيث
انتقل �إلى روما نائبًا لرئي�س الإكليريك ّية الكبرى ،وبقي فيها ح ّتى �آب  1988وح�صل
الروحي.
خاللها على �شهادة دكتوراه بدرجة امتياز في الالهوت
ّ
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في ت�شرين الأ ّول ُ 1988ع ّين نائبًا لرئي�س الإكليريك ّية ال�صغرى في بكف ّيا �آنذاك.
وفي مجمع  1989انتخب �أمينًا لل�س ّر العام .وعلى �إثر مجمع  1992انتخب مع ّل ًما
ورئي�سا لدير المخ ّل�ص حتى 1988
للمبتدئين في دير المخ ّل�صّ ،ثم مدبّ ًرا �سنة ً ،1995
وبقي مع ّل ًما للمبتدئين ح ّتى العام .2000
رئي�سا عا ًّما على الرهبان ّية ،وفي مجمع  2007انتخب
في مجمع  2001انتخب ً
الر�سولي ،ومراف ًعا في دعوى خادم اهلل الأب ب�شارة �أبو مراد،
الكر�سي
وكي ًال عا ًّما لدى
ّ
ّ
حيث تك ّلل عمله الحثيث بالنجاح ب�إعالن البابا بندكت�س ال�ساد�س ع�شر �سنة  2010الأب
ب�شارة �أبو مراد مك َّر ًما� .سنة  2013تج ّددت له الوكالة وكذلك مه ّمة المرافعة في دعوى
تطويب المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ،وكذلك ّتم التجديد له �أي�ضً ا �سنة  .2016بقي في
ال�سماوي بعد �صراع مرير مع المر�ض .وكان ذلك
من�صبه �إلى �أن انتقل �إلى �أح�ضان الآب
ّ
م�ساء الثالثاء � 10أيلول  .2019ليكن ذكره م�ؤب ًدا .الم�سيح قام! حقًا قام!
ال�شرقي في روما الكردينال ليوناردو �ساندري
وردت �أي�ضً ا من رئي�س المجمع
ّ
ر�سالة تعزية باللغة الإيطال ّية ،هذا ّن�صها:
""Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata

Reverendissimo Padre Generale,
Mi associo al dolore e alla preghiera per il ritorno alla Casa del
Padre di P. Sleiman Abou Zeid, già Superiore Generale di codesto Ordine
Basiliano del Santissimo Salvatore dei Melkiti.
Conservo un ricordo vivo del Religioso, sempre molto gentile nel
tratto, capace di grande rispetto nei confronti dei Superiori e di spirito di
paternità soprattutto verso i confratelli più giovani. Egli ha dimostrato le
sue virtù cristiane anche nel tempo della prova e della malattia, vissuta
con grande dignità e discrezione, nella costante offerta di sé e
nell'invocazione fiduciosa alla Madre di Dio, ripetuta più volte anche
nelle ultime ore.
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Il Signore Gesù lo accolga e lo ricompensi per tutto il bene
compiuto e il suo esempio sia di sprone e incoraggiamento per le nuove
generazioni di Monaci Salvatoriani.
Da Gerusalemme, ove mi troverò il giorno della Divina Liturgia di
suffragio, ricorderò p. Sleiman e tutto l'Ordine.
Con religioso ossequio.
Card. Leonardo Sandri
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الأر�شمندريت جرا�سيمو�س مورفي
في ذكرى رفع ال�صليب الكريم المق ّد�س في ّ
كل
العالم ،في � 14أيلول  ،2019توفّي الأب جرا�سيمو�س مورفي
في مكان �إقامته في فلوريدا ،و�أقيم له ج ّناز في كني�سة كنيتيكت،
و ُدفن بقرب والدته بح�سب و�ص ّيته.
هو جرا�سيمو�س ابن توما�س ومابل ( )Mableمورفي
(ُ .)Murphyولد في  24كانون الثاني  .1940نال �شهادة في الفل�سفة �سنة  ،1965وفي
القانوني
الحق
الالهوت �سنة  ،1979ودكتورا في الالهوت
الرعائي ودكتورا في ّ
ّ
ّ
الكر�سي
ال�شرقي من جامعة الالتران �سنة  .1995ح�صل �سنة  1966على �سماح من
ّ
ّ
الر�سولي بتغيير طق�سه� .سيم �ش ّم ًا�سا �إنجيليًّا في  2ني�سان  ،1967وكاهنًا في  9ني�سان
ّ
 ،1967عن يد المطران مي�شال �شاهين� .سامه رئي�س الأ�ساقفة فيل ّب�س �صليبا �أر�شمندريتًا
في  3كانون الأ ّول  .1978خدم أ� ّو ًال رع ّية الروم الأورثوذك�س في تورنتو� .إلتحق
ب�صفوف الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية في دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ،ولب�س ثوب االبتداء
في � 13أيلول  1983في عهد مع ّلم المبتدئين الأب جورج داغر� .أبرز نذوره الم�ؤ ّقتة
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في � 13أيلول  ،1984واالحتفال ّية في  19ت�شرين الأ ّول ّ .1987ثم نراه مد ّر ً�سا للعلوم
رئي�سا لق�سم الالهوت في معهد ريفر ( )River Collegeفي نا�شوا (Nashua,
الدين ّية ّثم ً
 ).N. Hمن �سنة  1987الى  .2001وخدم بالوقت ذاته رع ّية �س ّيدة الأرز في مان�ش�ستر-
القانوني في �سترا�سبورغ-فرن�سا،
الحق
نيوهم�شر .بد�أ �سنة  1992-1991بدرا�سة ّ
ّ
وح�صل على الإجازةّ .ثم �أكمل درا�سته في جامعة الالتران في روما (،)1995-1992
القانوني في  22حزيران �سنة  .1995ومن �سنة 1992
الحق
ونال �شهادة الدكتوراه في ّ
ّ
ق�ضائي في �أبر�ش ّية نيوتن ،وفي المحكمة االبتدائ ّية واال�سئناف ّية
حتى  2014يعمل كنائب ّ
رئي�سا �إقليميًّا على الرهبان
المارون ّية والرومان ّية الكاثوليك ّية� .سنة  1995انتُخب ً
أميركي ح ّتى  .2001ا�ستعفى �سنة  1997من التعليم في
المخ ّل�ص ّيين في الإقليم ال ّ
جامعة نا�شوا ب�سبب خ�ضوعه لعمل ّية جراح ّية كبيرة .انتقل �سنة  2003الى فلوريدا
ق�ضائي ورئي�س لمحكمة البداية
ليكون بالقرب من �أ�سرته ،متاب ًعا عمله كنائب
ّ
واال�ستئناف.
ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
Archimandrite Gerasimus Murphy, bso
Born: January 24, 1940
Born Into Eternal Life: September 15, 2019
Archimandrite Gerasimus Murphy, bso, D. Min., J.C.D, was born
January 24, 1940, ordained on April 9, 1967, and professed as a Religious
in the Basilian Salvatorian Order at Saint Basil Seminary on September 13,
1984. He served as Judicial Vicar of the Melkite Eparchy of Newton, from
1992 to 2017. He was a retired professor, and former Chair of the Department
of Religious Studies at Rivier College in Nashua, New Hampshire for
twenty years. He served as Dean of Studies at Saint Basil Seminary,
Methuen, Massachusetts, where he also served as Regional Superior of the
American Region of the Basilian Salvatorian Order for six years.
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Father Murphy obtained a doctorate in Canon Law, (J.C.D.) cum
laude from the Pontifical Latereran University in Rome in 1995, and a
Licence de droit canonique from L’Institut De Droit Canonique of the
University of Strasbourg, France in 1992, He holds a Doctor of Ministry
(D.Min.) in Theological Education from Andover-Newton Theological
School, in Newton Centre, Massachusetts in 1982 and a Master of
Theological Studies (M.T.S.) from Holy Cross Greek Orthodox School of
Theology in Brookline, Massachusetts, summa cum laude, in 1980. He
completed a Bachelor of Arts Degree (B.A.) in philosophy from Saint
Anselm College, Manchester, New Hampshire in 1965.
Raised in the Melkite Church in New London, Connecticut, he has
contributed to the Melkite Eparchy of Newton by editing The Particular
Law of The Melkite Church and Eparchy of Newton in 2006, and The
Pastoral Handbook Of The Eparchy Of Newton in 2000. He has served in
the past as a member of the Eparchial Presbyteral Council and Eparchial
College of Consultors. He is the author of the book, Maximos IV at
Vatican II: A Quest for Autonomy.
A Ministry of Love and Care:
Murphy Retires as Judicial Vicar

Archimandrite Gerasimos

Archimandrite Gerasimos Murphy, BSO, has served Marriage
Tribunal of the Eparchy of Newton for 30 years, 26 of them as Judicial
Vicar. He has handled hundreds of marriage cases with great love and
care to assist couples with broken marriages to find the route to being able
to remarry within the Church if there was a major defect in their original
marriages. This annulment process allows the Church to declare, after
much study by the marriage tribunal, that the sacramental bond was
lacking at the time of marriage.
At the age of 78, Fr Jerry needed respite from the detailed and
stressful work of the marriage court. Bishop Nicholas proposed his
retirement as Judicial Vicar and Fr Jerry accepted. Bishop Nicholas has

69

appointed Archimandrite Michael Skrocki, pastor of St Ann Church in
Danbury, CT, as the new Judicial Vicar.
Fr Jerry was born in Fall River, MA, on January 24, 1940,
eventually moving with his family to New London, CT, where he
frequented St Ann Melkite Church, now in Waterford, CT. In 1965 he
transferred from the Latin Church to the Melkite Church. Beginning his
theological education at St Basil Seminary, Methuen, MA, he received his
Bachelor of Arts degree in philosophy from St Anselm College,
Manchester, NH, in 1965.
Ordained a priest in 1967 for the Antiochian Orthodox Church, he
served as pastor in several parishes and later continued his theological
education at Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline,
MA, receiving a Master of Theological Studies summa cum laude in
1980. He also holds a Doctor of Ministry in theological education from
Andover-Newton Theological School, Newton Centre, MA, and studied
at Weston (Jesuit) School of Theology.
In the mid to late 1980s, Fr Jerry entered the Basilian Salvatorian
Order in Methuen, MA, where he served as Dean of Studies at St Basil
Seminary and as Regional Superior of the American Region of the
Basilian Salvatorian Order for six years. For 20 years Fr Jerry was
professor and chair of the Department of Religious Studies/Theology at
Rivier College at Nashua, NH. He also briefly administered St Ann
Melkite Church, Waterford, CT, until a new pastor was named.
Pursuing further studies, Fr Jerry obtained a License in Canon Law
from the Institute of Canon Law of the University of Strasbourg, France,
in 1992 and a Doctorate in Canon Law (JCD) cum laude from the
Pontifical Lateran University at Rome in 1995.
From the late 1980s he served on the Melkite Marriage Tribunal
and was named Judicial Vicar in 1992. In addition to handling marriage
cases, he was a consultor on canonical affairs to Bishop Ignatius
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(Ghattas), Bishop John (Elya), Archbishop Cyril (Bustros), and for the
last seven years to Bishop Nicholas (Samra).
Fr Jerry also served several terms on the eparchial College of
Consultors and on the Presbyteral Council. With Fr (now Bishop) George
Gallaro, his predecessor as Judicial Vicar, he worked on the editing and
publishing of the Pastoral Handbook of the Eparchy of Newton in 2000,
as well as on The Particular Law of the Melkite Church and the Eparchy
of Newton previously promulgated by the Melkite Synod (2006). In 2011,
Sophia Press published Fr Jerry’s doctoral dissertation, Maximos IV at
Vatican II—A Quest for Autonomy.
Bishop Nicholas and all the clergy of the eparchy sincerely thank
Fr Jerry for his exertions in handling marriage cases and wish him a
restful retirement and good health with all of God’s blessings.
From Sophia Magazine

>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام

>

الأر�شمندريت اليا�س كويتر

 فارق،2019 �صباح الثامن ع�شر من ت�شرين الثاني
ّ الأب اليا�س كويتر الحياة
بكل هدوء بعد �أن تناول القربان
المق ّد�س في غرفته في دير المخ ّل�ص و�أقيم له ج ّناز خا�شع يوم
 تر�أّ�سه �سيادة المطران �إيلي، في كني�سة دير المخل�ص،2019  ت�شرين الثاني20 الأربعاء
ب�شارة الح ّداد وعاونه في ال�صالة الرئي�س العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب والأب مروان
 والآباء المدبّرون ورئي�س دير،�سيدي الرئي�س العام لجمع ّية الآباء المر�سلين البول�س ّيين
المخ ّل�ص الأب جوزيف واكيم في ح�ضور الأب جوزف خوري ممثّال �سيادة المطران
 والأم الرئي�سة العا ّمة للراهبات،اليا�س كفوري راعي �أبر�ش ّية �صيدا للروم الأرثوذك�س
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المخ ّل�ص ّيات تريز روكز وعدد من الكهنة الأبر�ش ّيين والراهبات والفعال ّيات ور�ؤ�ساء
البلديّات والمخاتير و�أهل الفقيد.
بعد تالوة الإنجيل المق ّد�س� ،ألقى الأب المدبّر جيلبير وردي كلمة الت�أبين با�سم
الرهبان ّية ،فقال:
�إذا كان من ال�صعوبة بمكان اخت�صار خم�س وت�سعين �سنة من العمر في �صفحات
قليلة ،فالأ�صعب هو اختزال �سبعة و�سبعين �سنة من الحياة الرهبان ّية في �سطور ،والأكثر
�صعوبة هو اعت�صار �سبعين �سنة من اختبار الحياة مع اهلل بالخدمة الكهنوت ّية في كلمات
معدودة .ولكن مهما كانت الكلمات غي َر كافية لإيفاء الراحل العزيز الأب اليا�س كويتر
حقّه ،ف�إنّ حزننا البليغ لرحيله ع ّنا بالج�سد ،و�ألم الأ ّم الرهبان ّية لفقدان ابن لها �أغناها
«تمجد ا�سم ي�سوع المخ ّل�ص» ،هما التعبي ُر الأبل ُغ عن احترامنا
بالف�ضيلة وبالأعمال التي ّ
له ومح ّبتنا ل�شخ�صه وتقديرنا لف�ضائله.
«ثم فا�ضت روحه ومات ب�شيبة ط ّيبة� ،شيخً ا م�ش َب ًعا من الأ ّيام ،وان�ضم الى قومه».

هكذا يقول �سفر التكوين عن موت �إبراهيم ...وهكذا نقول نحن عن انتقال
�أخينا �أبونا اليا�س« :فا�ضت روحه ومات ب�شيبة ط ّيبة� ،شيخً ا م�ش َب ًعا من الأ ّيام ،وان�ضم
الى قومه» ِ
ليكمل معهم جوق الآباء الذين �سيحيطون ب�أبينا ب�شارة يوم تطويبه ،وهو
الذي كان معهم مثا ًال في الحياة الرهبان ّية للأب الراقد اليا�س كويتر ّ
ولكل َمن تد ّرب
روحيًّا عن يده.
إ�نّنا نو ّدعه اليوم بعد �أن «جاهد الجهاد الح�سن ،و� ّأتم ال�شوط ،وحفظ الإيمان»
ّ
أبوي الذي
بكل ثبات عزم وق ّوة ،ليولد مج ّد ًدا في الحياة الأبديّة وليدخل في المجد ال ّ
�أعده اهلل لمختاريه.
اليا�س بول�س كويتر ،المولود في  19ني�سان �سنة  1924من عائلة دم�شق ّية �أ�صيلة
تق ّية وم�ؤمنة ،في مدينة دم�شق التاريخية التي يرتبط ا�سم الرهبان ّية بها منذ الم� ّؤ�س�س
ال�سعيد الذكر ،والتي �أعطت الرهبان ّية الع�شرات من الرهبان الق ّدي�سين وفيها ترعرع على
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ر�ؤية ه�ؤالء الآباء يخدمون ّ
بكل غيرة و�إخال�ص وتج ّرد ،فت�أثّر ب�سيرتهم وتاقت نف�سه الى
ّ
وليحل
االنخراط في �صفوف �أبناء الرهبان ّية ،فدخل المدر�سة وهو ابن ع�شر �سنوات،
بعد ذلك مبتدئًا في دير ال�س ّيدة ويتق ّدم من النذور المق ّد�سة في � 15آب  1942ولي�صل
الى الكهنوت في العام  1949بو�ضع يد المطران با�سيليو�س خوري.
وكما كانت العادة الم َّتبَعة �آنذاك ،بقي مد ّر ً�سا في المدر�سة لم ّدة ثالث �سنوات
لينطلق بعدها الى م�سيرة حياة طويلة انق�سمت الى ثالثة محاور:
 ١ـ في الحياة الرهبان ّية :نجده مد ّر ً�سا في المدر�سة ومع ّل ًما للمبتدئين لدورات
متع ّددة ،وفي ال�سلطة مدبّ ًرا ،ومتاب ًعا باهتمام كبير ل�ش�ؤون المكتبة الكبرى والمخطوطات،
ومدي ًرا لمجلتي «نفحة المخ ّل�ص» و«الوحدة في الإيمان».
الروحي العميق
وخ�صو�صا بالتوجيه
وامتازت هذه المرحلة بج ّديّة العمل
ً
ّ
الرعوي للطالب المبتدئين الموكلة �إليه رعايتهم ،وقد كنت واحدًا
والمنفتح على العمل
ّ
منهم في العام  ،1970فينطلق بهم الى الرعايا حيث كان يقيم المواعظ لي�ساعدوا في
الرعوي وينفتحوا على عمل الر�سالة ،وهذا كان يُعتبر في حينه خطوة جريئة� ،إذ
العمل
ّ
الرهباني كان يح�صل ذلك .و�أكثر ما كان ير ّكز عليه في تربية
لأ ّول م ّرة في تاريخ الإبتداء
ّ
الرهباني» والتعمق في تاريخ الرهبان ّية للتع ّلق بها.
المبتدئين هو ال�سعي الى «الكمال
ّ
 ٢ـ في الحياة الرعو ّية :حيث خدم في رعايا متع ّددة في الوطن والمهجر:
فمن مونتريال في كندا الى ملووكي (الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية) ف�إلى رام اهلل
(فل�سطين) حيث ّتم في �أيّامه بناء الكني�سة والأنط�ش والمدر�سة ،فدم�شق ،ف�صيدا حيث
الرهباني« ،كاهنًا محبوبًا من ال�شعب لأعمال غيرته ون�شاطه
�سجله
كان ،كما جاء في ّ
ّ
وك َرمه» ،وفي الح َدث بيروت ،و�صور والزرقاء في الأردن وفي الق�صاع في �سوريا...
وغيرها في العديد من الرعايا ،حيث كان يعظ ويُر�شد ويع ّلم في مدار�س المعارف
ويقوم بالخدمات الرعويّة ّ
بكل غيرة ون�شاط وفرح ،فيكت�سب مح ّبة النا�س واحترامهم،
ويقيم الريا�ضات الروح ّية في القرى ،تار ًكا ب�صماته الروح ّية حيثما ّ
حل...
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وفي ذلك كله كان �شديد الغيرة على ا�سم الرهبان ّية و�صيتها وم�صالحها .وال
ّ
�شك في �أ ّن الآباء الذين خدموا من بعده في الرعايا التي خدمها يلم�سون بق ّوة الذكر
إيجابي الكبير الذي خ ّلفه في نفو�س م�ؤمنيها...
الط ّيب الذي تركه والأثر ال ّ
 ٣ـ في الحياة الفكر ّية :بقلم �س ّيال وبغزارة �أفكار كان دائم االنكباب على
خ�صو�صا فيما يتع ّلق بالحياة الروح ّية
ت�أليف الكتب الروح ّية والتاريخ ّية والوثائق ّية،
ً
الرهبان ّية �أو بتاريخ �آبائها و�إبداعاتهم في الرعايا التي يخدمونها ،وفي ّ
كل ما يتع ّلق ب�أمور
الرهبان ّية ،وقد جاوزت م�ؤلّفاته الخم�سين عدا المقاالت المتن ّوعة.
برحيله اليوم تفقد الرهبانية رجال من رجاالتها ذوي الأقالم ال�سيالة الذين �أغنوا
تاريخها بغزارة انتاجهم الفكري والت�أريخي.
انكب على
ول ّما �ضرب المر�ض ج�سده و�أقعده عن متابعة خدماته الرعويّةّ ،
الفكري في دير المخ ّل�ص ،الى �أن ا�شت ّد عليه المر�ض ف�أقام في
متابعة الت�أليف والإنتاج
ّ
بيت الراحة في ك�سارة تحت نظر العذراء مريم واهتمام �أخواتنا الراهبات المخ ّل�صيات
ّ
وللموظفين العاملين هناك ّ
اللواتي اعتنين به ّ
كل �شكر
بكل فرح ومح ّبة ،فلهن م ّنا
وعرفان جميل .وبعد �أن ه ّي�أت ال�سلطة الرهبان ّية مكانًا منا�سبًا لإقامة الكهنة العجزة في
الدير الأم ،وب�إ�صرار من الأب كويتر الذي كان يع ّبر دو ًما للر�ؤ�ساء عن رغبته وتوقه
للعودة الى الدير الأم والإقامة فيه� ،أعادته ال�سلطة الرهبان ّية الى دير المخ ّل�ص حيث
�صحيًّا وروحيًّا ،فا�ستقر في الدير
العجز الج ّو المالئم ّ
وفّرت له ولإخوانه من الآباء ّ
وطابت نف�سه لذلك ،فق�ضى �أواخر حياته محا ًطا بمح ّبة �إخوانه الرهبان ،مواظبًا على
ال�صلوات قدر الإمكان ،ومتحم ًال ّ
بكل �صبر العجز و�آالم ال�شيخوخة ،منتظ ًرا با�ستعداد
تا ّم لحظة االنعتاق من ج�سد الموت ،الى �أن لفظ �أنفا�سه الأخيرة...
�أبت اليا�س!

عندما تق ّدمت من نذورك المق ّد�سة� ،شرح لك الرئي�س العام ،بكالم مط ّول
أق�سمت على الإنجيل
للرب ي�سوع ...وعندما � َ
ووا�ضح وم�ؤثّر ،العهود التي �ستقطعها ّ
المق ّد�س ب�أنّك تتق ّدم بملء ح ّريتك لتجحد في العالم وتزهد بالأ�شياء التي فيه ،ولتثبت
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في الحياة الرهبان ّية وت�صون ذاتك في البتول ّية والعفة والورع ،ولتُخ ِل َ�ص الطاعة للرئي�س
ولجماعة الإخوة في الم�سيح ،ولتتح ّمل ب�صبر جميع م�ضايق الحياة الرهبان ّية وم�شقّات
الحياة الر�سول ّية ،ولتعمل لخدمة الكني�سة والنفو�س حبًّا هلل ...عندما �أق�سمت على ذلك
حفظت ذلك ،ف�أنا من ِقبَل اهلل القدير� ،أعدك بالحياة
كله� ،أجابك المتق ّدم �آنذاك�« :إذا
َ
الأبديّة ،با�سم الآب واالبن والروح القد�س».
الرب الإله ،ودعاءنا
والآن ،وبعد �أن
َ
حفظت ذلك في حياتك ،ف إ� ّن �صالتنا الى ّ
لتن�ضم الى
الى المخ ّل�ص الذي َ
انتميت الى رهبان ّيته المباركة� ،أن يمنحك الحياة الأبديّةّ ،
�آبائك و�أجدادك الق ّدي�سين الذين �سبقوك الى ديار الخلود ،فت�شفع معهم لدى من
يتم ّتعون بمجد م�شاهدته ،كي يزيد من قدا�سة نفو�سنا جمي ًعا.
ف�إلى الأ ّم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية العزيزة ،مم ّث َل ًة ب�شخ�ص �أبينا العام الأر�شمندريت
�أنطوان ديب الفائق االحترام ،والى جميع �أبناء ب.م .في الوطن والمهجر� ،أتق ّدم بالتعزية
القلب ّية الحا ّرة ،طالبًا الى المخ ّل�ص الإلهي �أن ينميهم جمي ًعا في القدا�سة ،ويع ّو�ض على
الرهبان ّية المباركة برهبان ق ّدي�سين ي�ؤ ّدون له ال�شهادة ال�صالحة ب�سيرتهم الفا�ضلة.
وبا�سم الأم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،وبا�سم �سيادة �أبينا العام الفائق االحترام� ،أتق ّدم
بالتعزية القلب ّية �أي�ضً ا من عائلة الفقيد ،ومن جميع �أهله و�أقاربه و�أن�سبائه ،ومن ّ
كل َمن
عرفه و�أح ّبه ،ومنكم جمي ًعا �أيّها الح�ضور الكريم ،الذين �أتيتم لوداع الأب اليا�س الراقد
على رجاء القيامة الأبديّة.
أتوجه بال�شكر العميق ،با�سم الرئي�س العام وبا�سم �أبناء ب.م.كا ّف ًة ،الى �سيادة
كما � ّ
راعي الأبر�شية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ال�سامي االحترام لتر�أّ�سه هذه ال�صالة
الجنائزيّة ،والى ح�ضرة الرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات والأخوات المحترمات،
كل َمن �أبرق �أو ات�صل مع ّزيًا ،والى ّ
و�إلى ّ
كل َمن تك ّبد عناء ال�سفر للم�شاركة في ال�صالة
الوداع ّية للراحل الأب اليا�س كويتر ،داعيًا للجميع بطول العمر المغمور ب ِنعم الإله
العلي القائم من بين الأموات.
ّ
>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام
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>

الأب �سامي داغر

في الحادي ع�شر من كانون الأ ّول  ،2019فارق الأب
�سامي داغر الحياة الفانية في م�ست�شفى الدكتور لبيب �أبو �ضهر
في �صيدا ،عن عمر �سبع وثمانين �سنة .و�أقيم له ج ّناز خا�شع
يوم الجمعة  13كانون ا أل ّول  ،2019في كني�سة دير المخل�ص،
تر�أّ�سه �سيادة المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ،وعاونه في ال�صالة
راعي �أبر�شية الفرزل وزحلة المطران ع�صام دروي�ش والرئي�س
العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب والأب مروان �سيدي الرئي�س العام لجمع ّية الآباء
المر�سلين البول�س ّيين والآباء المدبّرون ورئي�س دير المخ ّل�ص الأب جوزيف واكيم
والأب النائب العام ديمتريو�س ف ّيا�ض مم ّث ًال الرئي�س العام للرهبان ّية البا�سيل ّية ال�شويريّة
الأر�شمندريت �شربل معلوف ،في ح�ضور المون�سينيور اليا�س الأ�سمر ممثّال �سيادة
المطران مارون ع ّمار راعي �أبر�شية �صيدا المارون ّية ،والأب جوزف خوري ممثّال �سيادة
المطران اليا�س كفوري راعي �أبر�ش ّية �صيدا للروم الأرثوذك�س ،والأم الرئي�سة العا ّمة
للراهبات المخ ّل�ص ّيات تريز روكز ،ورئي�س بلديّة جون ال�س ّيد جورج مخّ ول ،وعدد من
الكهنة الأبر�ش ّيين والراهبات والفعال ّيات ور�ؤ�ساء البلديّات والمخاتير و�أهل الفقيد.
بعد تالوة الإنجيل المق ّد�س� ،ألقى الأب نقوال ال�صغبيني كلمة الت�أبين با�سم
الرهبان ّية ،فقال:
«طوبى للأنقياء القلوب ف�إنّهم يعاينون اهلل»

هديّة تلو الأخرى تق ّدمها الرهبان ّية �إلى الذي ت� ّأ�س�ست على ا�سمه وتباركت
بخدمته .فبعد هدايا العا�شر من �أيلول عتبة ذكرى ارتفاع ال�صليب المك ّرم (المتمثّلة
بالأب �سليمان �أبو زيد) والع�شرين من ت�شرين الثاني ،ذكرى دخول ال�س ّيدة العذراء �إلى
الهيكل (المتمثّلة بالأب اليا�س كويتر) ،ها هي اليوم ،على عتبة عيد ميالد الفادي ،تق ّدم
وروحا طاهرة �صافية ،الأب �سامي داغر.
له �أي�ضً ا هديّة غالية ،ابنًا با ًّراً ،
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ففي ال�سنة ال�سابعة والثمانين من العمر ،وال�سابعة وال�س ّتين للنذور الرهبان ّية،
الكهنوتي ،يُنهي الأب �سامي داغر حيا َة الأر�ض ،بهدوء
والتا�سعة والخم�سين للعمل
ّ
و�سالم وبنقاوة قلب ،ليولد مج ّد ًدا في الحياة الأبديّة ،وليعاين وجه اهلل مع من �سبقه من
بكل ٍ
�آباء ق ّدي�سين ،بعد �أن «جاهد الجهاد الح�سن ،و� ّأتم ال�شوط ،وحفظ الإيمان» ّ
ثبات
وق ّو ِة عزم .وها نحن الآن نجتمع لنرافقه بال�صالة في رحلته الأخيرة الى حيث الم�شتهى،
الى الملكوت« ،حيث ال وجع وال حزن وال تن ّهد بل حياة ال نهاية لها» ،طالبين
ومت�ض ّرعين الى الديان العادل ،العارف ما في القلوب والفاح�ص الكلى ،لكي يكاف�أه
�أ�ضعاف الأ�ضعاف على ّ
كل عمل �صالح ،ويتغا�ضى عن ز ّالته ،ويجازيه الجزاء ال�صالح
ويجعل ن�صيبه مع المختارين والأبرار.
الأب �سامي داغر هو ابن ب�شارة داغر وبربارة ع ّبود من بلدة الجميل ّية الوادعة،
جارة دير المخ ّل�ص والمرتبط ا�سمها با�سمه ،ومن عائلة تق ّية م�ؤمنة �أعطت الرهبان ّية اثنين
من �أبنائها هما من خيرة الرهبان.
م�شبع بالإيمان
عائلي ٍ
ُولد في العام  1932وترعرع في تلك البلدة في ج ٍّو ٍّ
وبالف�ضائل الإنجيل ّية ...دخل دير المخ ّل�ص �سنة  1946وهو في الرابعة ع�شر من عمره،
وتربّى في الإكليريك ّية على يد �آباء �أج ّالء �أ�شبعوا رغباته ّ
المتعط�شة الى حياة التقوى
حب ال�صالة والت�أمل ،وغ ّذوا روح الب�ساطة التي امتاز بها
والف�ضيلة والب�ساطة ،ف�أن َموا فيه ّ
في الحياة الجماع ّية...
تد ّرج في الحياة الرهبان ّية الى �أن �سيم كاهنًا في العام  1960بعد �أن �أم�ضى �أربع
�سنوات في روما لإنهاء درا�ساته الالهوت ّية في جامعة الق ّدي�س �أن�سلمو�س.
و�إذا كانت الطاعة هي مفتاح باب القدا�سة ،فبطاعة الراهب المن�سجم مع نذوره،
وبطواع ّية النف�س المتوا�ضعة ،راح الأب �سامي ينف ّذ طلبات الر�ؤ�ساء في التعيين ،دون � ّأي تر ّدد،
فبد�أ حياتَه العمل ّية فور ر�سامته الكهنوت ّية �إذ ُع ّين في �إكليريك ّية بيت �ساحور حيث ق�ضى ثالث
�سنوات تم ّيزت بالعطاء ومح ّبة الط ّالب ،لينتقل بعدها ناظ ًرا ومعل ًما في مدر�سة دير المخ ّل�ص
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المحب للط ّالب ،ال�صارم في
لمدّة ثالث �سنوات �أخرى ،كان بخاللها مثال الأب الم�ص ّلي ّ
تربيته ،البا�سم دو ًما والخالق جوٍ من الفرح فيما بين الط ّالب بظرافته وروحه الط ّيبة.
في العام  1966انتقل الى الزرقاء في الأردن ،وفي العام التالي بعد حرب الأيّام
ال�ستة �سنة ُ 1967ع ّين مج َّد ًدا في بيت �ساحور حيث بقى لغاية العام  1970في خدمة �صعبة
إ�سرائيلي لتلك البلدة .فكان
أمني المتدهور الناجم عن واقع االحتالل ال ّ
نتيجة الو�ضع ال ّ
الراعي ال�صالح الذي ي�سير في مقدّمة رع ّيته دون خوف ،يقودها �إلى الثبات في الإيمان.
�ست
في العام ُ 1975ع ّين م�ساع ًدا لمع ّلم االبتداء ،ف�أم�ضى في دير ال�س ّيدة م ّدة ّ
�سنوات �ضاربًا المثل ال�صالح �أمام المبتدئين في حفظ النذور الرهبان ّية والحياة الجماع ّية،
لينتقل بعدها في العام  1981الى خدمة رع ّية مار اليا�س المخ ّل�ص ّية في زحلة حيث ال
يزال ذكره الط ّيب �إلى اليوم بين �أبناء الرع ّية لما تم ّيز به من روح ط ّيبة وروحان ّية عميقة
وب�سيطة �سواء في �أو�ساط الأوالد وال�شباب �أم في �أو�ساط الأخويّات والكبار ،ال�س ّيما في
ال�سهرات الإنجيل ّية التي كان يحييها .وهنا �أ�سمح لنف�سي �أن �أ�شير �إلى كثرة االت�صاالت
«بي ّ
الكل
التي تلقّيناها من �أبناء هذه الرع ّية المع ّبرين عن وفائهم ومحبتهم لمن �س َّموه ّ
الق ّدي�س» ،وعن �أ�سفهم لرحيله ،هو الذي كان قد خدمهم ّ
بكل �إخال�ص ومح ّبة و�أب ّوة
وحنان لم ّدة اثنتي ع�شرة �سنة ...فلهم م ّنا ّ
كل ال�شكر.
مج َّد ًدا ومنها �إلى دير المخ ّل�ص
بعد خدمته في زحلة ،عاد �إلى بيت �ساحور َ
وكي ًال للدير وخاد ًما لرع ّية جون بعد عودة الأهالي �إليها ومر�ش ًدا للراهبات المخ ّل�ص ّيات.
في معلوال التي انتقل �إليها �سنة  ،1988ال تزال ب�صماته الروح ّية في نفو�س �أهلها
ترف في ّ
وروحه الط ّيبة والمرِ حة ّ
ح�سن تقربه من الأطفال على الرغم
كل بيوتها ال�س ّيما ُ
ُ
ال�سن ،وتعاطيه المنفتح على الجميع.
من تق ّدمه في ّ
في العام  2002عاد نهائيًّا الى دير المخ ّل�ص ليكون َ
الوكيل الأمين على الأرزاق
والراهب المواظب على ال�صلوات والتمارين الروح ّية والمثا َل
والم�س�ؤو َل عن النظام
َ
في عي�ش الحياة الجماع ّية.
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مع تقدمه في العمر ،بد�أت الأمرا�ض تت�س ّلل الى ج�سده ف�أ�ضعفته ،م ّما ا�ضطره
الى دخول الم�ست�شفى ومن ّثم متابعة العالج واال�ستجمام في بيت الراهبات
عنايتهن الفائقة به،
ن�شكرهن على
�صيات في دار ال�سعادة في ك�سارة ،اللواتي
ّ
ّ
المخ ّل ّ
أحب ،ليكون بين �أخوانه الرهبان مواظبًا
ومن بعدها العودة الى دير المخ ّل�ص الذي � ّ
الجماعية وم�ستقب ًال بوجهه الب�شو�ش ز ّوار الدير الى �أن
كعادته على ال�صلوات والحياة
ّ
الرب الأمانة �صباح يوم الأربعاء  11كانون الأ ّول في م�ست�شفى لبيب �أبو �ضهر
ا�ستر ّد ُّ
وان�ضم الى
إلهية« ،ومات ب�شيبة �صالحة
ّ
في �صيدا ،ف�أ�سلم الروح مز ّو ًدا بالأ�سرار ال ّ
قومه».
الرهباني بما يلي« :كاهن راهب ط ّيب القلب� ،صافي الن ّية ،خدوم،
ي�صفه ال�سجل
ّ
محب للتالميذ ،فكاهي ،ق ّوال ،ي�ؤلّف الأ�شعار
ّ
م�ضحي بنف�سه ،مطواع ال يرف�ض عم ًالّ ،
الزجل ّية» ...له كت ّيبات �شعريّة عديدة وم�ؤلّفات منها ما ُطبع ومنها ما تزال مخطوطة...
ّتم تلحين العديد من مقطوعاته ال�شعريّة ال�شعب ّية الطابع.
الأب �سامي داغر ،طفل مع الأطفال� ،شاب مع ال�شباب� ،شيخ مع ال�شيوخ...
ِذكره ثابت حيثما خدم .بانطواء �صفحة حياته ،انطوت �صفحة من �صفحات �آباء الرهبان ّية
الرب على �أفعاله وغفر له ذنوبه وز ّالته ،وجعل
الب�سيطي القلب والمتوا�ضعين .كاف�أه ّ
مقامه مع الأبرار وال�ص ّديقين.
نو ّدعك الآن �أيّها الأب الحبيب �سامي ،ونحن على �أبواب االحتفال بعيد الميالد،
التج�سد والخال�ص ،وت�شخ�ص �أب�صا ُرنا �إلى ال�سماء ،مع �أب�صار الرعاة الناظرين �إلى
زمن ّ
مجد في
نجم الم�سيح فوق مغارة بيت لحم ،لنهتف �إلى ملكنا و�إلهنا�« :أيّها الم�سيحّ ،
ال�سماوات ،هذا الذي خدمك بعبادة م�ستقيمة ،وعا�ش كما يليق باهلل ،ب�إيمان ورجاء
روحك الطاهرة ترفرف
ومح ّبة»� .أُرقد ب�سالم وبهدوء ،فقد كنت الن�سمة الهادئةَ .
ولتبق ُ
وليبق جثمانك المبا َرك ذخير ًة ح ّية ،كما ذخائر من �سبقوك ،يتبارك
في �أرجاء العامرَ ،
منها رهبان هذا الدير وز ّواره.
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�إليكم يا �أبانا العام الفائق االحترام ،والى جميع �أبناء ب.م .في الوطن والمهجر،
إلهي لينمينا جمي ًعا في القدا�سة ،ويع ّو�ض
التعزية القلب ّية الحا ّرة ،مع الدعاء �إلى المخ ّل�ص ال ّ
على الرهبان ّية المباركة برهبان ق ّدي�سين ي�ؤ ّدون له ال�شهادة ال�صالحة ب�سيرتهم الفا�ضلة.
وبا�سمكم ،وبا�سم الأ ّم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية� ،أتقدّم بالتعزية القلب ّية �أي�ضً ا من �شقيقه
بطر�س وعائلته ،ومن �شقيقته �أم جان وعائلتها ،ومن ابنة �شقيقته الأم العا ّمة تريز روكز،
ومن جميع �أهله و�أقاربه و�أن�سبائه ،ومن ّ
كل َمن عرفه و�أح ّبه ،ومنكم جمي ًعا �أيّها الح�ضور
الكريم ،الذين �أتيتم من قريب ومن بعيد ،لوداع الأب �سامي الراقد على رجاء القيامة
الأبديّة.
أتوجه بال�شكر العميق الى �سيادة راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد
كما و� ّ
و�سيادة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش ال�ساميي االحترام لتر�أّ�سهما هذه ال�صالة
الجنائزيّة ،و�إلى ال�سادة الأ�ساقفة الأج ّالء وممثّليهم المحترمين ،والى الر�ؤ�ساء العامين
والرئي�سات العا ّمات المحترمين وممثّليهم ،والى ّ
كل َمن تك ّبد عناء ال�سفر للم�شاركة في
ال�صالة الوداع ّية للراحل الكبير الأب �سامي داغر ،داعيًا للجميع بطول العمر المغمور
العلي المت�أن�س طف ًال في مغارة والبارز من القبر كمن خدر واطئًا الموت
ب ِنعم الإله ّ
وواهبًا الحياة.
>

ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً! الم�سيح قام
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>

وفيات من �أقارب الرهبان المخ ِّل�ص ِّيين

1

الأحد  19ت�شرين الثاني  ،٢٠١7توفّي لونديو�س خليل البركيل ،والد الأب
فادي البركيل ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الثالثاء  21ت�شرين الثاني  ،٢٠١7في كني�سة
الق ّدي�س جاورجيو�س في معلوال .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الأحد  14ت�شرين الأ ّول  ،٢٠١8توفّي في مونتريال (كندا) �شارل ح�سيب عيد،
ابن ع ّمة الأب توفيق عيد ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الثالثاء  23ت�شرين الأ ّول ٢٠١8
في كاتدرائ ّية المخ ّل�ص في مونتريال .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الإثنين  22ت�شرين الأ ّول  ،٢٠١8توفّي في معلوال (�سوريا) �أنطون �أنطون
ريحان ،ابن ع ّمة الأب فادي بركيل ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الثالثاء  23ت�شرين الأ ّول

 ٢٠١8في كني�سة الق ّدي�س جاورجيو�س في معلوال .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الثالثاء  30ت�شرين الأ ّول  ،٢٠١8تو ّفي في فنزويال ال�شاب قبالن اليا�س
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ال�سغبيني ،ابن �شقيقة الأب �سمير �سركي�س ،و�أُقيم له ق ّدا�س وج ّناز لراحة نف�سه يوم
ال�سبت  3ت�شرين الثاني  ٢٠١8في كني�سة الق ّدي�سة تقال في تربل .ليكن ذكره م�ؤبّدًا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!
1

الثالثاء  4كانون الأ ّول  ،٢٠١8توفّي �سهيل �سليم �أرملي ،والد الأب بول�س
�أرملي عن عمر � 83سنة ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الخمي�س  6كانون الأ ّول  ٢٠١8في
كني�سة الق ّدي�سين بطر�س وبول�س في �شفاعمرو .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الأحد  9كانون الأ ّول  ،٢٠١8توفّيت في كندا لور خرياطي عطا� ،شقيقة
المرحوم الأب جورج خرياطي ،و�أُقيم لها ج ّناز يوم الجمعة  14كانون الأ ّول
 ٢٠١8في كني�سة ي�سوع الملك في تو ُرنتو ـ كندا .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

عم الأب طالل
الخمي�س  24كانون الثاني  ،٢٠١9توفّي جليل �سركي�س ثعلبّ ،
ثعلب ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الجمعة  25كانون الثاني  ،٢٠١9في كني�سة �س ّيدة
النياح في حارة الزيتون (دم�شق) ّثم نُقل جثمانه الى مدافن العائلة في معلوال.
ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الأحد � 10آذار  ،٢٠١9توفّي جرج�س �سعد م�سعد ،خال الأب بطر�س (�سمير)
�سركي�س ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الإثنين � 11آذار  ،٢٠١9في كني�سة �س ّيدة االنتقال في
ريّاق ،حو�ش حاال .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!
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1

الثالثاء � 12آذار  ،٢٠١9توفّيت غريتا عازار المعلوف ،خالة الأب جيلبير
دة-حي
وردي ،و�أُقيم لها ج ّناز يوم الأربعاء � 13آذار  ٢٠١9في كني�سة ال�س ّي
ّ
ال�سيدة في زحلة .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الإثنين � 10أيّار  ،٢٠١9توفّي جميل �سعيد عون ،خال الأب عبدو رعد ،و�أُقيم
الحي في الدامور.
له ج ّناز يوم الثالثاء � 11أيّار  ،٢٠١9في كني�سة مار اليا�س ّ
ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الأربعاء � 15أيّار  ،٢٠١9توفّي داود جرج�س رعد� ،شقيق الأب عبدو رعد ،و�أُقيم
له ج ّناز يوم الخمي�س � 16أيّار  ،٢٠١9في كني�سة �س ّيدة ال�ساحل في ّ
جل الديب.
ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الجمعة � 24أيّار  ،٢٠١9توفّيت حنينه ب�شاره داغر� ،شقيقة الأب �سامي داغر،
و�أُقيم لها ج ّناز يوم ال�سبت � 25أيّار  ٢٠١9في كني�سة �س ّيدة الورديّة الرعائية في
زوق م�صبح .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

ال�سبت  6ت ّموز  ،٢٠١9توفّي وفيق �سالم عيد ،والد الأب توفيق عيد ،و�أُقيم له
ج ّناز يوم الإثنين  8ت ّموز  ،٢٠١9في كني�سة دار العناية في ال�صالح ّية .ليكن ذكره
م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!
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1

الأربعاء � 25أيلول  ،٢٠١9توفّي جورج �أبو �شعر� ،شقيق الأب �إليان �أبو �شعر،
و�أُقيم له ج ّناز يوم الخمي�س � 26أيلول  ،٢٠١9في كني�سة الق ّدي�س جاورجيو�س
في معلوال .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الأحد � 29أيلول  ،٢٠١9توفّي جورج رزق ،والد الأب �أنطوان رزق ،و�أُقيم له
ج ّناز يوم الثالثاء  1ت�شرين الأ ّول  ،٢٠١9في كني�سة �س ّيدة االنتقال في ريّاق-
حو�ش حاال .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الإثنين  14ت�شرين الأ ّول  ،٢٠١9توفّي تركي الحمد ّية� ،شقيق الأب عبداهلل
الحمديّة ،و�أُقيم له ج ّناز يوم الثالثاء  15ت�شرين الأ ّول  ،٢٠١9في كني�سة الق ّدي�س
الق�صاع (دم�شق) .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
كيرلّ�س في ّ
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!

1

الإثنين  14ت�شرين الأ ّول  ،٢٠١9توفّيت جانيت (خوري) �شاهين� ،شقيقة الأب
�أنطونيو�س (كريم) خوري ،و�أُقيم لها ج ّناز يوم الثالثاء  15ت�شرين الأ ّول ،٢٠١9
في كني�سة مار اليا�س في حيفا .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
ليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـ ًدا!
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للقدي�سة تريز
ذخائر ّ
الطفل ي�سوع

ح�صلت الرهبان ّية على ثالث ذخائر للقدّي�سة
تريز الطفل ي�سوع ،بوا�سطة ر�سالة من قد�س
الرئي�س العام الى مركز ليزيو (فرن�سا) حيث
كان يخدم في �صيف  2019الأخوان
ري�شار فرعون وبول دميرجيان .وتو ّزعت
الذخائر على ال�شكل التالي :الأولى في دير
المخ ّل�ص ،الثانية في الإكليريك ّية الكبرى
في جعيتا والثالثة في دير ال�س ّيدة لالبتداء.
وبذلك تبقى روح القدّي�سة تريزيا مظ ّللة
بيوت التن�شئة والدير الأ ّم ،وال تنقطع �سل�سلة
الرهبان المخ ّل�ص ّيين الذين �أولوا هذه القدّي�سة
خا�صا واهتما ًما ومح ّبة مم ّيزين.
اعتبا ًرا ًّ
يا قدّي�سة تريزيا ،ت�ض ّرعي لأجلنا!
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