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الأر�شمندريت اأنطوان ديب ب.م.

كلمة الرئي�س العاّم

ا »باأّن اهلل ي�ؤمن بنا«.  نحن المكّر�ض�ن ال ن�ؤمن باهلل فح�ضب بل ن�ؤمن اأي�ضً

يبدو من خلل هذا الق�ل اأّن للإيمان وجَهين اأ�ضا�ضّيين يكّمل بع�ضهما االآخر. وفي 

ا باأّن »اهلل ي�ؤمن به«.  ا ما لم ي�ؤمن هذا اأي�ضً ال�اقع اإّن اإيمان االإن�ضان باهلل يبقى ناق�ضً

اأّن اهلل ي�ؤمن بنا، يجعلنا نعي�ش في الخ�ف  اأي  الّناحية ِمن االإيمان،  فاإهمالنا لهذه 

والقلق والت�ضاوؤم. فالخ�ف والقلق ينبعان من عدم اإيماني باأّن اهلل ي�ؤمن بي، يثق بي 

ويحّبني، فكثيًرا ما اأريد اأْن يبقى اهلل بعيًدا عّني وعن م�ضاريعي وقراراتي الحياتّية.

ُعَب علينا اأْن  كّلما �ضّككنا في �ضخاء اهلل وفي قدرته ومحبَّته لنا، كّلما �ضَ

الكتاب  اإيّاها  يعلِّمنا  الحقيقة  هذه  االإيمان.  اأكمل  باالإن�ضان«  ي�ؤمن  »اهلل  اأّن  ن�ؤمن 

االإن�ضان  »ما  يعلن:  اإذ  العبرّي  اأ�ضله  ِمن  الماأخ�ذ  الثامن  المزم�ر  في  المقّد�ش، 

اأّن  حين  في  والكرامة«.  بالمجد  وكّللته  قليًل  اهلل  عن  نق�ضته  تذكره...  حّتى 

ـــــه  اللَـّ

ي�ؤمن بالإن�سان 
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هنا  باالإن�ضان  اهلل  اإيمان  اإّن  قليًل«.  الملئكة  »نق�ضته عن  تق�ل:  ة 
ّ
اللتيني الّترجمة 

في  والحّب  اإيّاه.  منحه  الذي  الحّب  وهذا  اإيّاها  اأواله  التي  العظمة  هذه  يقاِبل 

له.
ّ
ل َمن يتقب ج�هره خّلق، الأّن اهلل اإذا ما اأحّب، اأعطى ذاته وح�َّ

الدخ�ل في  اأنّني قادر على  اأنَّه يعرف ويثق  يعني  ي�ؤمن بي، هذا  اإّن اهلل 

على  بالم�ضيح  قادر  وباأنّي  كمخل�ق،  حدودي  عن  التخلِّي  دون  االأل�هة  دائرة 

بي  ي�ؤمن  اهلل  اإّن  نَعم،  حياته.  في  اهلل  لي�ضارك  المدعّ�  العتيق،  اإن�ضاني  تجديد 

�ش 
ُّ
ا ال محدود ودعاني اإلى التكر

ًّ
ولذلك خلقني على �ض�رته ومثاله واأحبَّني حب

»لي�ش الأحد حبٌّ  كّل خيانة:  وبعيًدا عن  �ضريًفا  لي،  ه 
ِّ
في حب اأمينًا  يزال  له. وال 

ائه« )ي� 15: 13(، رغم �ضعفي و�ضّكي به.
ّ
اأعظم ِمن اأن يبذل نف�ضه في �ضبيل اأحب

اأّما ال�اقع الم�ؤلم  اإيمان وثقة اهلل بي.  ة هي: 
ّ
الحقيقة الرائعة في الم�ضيحي

الأنّه  به«  اهلل  »اإيمان  ب�ضه�لة  ل 
ّ
يتقب ال  �ش  والمكرَّ االإن�ضان  اأّن  االأحيان  غالب  في 

غارق في �ضعفه، في جبنه وفي محدوديّته. ِمن هنا كانت نداءات اهلل عبر التاريخ 

يعلن:  فه�  و�ضعفه،  خياناته  رغم  باالإن�ضان  ي�ؤمن  ينفّك  ال  باأنّه  الم�ضتمر  وق�له 

»مهما جرى لك اأيّها االإن�ضان، اآِمن باأنّي ما زلت اأوؤمن بك«. فبالرغم من خيانات 

كالِقرمز،  خطاياكم  كانت  ل�  »اإنّه  نبيِّه:  ل�ضان  على  اهلل  يعلن  واأخطائه  االإن�ضان 

�ف« )اأ�ضعيا 1: 18(. تبيَ�شُّ كالّثلج، ول� كانت حمراء كاالأرج�ان، ت�ضير كال�ضّ

�ُش اإيمانَه باهلل، ودنَّ�ش نف�ضه باإرادته، فاهلل يجيبه  واإذا حدث اأْن فقد المكرَّ

الذي  بالحّب  به وي�ؤمن  ي�ؤمن  يزال  �ضيء، ال  اأنّه رغم كّل  ال�ضاطر،  االبن  بَمثَل 

جعله في قلبه، وي�ؤمن بقدرته على الت�بة والرج�ع اإلى ذاته. لذا �ضينتظره كلَّ ي�م 

ب�ض�ق ولهفة، مفت�ح الذراعين والقلب. وما اإن يراه من بعيد قادًما، حّتى يميل 

هرول نح�ه ويقيم له وليمة لم يكن ليعهدها قبًل.
ُ
اإليه من جديد، يدفعه الحّب، في

ال  باالإن�ضان  اإيمانه  باأّن  ليقنعنا  ويلحُّ  ملل،  دون  الق�ل  يرّدد  اهلل  اإّن  اأجل، 

يتزعزع. ولكّن »الدراما« الم�ؤلمة التي ن�ضاهدها في حياتنا اأّن االإن�ضان قلَّما ي�ضلِّم 

بحقيقة اإيمان اهلل به. فنحن نعي�ش في ع�ضر يغلِّفه القن�ط والياأ�ش، مّما دفع اأحدهم 
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�ضين  اإلى الق�ل: »اإّن الياأ�ش ينه�ش ع�ضرنا نه�ًضا«. ومّما ي�ؤ�َضُف له، اأْن نجد المكرَّ

اأنف�ضهم اأ�ضدَّ النا�ش ت�ضاوؤًما وقن�ًطا، بدل اأن يك�ن�ا دعاة الفرح والرجاء. اإّن عدم 

نا، يخلق فينا الت�ضاوؤم والياأ�ش: 
ُّ
ال�ضع�ر في حياتنا االإيمانيَّة باأّن اهلل »ي�ؤمن بنا« ويحب

ولكن عندما نعي هذه الحقيقة، ي�ضبح لنا اهلل م�ضدر فرح و�ضعادة.

اإّن اهلل ي�ؤمن بنا، ولذلك اأوالنا ال�ضلطة على هذا العالم )تك�ين 1: 26 �� 

ة، وبطاقاته الخّلقة، وبقدرته 
ّ
28(. واإيمان اهلل باالإن�ضان ه� اإيمان بقيمته الحقيقي

 تج�ضد 
ّ
على اأن ي�ضبح منذ االآن م�ضارًكا له في حياته. والبرهان على ذلك، اأّن �ضر

هنا  وِمن  االأل�هة.  مرتبة  اإلى  ورفعه  االإن�ضان  تحرير  اإلى  يهدف  التاريخ  في  اهلل 

اإلًها«. اأجل،  ين: »�ضار اهلل اإن�ضانًا لكي ي�ضير االإن�ضان 
ّ
الق�ل الماأث�ر للآباء ال�ضرقي

 الم�ضيح، االإله االإن�ضان مًعا، ه� اأمر في غاية العظمة.
ّ
اإّن �ضر

نعيد  اأْن  لنا  ينبغي  االإنجيل  من  �ضفحة  ة  ثمَّ المعطيات،  هذه  �ض�ؤ  وعلى 

نف�ضي  م  »تعظِّ لمريم:  الرائع  الن�ضيد  اأال وهي �ضفحة هذا  بمنظار جديد،  قراءتها 

ة ال متناهية باأّن اهلل م�ؤمن بها. 
ّ
الرّب«. فالعذراء الم�ؤمنة باهلل تعترف بب�ضاطة روحي

اأن�ضدت  اأّن القدير وثق بها واآمن بها و�ضنع بها العظائم. لذا  لقد اكت�ضفت مريم 

ن�ضيد الفرح وال�ضكر لما نالته من م�اهب وِنعم اإلهيَّة.

وفي ال�اقع، اإّن اإيمان مريم لم يقت�ضر على اإيمانها باهلل فح�ضب، بل اآمنت 

اآمنت  يا َمن  األي�ضابات لمريم: »الط�بى لك،  اأعلنته  باإيمان اهلل بها. هذا ما  ا  اأي�ضً

45(. هنا تكمن المغامرة ال�ضعبة   :1 باأّن ما قيل لها من قبل الرّب �ضيتّم« )ل�قا 

ق م�اعيده ويخ�ضع الأوامره  التي ت�اجه االإن�ضان في اإيمانه: اأْن ي�ؤمن باهلل وي�ضدِّ

ويرج� منه كلَّ �ضيء. اإنّها مغامرة في االإيمان على غرار اإبراهيم ومريم العذراء. 

ولكّن �ضع�بة االإن�ضان تكمن في اأن يقبل حّب اهلل له ِمن اأْن يحب ه� اهلل، واأْن 

يقبل اإيمان اهلل به ِمن اأْن ي�ؤمن ه� باهلل. هذه هي النقطة االأ�ضا�ضيَّة، اأي قب�ل اإيمان 

 اإيمانًا ب�ضيًطا و�ضاذًجا، 
ّ
اهلل بنا، التي اإذا ما تجاهلناها، تجعل ِمن اإيماننا الم�ضيحي

ي�ضعف ويتل�ضى عند اأّول �ضع�بة تعتر�ضنا في حياتنا.

كثيرة  معالم  �ضتتغيَّر  بنا،  ي�ؤمن  اهلل  اأّن  اأي  الحقيقة،  هذه  نعي  عندما  اأجل، 
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في حياتنا، و�ضنغلب الياأ�ش الم�ضتح�ذ على حياتنا ليدّمرها، الأّن الم�ضيح قد »غلب 

العالم«. اإّن محبَّة اهلل المتج�ّضدة في �ضخ�ش ي�ض�ع الم�ضيح تنادينا: اآِمن�ا باأنّي ما زلت 

اإّن  �ش...  المقدَّ القربان  في  االأبد  اإلى  معكم  اأنا حا�ضر  ولذلك  واأحبُّكم  بكم  اأوؤمن 

مريم العذراء، مثالنا في االإيمان، اآمنت باإيمان اهلل بها وِمن اأنَّه قد �ضنع عظائم كبيرة 

في حياتها، فهل بدورنا ن�ؤمن اأّن اهلل ما زال ي�ؤمن بنا، وِمن اأّن محبَّته ثابتة اإلى االأبد؟

د والمحبَّة.
ُّ
�ش والتجر

ّ
اإّن العالم الي�م ينتظر منا �ضهادة في التكر

برجالها  والكني�ضة  الحديث،  تاريخه  من  وقت  اأدّق  في   
ُّ
يمر الي�م  لبنان 

ة في لعب دورها. 
ّ
اتها، عليها اأْن تك�ن فّعالة واإيجابي

ّ
ون�ضائها، بم�ؤ�ّض�ضاتها ورهباني

اأو  ال�ّضا�ضات  نراه على  اأو  االإذاعات  ن�ضمعه في  ر ما  اأْن نكرِّ مّنا  المطل�ب  فلي�ش 

الحزب،  ذاك  اأو  الزعيم  نن�ضاق وراء هذا  اأو  حف وعلى ه�اتفنا،  ال�ضّ في  نقراأه 

بل علينا اأْن نُ�ضِمَع مجتمعنا �ض�تًا مغايًرا، �ض�تًا بّناًءا، �ض�ت رجاء، اأي علينا اأن 

اأْن نك�ن  اإْن لم ن�ضمعه نحن اأواًل؟ علينا  نُ�ضِمَع �ض�ت اهلل، فكيف لنا اأن نُ�ضِمَعه 

ديم�مة  في  ر  نفكِّ اأْن  يكفي  ال  الحل�ل.  وا�ضتنباط  للت�ضحية  وم�ضتعّدين  فّعالين 

الكريم،  وعي�ضه  وبنائه  االإن�ضان  ديم�مة  على  نعمل  اأْن  بل  وعملها،  م�ؤ�ّض�ضاتنا 

ا. علينا اأْن نك�ن ج�ضر لقاء وت�ا�ضل بين الجميع ال اأْن 
ًّ
ا واجتماعي

ًّ
ا واإن�ضاني

ًّ
روحي

تنا. علينا اأْن ن�ؤّمن لقمة العي�ش 
ّ
نقف في جبهات مت�ضارعة تفقدنا دورنا وم�ض�ؤولي

للطالب  والِعلم  للبردان،  والتدفئة  للعريان،  واللبا�ش  للمري�ش،  والدواء  للفقير، 

هذا  للمجتمع.  وال�ضلم  للخطاأة،  والت�بة  للمتنازعين،  والح�ار  للطفل،  واللعبة 

�ضنا، 
ّ
ما علينا اأْن نفّكر به واأْن نعمله ق�اًل وفعًل، واإاّل فقدنا ر�ضالتنا وخ�ضرنا تكر

تنا ال بالكلم اأو بالّل�ضان بل 
ّ
فالتاريخ لن يرحمنا، واهلل �ضيحا�ضبنا على قدر محب

بالعمل والحّق، ح�ضبما جاء في اإنجيل مّتى اإنجيل الدين�نة.

نحن اأبناء المخّل�ش كّنا دوًما، عبر تاريخنا، ِمن م�ؤ�ّض�ضنا ال�ضعيد الذكر اإلى 

ذاك  �ضنك�ن  اأنّنا  والم�ؤ�ّض�ش  المخّل�ش  نعاهد  والي�م  ر�ضالتنا،  في  حقيقّيين  الي�م 

ال�ض�ت النب�ّي في مجتمعنا، و�ضنك�ن �ضنًدا لكّل محتاج، الأنّنا ن�ؤمن اأّن اهلل ي�ؤمن 
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التا�ضع   
ّ
 االنتخابي

ّ
العاّم الرهباني التاأم المجمع   ،2019 13 تّم�ز  اإلى  من 8 

بقّ�ة  دخل�ا  منهم   11 ا، 
ً
راهب  33 وح�ضره  العامر.  المخّل�ش  دير  في  والثمان�ن 

وبحديث   ،
ّ
االإلهي والقّدا�ش  ال�ضحر  ب�ضلة  المجمع  اإفتُتح  كمندوبين.  و22  ال�ضرع 

�ر، وكان بعن�ان »اإعتراف بطر�ش في قي�ضريّة 
ّ
 األقاه االأب المدبّر ج�زيف جب

ّ
روحي

االأر�ضمندريت  العاّم  للرئي�ش  ة 
ّ
ترحيبي بكلمة  االأولى  الجل�ضة  اإفتُتَحت  �ش«. 

ّ
فيليب

ال�ضماويّة خلل هذه  االأخدار  الى  الذين غادرونا  ة 
ّ
الرهباني اآباء  ا 

ً
اأنط�ان ديب، ذاكر

الجدد  وبالكهنة  نذروا  الذين  باالإخ�ة  ة 
ّ
الرهباني هّناأ  كما  االأخيرة،  الثلث  ال�ضن�ات 

العاّم  المجمع  اأعمال  افتتاح  بعدها  ليعلن  ة. 
ّ
الرهباني مذابح  على  ارت�ضم�ا  الذين 

ة 
ّ
عملي وتّمت   

ّ
القان�ني الن�ضاب  من  ت 

ّ
التثب بعدها  تّم  والثمانين.  التا�ضع   

ّ
االنتخابي

 المجمع االأب مكاري��ش هيدم��ش وم�ضاعَديه االأب�ين تي�دور�ش 
ّ
انتخاب اأمين �ضر

�ر. 
ّ
زّخ�ر وج�زيف جب

ة المنتخبة �ضابًقا، 
ّ
ومن ثّم ت�ّزع االآباء على خم�ش لجان اإلى جانب اللجنة المالي

عليها.  للت�ض�يت  واالقتراحات  الت��ضيات  وعر�ش  المطروحة  الملّفات  كّل  لدر�ش 

وم�افقة  ت��ضيات،  و16  واحد  قراٌر  عنها  فنتج  االقتراحات،  هذه  على  االآباء  و�ضّ�ت 

واأتت  انتخابها.  المزمع  الجديدة  ة 
ّ
القان�ني الهياأة  اإلى  كّلها  تُرفع  م�ضاريع.  ت�ضعة  على 

الت��ضيات على ال�ضكل االآتي:

المجمع العاّم االنتخابّي 

التا�سع والثمانون )تّموز 2019(
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             قرارات وتو�شيات المجمع العاّم 

         النتخابّي ــ تّموز 2019

ة »اأنتم ن�ر العالم« ال�ضادرة بتاريخ 7 اأيّار 2019، يطلب 
ّ
تطبيًقا للإرادة الر�ض�لي

ح�ل  االإرادة  هذه  لتطبيق  منا�ضبة  ة 
ّ
هيكلي اإن�ضاء  ة 

ّ
الرهباني ال�ضلطة  من  العاّم  المجمع 

زوًرا  االإخ�ة  �ضمعة  وت�ض�يه  الطعن  ح�ادث  لمعالجة  االأمر  كذلك  القا�ضرين،  حماية 

ومحا�ضبتهم، حّتى اإذا احتاج ذلك اللج�ء اأخيًرا الى العق�بات الق�ض�ى.

ة جميًعا 
ّ
ة وفكريّة ـ الأبناء الرهباني

ّ
ة ـ روحي

ّ
 تح�ضير جّدي الإقامة اأيّام �ضن�يّة وف�ضلي

اأو الأبناء المنطقة ال�احدة ح�ضب ت�اجدهم.

لتعزيز  ة 
ّ
الرهباني في  الثقافي   

ّ
الروحي بال�ضاأن  تُعنى  وفكريّة  ة 

ّ
روحي لجنة   اإن�ضاء 

ة معتمدة على كاريزما الم�ؤ�ّض�ش، وتعمل 
ّ
ة في الجماعات المخّل�ضي

ّ
الحياة الروحي

ة 
ّ
ة المخّل�ضي

ّ
 من خلل من�ض�رات الرهباني

ّ
 والروحي

ّ
على ن�ضر تراث اآبائنا االأدبي

.
ّ
و�ضبط المن�ض�رات لتحافظ على الجّديّة وعلى الم�ضت�ى الفكرّي والروحي

على خدمة  الحفاظ  مع   ،
ّ
ر�ض�لي لها عمل  يك�ن  لكي  ة 

ّ
الرهباني المراكز   تعزيز 

الرعايا.

ها:  ن�ضّ وهذا   ،2013 تّم�ز  مجمع  في  ال�اردة   13 رقم  الت��ضية  على   عطًفا 

البطريرك  يت�ا�ضل مع غبطة  بتعيين كاهن  ة 
ّ
القان�ني الهياأة  العاّم  المجمع  »ي��ضي 
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ا�ضم  على  ال�ضاهر«  »م�ضت�ضفى  ة 
ّ
ملكي نقل  اإلى  لل��ض�ل  الثالث  غريغ�ري��ش 

ة 
ّ
القان�ني الهياأَة  العام  المجمع  ي��ضي  باإدارته«،  والمبا�ضرة  ة 

ّ
المخّل�ضي ة 

ّ
الرهباني

باإنهاء م��ض�ع م�ضت�ضفى ال�ضاهر مع غبطة البطريرك غريغ�ري��ش الثالث لّحام، 

اأول�يّات  واأّن  واإدارته  الم�ضروع  هذا  ا�ضتلم  ة 
ّ
الرهباني ة 

ّ
اإمكاني عدم  واإبلغه 

ة لي�ضت اإدارة الم�ضت�ضفيات واأنّه لي�ش لديها الم�ارد الثابتة والدائمة لتغطية 
ّ
الرهباني

عجز الم�ضت�ضفى ال�ضن�ّي والدائم.

�ض�ف�ر في  �ضان  مباني مدر�ضة  ال�ضروريّة واللزمة في  االإ�ضلحات   اإلى جانب 

جعيتا، ال مانع من قبل المجمع العاّم من ا�ضتحداث الملعب ال�ضروريّة وذلك 

 
ّ
 التناف�ضي

ّ
لدورها المهّم في الم�ؤ�ّض�ضة الترب�يّة واإعطاء المدر�ضة ال�جه االإيجابي

مقارنًة مع مدار�ش المنطقة.

والمناهج  البرامج  على  ي�ضهر  ة، 
ّ
الرهباني ال�ضلطة  باإ�ضراف  ترب�ّي  مكتب   اإن�ضاء 

ة.
ّ
الترب�يّة في مدار�ضنا ودورنا االجتماعي

ة، 
ّ
المخّل�ضي ة 

ّ
البا�ضيلي ة 

ّ
الرهباني ة 

ّ
روحاني ي�ضرح  الرهبان  اأيدي  بين  ب 

ّ
كتي  و�ضع 

ة المعة.
ّ
اإنطلًقا من كاريزما الم�ؤ�ّض�ش وكتاباته مع االإ�ضاءة على وج�ه مخّل�ضي

ة 
ّ
المخّل�ضي ة 

ّ
الرهباني في  ال�ضاملة  ة 

ّ
والكهن�تي ة 

ّ
الرهباني التن�ضئة  نظام  ب 

ّ
كتي  و�ضع 

انطلًقا من الفرائ�ش.

 اإن�ضاء الرهبنة الثالثة واإن�ضاء لجنة »عبر الحدود« ت�ضع ق�انين لها بعد اال�ضتفادة من 

خبرة اإقليم اأميركا في هذا المجال.

الحفاظ  كما  عليها  والحفاظ  واالأديار  المراكز  في  ال�ضلة  برنامج  ترتيب   اإعادة 

 ح�ضبما تن�ش عليه الفرائ�ش.
ّ
على ال�ضندوق الم�ضترك والح�ضن الرهباني

 لي�ضبح اإقليم اأميركا ال�ضمالّية.
ّ
 �ضّم الجماعة الرهبانّية في كندا الى االإقليم االأميركي

  اأن يُ�ؤَخذ بعين االعتبار اأاّل يك�ن اأ�ضحاب المراكز الكبرى )اأي الدور والمدار�ش( 

٥
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   موافقة على م�صاريع:

تُدَر�ُش  التي  الجل�ضة  في  يك�ن�ا حا�ضرين  اأاّل  اأقّله  اأو  ة، 
ّ
المالي اللجنة  في  اأع�ضاء 

فيها ح�ضاباتُهم.

 البحث عن م�ضاريع ت�ضاهم في دعم �ضندوق دار العناية، ت�ضمح لها باال�ضتمرار 

ة وتخفيف العجز ال�ضن�ّي.
ّ
ة والروحي

ّ
في ر�ضالتها الترب�يّة واالجتماعي

 2013 عام  الماأخ�ذ  القرار  لتحقيق  م�ضتقّل  بناء  باإن�ضاء  العام  المجمع   ي�ضمح 

ة 
ّ
القان�ني الهياأة  تق�م  اأن  العاّم  المجمع  ر 

ّ
»يقر ه:  ن�ضّ وهذا  ال�ضاأن  بهذا  المتعّلق 

والفن�ن   
ّ
الكن�ضي للتعليم  معهد  لتاأ�ضي�ش  ة 

ّ
ر�ضمي رخ�ضة  على  باال�ضتح�ضال 

ة 
ّ
ة، مع اإمكاني

ّ
ما الر�ضم والم��ضيقى البيزنطي

ّ
ة، وبالمبا�ضرة بالدرو�ش ال �ضي

ّ
البيزنطي

ة 
ّ
المخّل�ضي ة 

ّ
الرهباني المعاهد  المبنى  وي�ضّم  الحاجة«.  وفق  اأخرى  فروع  اإ�ضافة 

لتعليم  وثالث  ة 
ّ
البيزنطي الم��ضيقى  لتعليم  واآخر  االإيق�نات  لكتابة  واحد  الثلثة: 

لكّل  ة 
ّ
التعليمي ة 

ّ
الهيكلي اإي�ضاح  اإلى  يُ�ضار  اأن  على  ة؛ 

ّ
المخّل�ضي ة 

ّ
الروحاني ون�ضر 

ة ال�ضروريّة.
ّ
معهد ومن ثّم يُ�ضار اإعطاوؤه ال�ضيغة القان�ني

اأميركا،  في  للإيجار  �ضقق  وبناء  كندا  في  دير  �ضراء  على  العام  المجمع   ي�افق 

من  كّل  في  الم�ض�ؤولين  مع  المنا�ضبة  بالخط�ات  القيام  ة 
ّ
القان�ني الهياأة  ويفّ��ش 

كندا واأميركا لتحقيق ذلك.

م�ضكنًا  يك�ن  باأن  ت�ضمح  بطريقة  ال�ضباب  بيت  ترميم  على  العاّم  المجمع   ي�افق 

لعّمال وم�ّظفي دير المخّل�ش اأّواًل ثّم ال�ضتقبال ال�ضي�ف والحّجاج والريا�ضات 

ة.
ّ
الروحي

العاّمة  للرئا�ضة   
ّ
مقر الى  القديم  المع�ضرة  بناء  تح�يل  العاّم على  المجمع   ي�افق 

ة، ويكّلفها بتحقيق هذا الم�ضروع اإذا �ضمحت الخرائط بذلك.
ّ
واالإدارة الرهباني
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ة 
ّ
القان�ني الهياأة  ويعطي  للرهبان  جديدة  مدافن  اإن�ضاء  على  العاّم  المجمع   ي�افق 

حّق القرار ببنائها خارج الدير اأو داخله.

الطاقة  بنظام  كاّفة  واأديارنا  مراكزنا  تزويد  متابعة  على  العام  المجمع   ي�افق 

ة.
ّ
ة الإنتاج الطاقة الكهربائي

ّ
ال�ضم�ضي

 ي�افق المجمع العاّم على �ضراء بيت في �ض�ريا اأو اأر�ش في مناطق اأخرى مثل 

ة في �ض�ريا. ويكّلف 
ّ
الرهباني ا�ضتمرار  اأو غيرها وذلك ل�ضمان  الن�ضارى  وادي 

ة في �ض�ريا.
ّ
ة متابعة هذا الم��ض�ع مع اآباء الرهباني

ّ
الهياأة القان�ني

ف المال  ة في بيت عّكا على اأن ي�ظَّ
ّ
ة الرهباني  ي�افق المجمع العاّم على بيع ح�ضّ

في فل�ضطين المحتّلة ح�ضب ما تراه الهياأة منا�ضبًا.

نفقة وكالة  في روما على  با�ضيلي��ش  مار  دير  ترميم  العاّم على  المجمع   ي�افق 

ة في روما.
ّ
الرهباني

والربع  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  وعند  تّم�ز،   13 في  المجمع،  من  االأخير  الي�م  وفي 

ة جديدة، في كني�ضة الدير الكبرى. 
ّ
م�ضاًء، ُعقدت جل�ضة انتخاب رئي�ش عاّم وهيئة قان�ني

اأُقفلت االأب�اب واأُطفئت اله�اتف وكاميرات الكني�ضة. وتّم التحّقق من الن�ضاب. 

ة باالنتخاب )م�اّد 94-95(، بعدها جرى  ثّم قراأ االأب العاّم من الفرائ�ش الم�اّد الخا�ضّ

ون 
ّ
انتخاب الرئي�ش العاّم في جّ� من الخل�ة وال�ضلة والتاأّمل والترانيم. فكان االآباء يمر

بح�ضب اأدوارهم اأمام االأب ميخائيل حّداد، وذلك اأمام المذبح الكبير.

وفاز بالرئا�ضة العاّمة، من الدورة االأولى، االأب اأنط�ان ديب. ثم تل النائب العاّم 

اإلى  اأن هّناأه الجميع، دخل  العاّم الجديد، وبعد  الرئي�ش  بتن�ضيب  ة  الخا�ضّ الفقرة  ال�ضابق 

ًرا وقال: »اأ�ضكر المخّل�ش على ح�ض�ره 
ّ
الهيكل لي�ضّلي بينما االآباء يرنّم�ن. ثم خرج متاأثـ

ته وفي كّل واحد مّنا، في�ض�ع عندما اأتى الى العالم حمل ال�ضليب وطلب مّنا 
ّ
في رهباني

اأنتم الحا�ضرين في هذه الكني�ضة وكذلك الغائبين  تكم غالية على قلبي، 
ّ
اأن نحمله. محب

و�ضهر  تعاون  كّل  اأبدوا  الذين  المدبّرين  االآباء  واأ�ضكر  ا،  كبير جدًّ اأمامي  التحّدي  ا.  اأي�ضً

٩
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٦

٥
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اأمة للرّب، فليكن لي بح�ضب  »اأنا  المن�ضرمة.  ال�ضت  ال�ضن�ات  الم�ضيرة طيلة  لنجاح هذه 

وقّدي�ضين  معنا  يعي�ض�ن  وقّدي�ضين  �ضبق�نا  لقّدي�ضين  مّت�ضلة وتكملة  �ضل�ضة  ق�لك«. نحن 

َة 
ّ
محب �ضيٌء  يُفقَدنا  ال  اأن  يجب  ي�ض�ع.  ب�ضليب  نتقّد�ش  اأن  االأكبر  التحّدي  ين. 

ّ
م�ضتقبلي

اإخ�تنا. رغم ال�ضليب هناك التعزية. اأنتم اأحببتم�ني اأكثر مّما اأحببتكم، اأنتم تعاونتم معي 

التق�ضير  بع�ش  اأنا. كان هناك  مّما �ضّحيت  اأكثر  اأنتم �ضّحيتم  تعاونت معكم،  مّما  اأكثر 

ة كانت �ضليمة. �ضّل�ا من اأجلي لكي ال يدخل روح االتهام الى اإدارتي، واإنّي 
ّ
ولكن الني

واثق اأّن نعمة الرّب اأق�ى من �ضعفي«.

 ��  96 )الم�اّد  المدبّرين  بانتخاب  ة  الخا�ضّ الماّدة  الفرائ�ش  من  العاّم  االب  تل  ثّم 

.)102

ثّم جرت الم�ضاورات ب�ضاأن التح�ضير النتخاب المدبّرين. بعدها تّم انتخاب اأربعة 

مدبّرين، وهم:

�ضائر  ثّم  ومن  العاّم،  بالرئي�ش  بدًءا  النذور،  تجديد  حفلة  جرت  الختام،  في 

َ�ر تذكاريّة وُقرعت االأجرا�ش. الرهبان، وتُب�ِدلَت التهاني. واأُخذت �ضُ

الأب مطانيو�س حّداد: مدبّر اأّول ونائب عاّم؛1

االأب مكاري��ش هيدم��ش: مدبّر ثاٍن؛٢

االأب نداء اإبراهيم: مدبّر ثالث؛٣

االأب جيلبير وردي: مدبّر رابع.٤
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التعيينات 

والت�شكيالت

التي تلت املجمع العام النتخابّي متوز 2019

الوكيل العاّم لدى الكر�شّي الر�شولّي: االأب اأنط�ان �ضعد

مرافع دعوى الأب ب�شارة اأبو مراد: االأب المدبّر والنائب العاّم مطاني��ش حّداد

القّيم العاّم: االأب المدبّر جيلبير وردي

اأمين ال�شّر العام: االأب المدبّر مكاري��ش هيدم��ش

ّ
اأمين �شّر خا�ّس: االأب و�ضيم المر

معّلم البتداء ورئي�س دير ال�شّيدة وم�شاعده: االأب�ان ن�ضال جبلي وميخائيل حّداد

رئي�س اإقليم اأميركا ال�شمالّية وم�شت�شاراه: االأب اأنط�ان رزق واالأب�ين نعيم خليل 

        ومارتن حياة

رئي�س دير المخّل�س: االأب ي��ضف ي�اكيم

وكيل دير المخّل�س: االأب �ضيرافيم حّداد

رئي�س الإكليريكّية الكبرى في جعيتا وم�شاعده: االأب المدبّر نداء اإبراهيم واالأب عماد الحاج

رئي�س الإكليريكّية ال�شغرى: االأب فار�ش خليفات

رئي�س دير القّدي�س جاورجيو�س ـــ المزيرعة: االأب نبيل واكيم
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رئي�س دير المالك ميخائيل ـــ عّميق: االأب �ضالم الفرح

رئي�س دير مار اليا�س ـــ ر�شمّيا: االأب ج�رج ميما�ضي

رئي�س دير القّدي�شة تقال ـــ عين الجوزة: االأب �ضليمان جرج�رة

رئي�س دير مار اليا�س المخّل�شّية ـــ زحلة: االأب ج�رج اإ�ضكندر

ـــ معلول: االأب ت�فيق عيد رئي�س دير القّدي�شين �شركي�س وباخو�س 

ـــ اأميركا: االأب اإبراهيم حّداد رئي�س اإكليريكّية القّدي�س با�شيليو�س في ميثون 

دير القّدي�س با�شيليو�س في ميثون: االأب عماد بركة )كاهن في الدير(

ن�شاطات بيت الريا�شات الروحّية في ميثون: االأب�ان مارتن حياة والري ت�منيّلي

م�شوؤول دير رئي�س دير القّدي�س با�شيليو�س في روما: االأب اأنط�ان �ضعد

ـــ ال�شالحّية: االأب المدبّر مطاني��ش حّداد مدير دار العناية 

نائب مدير دار العناية ـــ ال�شالحّية: االأب حّنا كنعان

مدير دار ال�شداقة ـــ ك�شارة والفرزل: االأب طلل تعلب

نائب مدير دار ال�شداقة ـــ ك�شارة والفرزل: االأب ج�رج عنتر

رئي�س مدر�شة �شان �شوفور ـــ جعيتا: االأب تي�دور�ش زّخ�ر

رئي�س مدر�شة مار يو�شف ـــ حو�س الأمراء: االأب ي��ضف ن�ضر

رئي�س مدر�شة دير المخّل�س ـــ جون: االأب فار�ش خليفات

رئي�س المقّر البطريركّي في عين تراز: االأب اأنط�ان ق�ضطنطين )وم�ضّجل في 

ة(
ّ
الماروني ة 

ّ
اال�ضتئنافي المحكمة       

م�شوؤول مكتب الدعوات في الرهبانّية: االأب حّنا كنعان.
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الرعايا في لبنان

رعّية �شّيدة النتقال ـــ بيروت: االأب جان فرج

رعّية ال�شليب المقّد�س ـــ جعيتا: االأب �ضارل ديب

ا
ّ
رعّية مار اليا�س ـــ دير القمر والنائب الأ�شقفّي في ال�شوف: االأب نعمان قزحي

اج
ّ
�ر وط�ني اأب� عر

ّ
رعّية الفرزل: االأب�ان ج�زيف جب

رعّيتا ال�شّيدة في اأبلح ومقام القّدي�س جاورجيو�س في دير الغزال: االأب فادي الفحل

رعّية القّدي�َشين بطر�س وبول�س في ك�شارة ـــ زحلة: االأب عبداهلل عا�ضي

رعّية مار يو�شف ـــ حو�س الأمراء: االأب ي��ضف ن�ضر 

رعّيتا مار جاورجيو�س المعّلقة ومار يوحّنا المعمدان ـــ حو�س الزراعنة: 

         االأب ج�زيف �ضغبيني

ـــ زحلة: االأب�ان ج�رج اإ�ضكندر رعّيتا مار اليا�س المخّل�شّية والقّدي�شة تقال 

         ونق�ال �ضغبيني

ـــ البقاع الغربي:  رعّيتا المالك ميخائيل في جديتا وميالد ال�شّيدة في عّميق 

ة الفرزل زحلة(
ّ
م عام اأبر�ضي

ّ
االأب اإليان اأب� �ضعر )وقي

رعّية مار اليا�س ـــ ب�شّرين: االأب ج�رج ميما�ضي

رعّية مار جاورجيو�س ـــ حبرمون: االأب اأنط�ان ق�ضطنطين

رعّية ميالد ال�شّيدة ـــ القرّية: االأب ميخائيل حّداد

ة
ّ
رعّية مار يوحّنا المعمدان باب مارع: االأب �ضارل �ضامي

رعّية ال�شّيدة في جّزين: االأب اليا�ش �ضليبا

رعّية �شّيدة النجاة ـــ كفرقطرة: االأب �ضالم الفرح
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ـــ المّية ومّية: االأب ميلد الجاوي�ش رعّية القّدي�س جاورجيو�س 

رعّية المحتقرة ومر�شد الراهبات المخّل�شّيات: االأب مي�ضال فرحات

الرعايا في �شوريا

بيت الرهبانّية في دم�شق: االأب ي��ضف الجين 

ة الله�ت في دم�ضق(
ّ
 في �ض�ريا وم�ض�ؤول عن كّلي

ّ
)رئي�ش رهباني

اع: االأب�ان فادي بركيل ومارك��ش ديب رعّية القّدي�س كيرل�س ـــ الق�شّ

ـــ معلول: االأب �ضليمان ك�ضا�ضة رعّية القّدي�س جاورجيو�س 

الرعايا في الأرا�شي المقّد�شة

وكيل الرهبانّية في الأرا�شي المقّد�شة: االأب اأغابي��ش اأب� �ضعدى

رعّية مار اليا�س ـــ حيفا: االأب�ان اأغابي��ش اأب� �ضعدى ورامي حّجار

رعّية �شّيدة الب�شارة ـــ رام اهلل: االأب عبداهلل ج�لي� برونيّل

�شّيدة الرعاة ـــ بيت �شاحور: االأب �ضهيل فاخ�ري

رعّيتا مار جاورجيو�س في حرفي�س و�شّيدة الب�شارة في يافا: االأب ب�ل�ش اأرملي

ـــ الجليل: االأب اأنط�ني��ش خ�ري رعّية عيلبون 

الرعايا في الوليات المّتحدة الأميركّية

ـــ كليفلند، اأوهايو: االأب نعيم خليل رعّية النبي اليا�س 

رعّية ال�شّيدة العذراء ـــ بروكِلن: االأب اأنط�ان رزق
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ـــ اأكرن، اأوهايو: االأب ي�جين ميت�ضل رعّية القّدي�س يو�شف 

رعّية القّدي�س نيقولو�س ـــ دال راي، فلوريدا: االأب غبريال غّن�م

الرعايا في كندا

كاتدرائّية المخّل�س في مونتريال ـــ كندا: االأب ربيع اأب� زغيب

رعّية النبّي اليا�س في لفال ـــ كندا: االأب برنار با�ضط

رعّية �شّيدة الب�شارة في بيارفون )Pierrefonds( ـــ كندا: االأب اأنط�ن �ضمعان

رعّية اإدمنتون ـــ كندا: االأب اأفرام قردوح 

ين(
ّ
ة الكبرى للأوكراني

ّ
 في االإكليريكي

ّ
)ومر�ضد روحي

ـــ اأوتوا: االأب �ضمير �ضركي�ش رعّية القّدي�َشين بطر�س وبول�س 

رعّية الملوك الثالثة ـــ تورنتو: االأب مكاري��ش وهبي

 

الرعايا في األمانيا

�د
ّ
رعّية لتينّية في اأبر�شّية كولونيا الألمانّية: االأب ج�رج عب

كهنة متقاعدون:

�رة، مي�ضال زّمار، فايز فريجات في دير المخّل�س: االآباء ب�ل�ش ن�ضّ

في مركز مار اليا�س ـــ عبرا: االأب �ضمعان ن�ضر

ف االأب العاّم.
ّ
االآباء عبداهلل الحمديّة واليا�ش ماي� و�ضربل را�ضد في ت�ضر
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ما  اأّول  يديه،  بين  الكتاب  هذا   
ّ
علمي ف�ض�ٌل  له  من  اأو  القارىء  ياأخذ  عندما 

يتبادر اإلى ذهنه مت�ضائًل: ما نفُع هذا الكتاب؟ ومن له ال�قت الكافي ليقراأ 240 �ضفحة؟ 

. ال بل 
ّ
بالمقارنة مع �ضفحات و�ضه�لة و�ضرعة ما يُقراأ على و�ضائل الت�ا�ضل االجتماعي

قد تطرح مخّيلُته االأ�ضئلة التالية:

 �ضرورّي اأو ه� م�ضيعٌة لل�قت؟
ّ
●   هل التاأّمل تمريٌن روحي

●  كيف ن�ضتطيع التمييز بين مختلف مراحله االأربع؟ ومن يُر�ضدنا اإليها؟

 اأن ي�ضل اإليها؟
ّ
●  وكم مرحلة من مراحل التاأّمل ي�ضمن هذا الكتاب لكّل م�ضيحي

●  ومن يا تُرى ي�ضل اإلى المرحلة االأخيرة التي فيها يلتقي اهللَ تعالى؟

 الثامن وهل في هذه الت�ضمية مغاالة اأو مبالغة؟
ّ
●  لماذا ندع�ه ال�ضر

اأخيًرا، ما ه� الجديد في هذا الكتاب؟

وّديًّا محاوًرا  لقاًء  باهلل  المتاأّمُل  يلتقي  فيه  مراتبها،  اأ�ضمى  في  ال�ضلُة  ه�  التاأّمل 

ا ما تك�ّضف من وجِه اهلِل في الكتاب المقّد�ش، الذي من �ضاأنِه اأن ي�شرَّ 
ًّ
ًرا ملي اإيّاه ومتب�ضّ

اأن�اع  كّل  عن  مبتعًدا  الخير،  من  ممل�ًءا  جديًدا  اإن�ضانًا  لي�ضبح  االن�ضاَن  ويبّدَل  النف�َس 

ال�ضرور، وممتنًعا عن كّل خطيئة اأو �ضبِه خطيئة.

ّ
بقلم الأب ن�صال جبلي المخّل�صي

التاأّمل »ال�سّر الثامن«
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 ِمن 
ّ
ت�ضتمر المقّد�ش،  الكتاب  بها في  ن�ضتعين  التاأّمل والتي  المرحلة الأولى من 

ل�ي�ال  دي  اأغناطي��ش  القّدي�ش  كتابات  على  �ضرحها  في  نعتمُد  �ضنة،  اإلى  اأ�ضهر  �ضّتِة 

كتاباِت  من  ن�ضتقيه  مثااًل  الكريم  للقارىء  قدّمنا  ولقد  ة، 
ّ
الي�ض�عي ة 

ّ
الرهباني م�ؤ�ّض�ش 

وه�  الم�ضيح،  ي�ض�ع  ربّنا  تجّلي  حدِث  في  التاأّمل  وه�  ال�ضرقيين،  االآباء  و�ضروحاِت 

م�ضهد غالي جًدا على قلِب م�ؤ�ّض�ضنا ال�ضعيد الذكر اأفتيميو�س ال�شيفّي ونُهدي لروحه 

الطاهرة هذا العمل على وجه الخ�ض��ش.

في هذه المرحلة االأولى والم�ضّماة عادًة ال�ضلة العقلّية، يعتمُد المتاأّمُل فيها على 

اأم�ًرا جديدة، فت�ضبح عقلّيتُه عقلّيًة  وال�شتنتاج، ليحد�ش  ال�شتقراء  عقلِه، في عمليتَي 

جديدًة ممتلئًة من قناعات اإنجيلّيٍة وكتابّيٍة جديدة، ي�ضبُح معها عقُل المتاأّمل متجّدًدا.

اأّما في المرحلة الثانية فينتقُل المتاأّمل ِمن اإِعمال عقله اإلى اإِعمال قلبه ليجل�ش 

مع اهلل بحّب َووّد.

نا، 
ّ
وتدعى تاأّمل الختالء مع اهلل الذي نعرف جيًدا اأنّه يحب المرحلة الثانية: 

اإختلٌء به )جّل جلله( بمعزل عن �ض��ضاء العالم كّله و�ضخبه، ه� التفاتُة حّب نح� اهلل.

عليها  مثااًل  وت�ضرب  الم�شّرات  للنف�ِش  اهللُ  يقّدُم  والثانية  االأولى  المرحلتين  في 

بها  بعَث  هديٍة  اأو  كبير،  غياٍب  فترة  بعد  عزيز  �ضخ�ٍش  لقاِء  ة 
ّ
كم�ضر تق�ل  ة 

ّ
االأفيلي تريز 

�ضخ�ٌش غاٍل على ق�بنا.

فكّل  ال��ض�ل،   
ّ
م�ضيحي لكّل  الكتاب  هذا  ي�شمُن  الثانية  المرحلة  نهاية  اإلى 

ما تقّدم يدعى التاأّمل المكت�َضب، وه� وفق االإرادة الب�ضريّة ال�ضالحة الراغبة في التاأّمل.

المرحلة الثالثة: وتدعى تاأّمل ال�شكينة، فيه تتلّقى النف�ش ب�ضكل فائق الطبيعة   

اأم�ًرا مفا�ضة تُ�ضعرها بلّذة حّب اهلل، تبداأ من �ضرارة حّب �ضغيرة يُ�ضعلها اهلل بالنف�ش لتنتهي 

نًة عقلَها وذاكرتَها واإرادتَها لتك�ن في اتحاٍد مطلٍق معه، راغبًة دوًما  باتّحاد كامل به، مح�ضّ

في ت�ضبيِح اهلل وتمجيده اإلى درجِة الم�ت الأجله. ما يمّيُز المرحلَة الثالثة عن �ضابقتها، هو 

فائقة  ِنعًما  النف�ِش  على  يغدُق  الذي  اهلل  فه�  االإن�ضان،  ولي�ش عمل  النف�س  عمل اهلل في 

 »جرعات التاأّمل«.
ّ
الطبيعة تدع�ها تريز االأفيلّية »لّذات اهلل« كما يدع�ها ي�حّنا ال�ضليبي
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ومعرفًة  ا 
ًّ
حب النف�ش  على  اهللُ  يُفي�ش  هذا  االتحاد  تاأّمل  في  الرابعة:  المرحلة 

تجاهه وي�ضمح )له المجد( اأن َيلم�َس الجوهُر اللهّي جوهَر النف�س الإن�شانّية، فتتيّقن 

د عن كّل �ضيء وتتمّنى اأن تحيا مع اهلل دائًما 
ّ
النف�ُش من وج�د اهلل ال�ضاكن بداخلها وتتجر

واإلى االأبد. ي�ضف القّدي�ش غريغوريو�س الني�شّي المرحلة الرابعة واالأخيرة من التاأّمل 

ب�ضكل وا�ضٍح قائًل:

بن�ض�ٍة  اهللَ   
َ
لتلتقي ذاتها  من  النف�ُش  تخرُج  التاأّمل  درجاِت  من  درجٍة  اأعلى  »في 

ذاتها،  تخرُج من  باأكثر،  دوًما  راغبًة  النمّ�،  ت�ضعى وراَءه، ال تكفُّ عن  ٍة خال�ضة، 
ّ
روحي

باالأكثر بعد، هذا االرتفاع ه� �ضع�ٌد ي�ضبح بهذه  ذاِتها، وبارتفاعها ترغب  ترتفُع ف�َق 

تُ�ضبَع، حٌب عا�ضٌق ولهان باهلل يتحّ�ُل �ضيئًا ف�ضيئًا لي�ضبَح  الطريقة ال متناهيًا، والرغبُة ال 

 
ُ
 �ضت�ضعر

ّ
اأكثَر �ضبًها بحّب اهلل الم�ضّحي بذاته. النف�ُش عط�ضى وكّلما �ضربَت من الماِء الحي

ه�  ويزداُد  هلل  وانجذابًا  �ض�ًقا  تزداُد  عليه.  تح�ضل  لم  واأنّها  بعد،  يرت�  لم  عط�َضها  اأنَّ 

ه واالندها�ش 
ّ
بارتفاعه عنها، ت�ضعى اإليه بكّل ق�اها حّتى االأبديّة، ولن ترت�ي اأبًدا من حب

اأنظاَرها   
ُ
يبهر يَنَفّك   ال 

ّ
االأزلي ال�ض�ِء  الكائن في  الن�َر ولكّنه ه�  ترى  بعظمته وجماله، 

ا و�ض�ًقا متجّدًدا لّلقاء الدائِم به والنظر اإليه«.
ًّ
ا فيها دوًما حب مفي�ضً

اأو  النف�ش  انخطاف  لحالة   
ّ
الني�ضي غريغ�ري��ش  �ضرح  في  معي  الحظتم  هل 

المرحلة الرابعة واالأخيرة من التاأّمل، اأّن التاأّمل ه� ا�ضتباق للحياة االأبديّة وكيف �ضنعي�ش 

مع اهلل اإلى االأبد؟

هاتان المرحلتان الثالثة والرابعة هما رهن اإرادة اهلل، فه� الَعاِلُم بمكن�نات قلِب 

كّل مّنا، وه� الذي يعرف اإْن كان هذا ال�عاء ال�ضريف ي�ضتطيع تلّقي تلك النعمة المفا�ضة 

ة 
ّ
االأربع، وكيفي التاأّمل  مراحل  الكتاب،  في هذا  �ض�يًّة،  ا�ضتعر�ضنا  لقد  االإكرام.  الجزيلة 

ة، وتاأّمل االختلء، وتاأّمل ال�ضكينة وتاأّمل االتحاد، 
ّ
ا، ال�ضلة العقلي

ًّ
القيام بكّل مرحلة تقني

التاأّمل  ِمن  االنتقال  طريقة  على  تعرّفنا  كما  ة، 
ّ
الروحي الثمار  من  مرحلة  كّل  تثمر  وما 

ا 
ًّ
( حيث يُفا�ش في النف�ش حب

ّ
المكت�ضب )كعمل ب�ضرّي( اإلى التاأّمل المفا�ش )كعمل اإلهي

ة ِمن »جرعات التاأّمل« و»ملّذات اهلل«. تُ�قن النف�ُش في هذه 
ّ
ومعرفًة هلل وتعزيات روحي

المرحلة ال�ضامية وج�َد اهلل ال�ضاكن بداخلها.
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ن�ض�َة حّب روحّية  يُنبع  الذي  بالمتاأّمل،  الطبيعة  الفائق  لقاء اهلل  مليًّا عند  ولقد ت�قفنا 

يَجعل النف�َش فيه في �ض�ٍق دائم و�ضعٍي ال نهاية له تتمنى فيه النف�ش اأن يَتحّ�َل حبُّها هلل لي�ضبَح 

، غير متمّنية �ض�ى 
ّ
النف�ُش ذاتَها �ضحّيَة الحّب االلهي بنف�ضه، فتقّدُم  الم�ضّحي  اأكثَر �ضبًها بحّبه 

، الن�ر من 
ّ
اإلى االأبد نظرة حّب واإعجاب، ه� الكائن في ال�ض�ء االأزلي اإليه  مجد اهلل والنظر 

االتحاد  اإلى  الكرمل ي��ضل  تراث  التاأّمل في  اأّن  �ضرحنا  واإذ  الحّق.  االله  الحّق من  اإله  الن�ر، 

باهلل، ففي الروحانّية ال�ضرقّية ي�ؤّكد لنا القّدي�ش مك�ضيم��ش المعترف اأّن التاأّمل يق�ُد اإلى التاألّه، 

اأي اأّن االإن�ضان المتاأّمل، مدعّ� ب�ا�ضطة عمل الروح القد�ش، اإلى االتحاد باهلل، واإلى التاألّه. ولقد 

التاأّمَل ه� من تراِث الكني�ضة ال�ضرقّية كما الغربّية منها، ومعتمٌد  اأّن  تيّقّنا من خلل بحثنا هذا 

اعتماًدا كّليًّا على الكتاب المقّد�ش ويرقى بتاريخه اإلى مطلع الم�ضيحّية منذ القرن االأّول.

اإلى  ال�ضبعة، ويرقى  الكني�ضة  بعيد الأ�ضرار  اإلى حّد  التاأّمَل م�ضابٌه  اأّن  اأو�ضحنا  كما 

اأ�ضياٍء  على  الج�هريّة  اال�ضتحالة  تتّم  ال�ضبعة  االأ�ضرار  ففي  الثامن«.   
ّ
»ال�ضر ت�ضميته  درجة 

كالماِء والزيِت والخبِز والخمر، اأّما في التاأّمل فالم��ض�ع الذي يَتمُّ ا�ضتحالتُه ه� االن�ضان 

ب�ا�ضطة  يحّ�له  اأن  �ضاأنه  من  بداخله  ال�ضاكن  القد�ش  الروح  بقّ�ة  الذي  نف�ضه  المتاأّمل 

ال�ضراكة والحّب ليغدو م�ؤلًَّها، واأكثَر �ضبًها باهلل.

 
ّ
الم�ضيحي الدين  في  التاأّمل  بين  منهما،  بّد  ال  ومقارنًة،  �ضغيًرا  بحثًا  اأجرينا  كما 

واليوغا، تاركين الحكَم للقارىء الكريم، بعد اأن يَّطلَع على حقائِق االأم�ر، اأْن يحكَم 

اأعلى   و�ضيلة للتّ�ضال باهلل، على 
ّ
الم�ضيحي التاأّمل  بنف�ضه على �ضّحتها مختاًرا دوًما  ه� 

ة 
ّ
الم�ضت�يات من المعرفة والحّب، ليبلَغ االإن�ضاُن ال�ضعادَة االأبديّة في تاأليه طبيعته االن�ضاني

التي اأ�ضبحت اأكثر �ضبًها باهلل عن طريق الم�ضاركة.

هذا الكتاب ه� محاولٌة �ضغيرٌة ومت�ا�ضعة لجمع مراحل التاأّمل االأربع في كتاب 

ِة القياِم بكّل واحدٍة منها، مع التف�ضيل في خ�ضائ�ش كّل منها وثمارِها 
ّ
واحد، وتقديِم تقني

ا، ومتاأّملين 
ًّ
ان الي�م ما يرغب�ن به روحي

ّ
ة، متمّنين اأْن نك�َن قد قّدمنا هكذا لل�ضب

ّ
الروحي

ة التاأّمل، كفّن 
ّ
اأنَّ كتبًا اأ�ضمَل واأو�ضَع يمكنها اأن تب�ضَط للقارىء الكريم �ضرًحا اآخر الأهمي

ة، ِمن 
ّ
ِمن اأرقى الفن�ن، الذي ي��ضل االإن�ضان باهلل، ومعل�مات اأخرى في الحياة الروحي

ة، وتجعله اأكثر �ضعادة.
ّ
ا واإن�ضاني

ًّ
�ضاأنها اأن تجعل االإن�ضان اأكثر رقي
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اأ�ضطٍر،  على  اأ�ضطًرا  نَزيد  اأن  فه�  ة، 
ّ
الرهباني الحياة  في  ا  واأي�ضً ا  اأي�ضً نكتَب  اأن 

اأن  يمكن  ماذا  يبقى:   
ّ
االأ�ضا�ضي وال�ض�ؤال  كتب...  على  ُكتُبًا  �ضفحات،  على  �ضفحاٍت 

النا�ش  اأبرع  ونحن  الكلم،  في  ن�ضتر�ضل  اأن  يمكن  اأال  ُكتب؟  ما  ر 
ّ
نُكر اأال  بعد؟  يُكتَب 

ا اأّن الم��ض�ع المطروح ـ التط�يبات ـ ه� من الم�ا�ضيع التي  في اال�ضتر�ضال، خ�ض��ضً

قدر  �ضاأقاوم  البدء:  منذ  اأق�لها  العذب...  والكلم  اال�ضتر�ضال  على  تنا 
ّ
�ضهي عادًة  تفتح 

َم  ـِ ًما بخبرة. ل ف. اأريد الأ�ضُطري اأن تنقَل علًما مطعَّ الم�ضتطاع ال�َضَطح نح� التنظير المج�َّ

ال واالإنجيل نف�ُضه خبرة، خبرُة اأنا�ٍش عاي�ض�ا ي�ض�ع وكتب�ا فيه؟

»�سعَد اإلى الَجَبل« 

الجبل« )مت  اإلى  الجم�ع �ضعَد  راأى  »واإذ  »الَجبَل«:  العظة  بدايًة. مكاُن  االإطاُر 

ْته �ضائلًة ال�ضفاء. هذا االرتقاء  مَّ
ْته على ي�ض�َع الح�ض�ُد التي اأَ 5: 1(. ارتقاٌء �ضرورّي فر�ضَ

ر القارئ الأعذب كلم. ي�ض�ع يرتقي، يعزل نف�َضه عن الجماهير، كما ل� اأنّه يتنّحى  يح�ضّ

الكلمُة   .)25-23  :4 )مت  االأّول  اله�ضتيرّي  ها  ال�ضفاء وحما�ضِ اإلى  احتياجها  قليًل عن 

اأَْولى. لهذا خرجت الكلمُة وي�ض�ع »جال�ش«، معلًِّما َمهيبًا، وتلميذه »ُمقبل�ن اإليه«. حينَها 

فقط »فتح فاه« ونطق )مت 5: 1(. الكلمُة تحتاج اإلى هدوء كي تَخرج واإلى مهابٍة كي 

ّ
بقلم الأب ميالد الجاوي�ش المخّل�صي

الــجيـاع  »طـوباهــم 

والعطـا�ش اإلى البّر، 

�سُي�سَبعون«   فاإّنهم 

)مت 5: 6(



21

القارئ،  اآذان  ومعها  والتلميذ،  الجم�ع  اآذان  الهدوء.  وَمهُدها  ال�ضمت  َرحُمها  تُ�ضَمع. 

ه في �ض�رية كّلها.
ُ
تتلّهف اإلى �ضماع العظة االأولى لذلك الرجل الذي ذاع ذكر

اأخَذ  ا مكان تجربة. نقراأ قبًل كيف  اأي�ضً لي�ش كّل جبٍل مكانًا لل�ضفاء. قد يك�ن 

كمَل تجاربه التي كان قد 
ُ
ا لي ال�ضيطاُن ي�ض�َع، بعد عماده في االأردّن، اإلى جبٍل عاٍل جدًّ

يّة )مت 4: 8(. وقتها، َعر�َش ال�ضيطاُن على ي�ض�ع اأ�ضهى روؤية، كلَّ ممالك 
ّ
بداأها في البر

اأدرك  ي�ض�ع  لكّن  الممالك،  هذه  كّل  يُعطيه  اأن  كلم،  باأطيب  واأغ�اه  ومجَدها،  العالم 

 :4 ال�ضج�د )مت  اأّن هلل وحده يليق  العر�ش وف�ضَح غ�اية الكلم، فتزّهد واأعلن  ِبئ�َش 

من  ق�لُه  المزمع  والكلم  اآخر  ن�ٍع  فمن  هنا  »الجبل«  اأّما  التجربة،  في جبل  هذا   .)10

طينة اأخرى: بدل ممالك الدنيا هناك كلٌم على فقراء الروح، وبدل الت�ضّلط كلٌم على 

اإلى  والعطا�ش  الجياع  على  كلٌم  خبًزا  تتحّ�ل  اأن  المعرو�ضة  الحجارة  وبدل  ال�دعاء، 

. جبٌل يعاك�ش اآخر!
ّ
البر

بينه وبين م��ضى،  ي�ازي  »الجبل« كي  اإلى  ي�ض�َع هنا  اأ�ضعَد  مّتى  اإّن  قيل  طالما 

الذي �ضعد قديًما اإلى »الجبل« وتلّقى هناك ال�ضريعَة من الرّب )خر 19 � 20(، في�ضبح 

ة 
ّ
االأ�ضا�ضي مبادئُها  تتلّخ�ش  التي  الجديدة،  ال�ضريعة  ووا�ضَع  اآخر  »م��ضى«  اآنذاك  ي�ض�ُع 

في ما بات يُ�ضّمى بـ»عظة الجبل« )مت 5 � 7(. ق�ٌل �ضحيح، غير اأّن �ضع�د الجبل هنا 

ر اأّواًل �ضمن نطاق اإنجيل مّتى، قبل اأن نقارنه مع م�ضاهد اأخرى م�ضت�َردة  يجب اأن يُف�ضَّ

نهاية  في  يعك�ضان،  َجبَلن  التجربة.  جبَل  يعاك�ُش  هنا  التط�يبات  جبل  الخارج.  من 

المطاف، منطَقين مختلَفين في الحياة: منطق االكتفاء الدائم والقّ�ة والتملُّك تجاه منطق 

الج�ع، ممن�ع  المجرِّب، ممن�ع  ال�ضيطان  النق�ش والفراغ والمحدوديّة. في نظر  قب�ل 

ال�ضعف، ممن�عة القناعة! »اإن كّنا اأبناء اهلل«، فحا�ضا لنا اأن يُ�ضيبَنا نق�ش اأو يَعتريَنا َوَهن 

� القدرة وكامل�ن. وهُم الخل�د من جديد! 
ّ
نا محدوديّة. اأبناء اهلل ُكّلي اأو تَحدَّ

النا�ش  فيه  ب  يُط�ِّ تكّلم،  ما  اأّول  خطابًا،  وتكّلم  ي�ض�ع  اأتى  المنطق،  هذا  اإزاء 

اأن  ولل�داعة  اهلل،  ملك�ت  اإلى  ي��ضَلنا  اأن  الروح  لفقِر  يمكن  جديدة:  معايير  بح�ضب 
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على  يتبّدى  اأن  والعط�ش  وللج�ع  للتعزية،  حافًزا  يك�ن  اأن  وللحزن  االأر�ش،  ت�ّرثَنا 

اهلل«،  »ابُن  �ضيظلُّ  الملك�ت.  يبّلَغنا  اأن  اهلل، ولل�ضطهاد  تُريَنا وجه  اأن  وللطهارة  ال�ضبع، 

بنظر ي�ض�ع، عر�ضًة للج�ع وال�َهن: »التجربة التي تقترُح باأاّل نعرَف من بعُد التجارَب 

... لي�ش »ابَن اهلل« اإاّل  ات 
ّ
ها ي�ض�ُع برف�ضه اإيّاها ثلث مر التي يعرُفها كلُّ الب�ضر، يعار�ضُ

بالقدر الذي يتخّلى فيه عن اأن يك�ن »اإلًها«، بمعنى اأن يك�ن عك�َش ما ه� االإن�ضان. لي�ش 

، اأ�ضحى 
ّ
. في ي�ض�ع، االبن الحقيقي ...  نف�َضه اأنّه لي�ش اإلًها 

ُ
»ابَن اهلل« اإاّل بالقدر الذي يُظهر

يّت�ضع يرتفع  . والنتيجة؟ َمن 
)1(

اإلًها« اأن ي�ضيَر  ابنًا من غير  اأن يك�ن  االإن�ضان  ممكنًا على 

»اأقبلت«  خائبًا،  وم�ضى  تجاربه  اإبلي�ش  اأنهى  اأن  بعد  االأّول،  الجبل  في   .)12  :23 )مت 

الجبل  ي�ض�ُع  �ضعد  اأن  بعد  الثاني،  الجبل  وفي  11(؛   :4 )مت  ي�ض�ع  تخدُم  الملئكة 

وجل�ش، »اأقبل« تلميُذه ي�ضتمع�ن كلمه.

قناعة.  معّلم�  االأ�ضل،  في  الرهبان،  »الجبل«.  مع  الرهبان  خبرة  ا  اأي�ضً هكذا 

ي�ضعدون الجبال ليرتق�ا، ويه�ون ال�ضمت كي ت�لَد فيهم دائًما اأبًدا كلمُة ي�ض�ع. اأديرتُهم 

ف�ق،  من  بالجماهير.  عادًة  يتحّكم  مّما  »تحت«،  مّما ه�  م�ضافة  الجبال، على  ِقمم  على 

اأنّك  اأنَت كنَت راهبًا، فهذا يعني  »اإذا  يرون االأ�ضياء كما يراها اهلل، بعي�ن اهلل، بهدوء اهلل. 

. اأّما َمن �ضكن منهم تحت، بين الجماهير، وكان�ا على تما�شٍّ مبا�ضر 
)2(

و�ضلَت اإلى الهدوء«

اإليه  نف��ُضهم  تَ�ضعُد  »جبًل«  لهم  ي�ضنع�ا  اأن  من  بّد  فل  واأوجاعهم،  النا�ش  حاجات  مع 

ب�ا،  كّل �ضباح وم�ضاء. هناك، في »جبالهم« التي تت��ّضط المدن، يرتق�ن، يقاوم�ن اإن ُجرِّ

اهلل،  ي�ضته�ن كلمة  الخبز  بدل  اأول�يّاتُهم:  تنقلب  الذي دعاهم. هناك  بالم�ضيح  ينت�ضرون 

اأَلغينا  اإن  وبدل الت�ضّلط يزهدون... الحياة الرهبانّية، في ج�هرها، انقلب في االأول�يّات. 

من اأديرتنا »الجبال«، ف�ضيت�ضّطح فينا كلُّ �ضيء. ال ن�ضتغربّن عندها اإن لم يَُعد النا�ش ينظرون 

اإلى »ف�ق« كي يَرونا! �ُضُرُجنا َغَدت تحت المكيال، ال على المنارة )مت 5: 15(. 

 )1(  Elian CUVILLIER, Naissance et enfance d’un Dieu. Jésus Christ dans l’Évangile de 
Matthieu, Paris, Bayard, 2005, p. 107, 108.

)٢(  ج�رج خ�ضر، هذا العالم ل يكفي )حاوره �ضمير فرحات(، دار النهار للن�ضر، بيروت 2006، �ش 23.
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»طوبى«

ات متتالية، ب�ضيغة الجمع: »ط�باهم« 
ّ
رها ت�ضع مر كلمة ي�ض�ع االأولى: »ط�بى«. كرَّ

ه�  ب  المط�َّ ي�ض�ع.  فم  على  �ضعادًة  انعك�ش  الجبل  هدوء  اأّن  يبدو   .)»makarioi«(

القديم،  العهد  في  مراًرا  لي�ضت جديدة. وردت  كلمة  و»الهنيء«.  و»المغب�ط«  »ال�ضعيد« 

اأّول  كّله(.  المقّد�ش  الكتاب  ة في 
ّ
مر  45 اأ�ضل  ة من 

ّ
مر  26( المزامير  �ضفر  ما في 

ّ
�ضي ال 

المزامير يبداأ بها. هناك، كان مح�ُر ال�ضعادة ال�ضل�َك الم�ضتقيم في طريق االأبرار والتاأّمَل 

يت�ّقف في  يرين وال 
ّ
ال�ضر ي�ضير على م�ض�رة  الذي ال  الرّب: »ط�بى للرجل  في �ضريعة 

طريق الخاطئين وال يجل�ش في مجل�ش ال�ضاخرين، بل في �ضريعة الرّب ه�اه وفي �ضريعته 

يُتمتم نهاَره وليَله« )مز 1: 1 � 2(.

في  »ط�بى«،  اأّول  اأّن  يقراأ  عندما  اإًذا  �ضَدم 
ُ
�ضي المقّد�ش  الكتاب  قراءة  اعتاد  من 

تُعد  لم  ة 
ّ
االأّولي اأّن  الخيار على  اأيَِنمُّ هذا  الروح«.  »لفقراء  ي�ض�ع  ها  الجديد، خ�ضّ العهد 

واتّ�ضعت؟  نف�ُضه  فقرت  لمن  بل  اال�ضتقامة،  طريق  في  لل�ضالكين  وال  ال�ضريعة  لمتاأّملي 

ال�ضريعة   
ّ
بر في  ال�ضالكين  اأولئك  ين، 

ّ
ي�ضي

ّ
والفر الكتبة  م�ضار  ويتابع  مّتى  اإنجيل  يَقراأ  َمن 

اأّن ما يحل� في نظر ي�ض�ع  اأَلذِع االألفاظ، يدرك  اأ�ضَمعهم ي�ض�ع من  بامتياز، وي�ضمع ما 

ين، 
ِّ
ي�ضي

ّ
كم على ما للكتبة والفر

ُّ
قبل كّل �ضيء ه� ا�ضتقامة القلب والروح: »اإن لم يَِزد بر

الطريق  اإلى  ي��ضُل  الم�ضتقيم  القلب   .)20  :5 )مت  ال�ضم�ات«  ملك�َت  تَدخل�ا  ال 

ب ِمن َكنزه 
ّ
الم�ضتقيم. من القلب ينبعث كلُّ �ضيء )مت 15: 18 � 19(. »االإن�ضان الطي

اأكثر  للحّب  للن�ّش،  ال  للقلب  باتت  الغلبة   .)35  :12 )مت  بات« 
ِّ
الطي يُخرُج  ب 

ّ
الطي

من  ممتلئًا  بنف�ضك،  ا 
ً
ُمعَجب اإن�ضانًا  تجعلك  قد  خطاأً،  قاربتَها  اإن  ال�ضريعة،  للعقيدة.  منه 

 فيك. »ط�باهم فقراء 
ّ
ذاتك؛ في حين اأّن كلمة الرّب تحتاجك فارًغا كي تملأك وت�ضتقر

الروح«، تط�يبٌة َغَدت، هي واأخ�اتها، مدر�ضًة تعّلم منهًجا جديًدا: درب ال�ضعادة ينطلق 

من الداخل، من القلب والروح. اإذا ا�ضت�ى الداخل يَ�ضتِ� البنياُن كّله، واإذا خرَب الداخل 

خرَب معه كلُّ �ضيء.
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»الجياع والعطا�ش« 

الج�ع   .)6  :5 )مت  البّر  اإلى  والِعطا�ش  الجائعين  على  تتكّلم  الرابعة  التط�يبة 

المقّد�ش  الكتاب  في  واالرت�اء  ال�ضبَع  كان  طالما  م�ؤلم.  نق�ٌش  ذاتهما،  بحّد  والعط�ش، 

علمًة على اكتمال الخليقة ونعمًة من ِنَعم اهلل الخالق: »ها قد اأعطيتُكم كلَّ ع�ضٍب يُخرُج 

ِبزًرا على وجه االأر�ش كّلها وكلَّ �ضجٍر فيه ثمٌر يُخرج ِبزًرا يك�ن لكم طعاًما« )تك 1: 

ُب الج�َع والعط�َش ِمن بعُد َمن يَقراأ ن�ضيَد �ضاحب المزم�ر في خيرات اهلل  29(. هل يُط�ِّ

تُِعدُّ  وللنا�ش  مياًها  امتلأ  اهلل   
ُ
نهر غمرتَها.  وبالِغنى  و�َضقيتَها،  االأر�َش  »اإفتقدَت  المتدّفقة: 

ي اأخاديَدها، بال�ابل تُبلُِّلها وتبارُك  ي اأتلَمها وتُ�ض�ِّ الحنطة. فكذلَك اأعددَت االأر�ش. تُروِّ

بالبهجِة  والتلُل   
ُ
تقطر البّريّة  مراعي  اآثاُرك.  بالد�ضِم   

ُ
وتَقطر بج�دَك  العاَم  تُكلُِّل  نبتَها. 

تت�ضربل، المروُج بالغنم تكت�ضي واالأوديُة بالحنطة تت��ّضح فيهتف�ن ويُن�ضدون«؟ )مز 65: 

اأر�ٌش  هي  بدخ�لها  قديًما  ال�ضعُب  ُوعَد  التي  االأر�ش  اأّن  ن�ضتذكر  اأن  يكفي   .)14  �  10

8(، واأّن االأمانة للرّب مكافاأتها ال�ضبَع: »ل�   :3 لَبنًا حليبًا وع�ضًل« )خر  »طّيبة وا�ضعة تَدّر 

... ِمن لُباِب الحنطة اأطعمتُه ومن ع�ضل ال�ضخرة  �ضمَع لي �ضعبي و�ضلَك اإ�ضرائيُل ُطرقي 

ه 
ُ
ه اهلل لمن �ضلَك في طريقه: »يُركب اأَ�ضبعتُه« )مز 81: 14، 17(. ي�ضيُل اللعاب اأمام ما اأعدَّ

ومن  ع�ضًل  ال�ضخر  من  ويُر�ضُعه  الحق�ل،  غّلت  من  طعمه 
ُ
في االأر�ش،  مرتفعات  على 

با�ضان  بني  وِكبا�ش  الُحملن  �َضْحم  الغنم. مع  البقر وحليَب  ولبَن  زيتًا،  الجلم�د  ّ�ان  �ضَ

والتي��ش، مع د�ضم لُّب الحنطة، ودُم العنب ت�ضربُه خمًرا« )تث 32: 13 � 14(. واإن عاقَب 

يج�ع�ن  »ال  من جديد:  يُحييه  �ضيع�د  فاإنّه  والت�ضتُّت،  ال�ضبي  ُمّر  فاأذاقه  مّرًة  �ضعبَه  الربُّ 

وال يعط�ض�ن، وال تلفُحهم ال�ضم�ُم وال ال�ضم�ش، الأّن راحَمهم يَهديهم واإلى ينابيِع المياه 

ي�ردهم« )اأ�ش 49: 10(. لهذا ال غرو اإن كان الج�ع والعَط�ش واحدًة من الماآ�ضي التي 

عانى منها ال�ضعُب قديًما في البّريّة: »تاه�ا في البّريّة ولم يجدوا �ضبيًل اإلى مدينة ماأه�لة، 

جياٌع ِعطا�ش، تخ�ر نف��ُضهم فيهم« )مز 107: 5(. واأ�ضبَحا الحًقا لعنًة من اللعنات التي 

اأُفرُغها فيهم، يخ�رون ج�ًعا  »اأح�ُضُد �ضروًرا عليهم، و�ضهامي  العا�ضي:  ال�ضعَب  تُ�ضيب 

وتفتر�ُضهم حّمى ووباٌء مّر« )تث 32: 23(. �ضيك�ن الج�ع والَعَط�ش م�ضيَر َمن عاث�ا في 
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المجتمع ف�ضاًدا: »ويل للقائمين من ال�ضباح في طلب الُم�ضكرات، والمتاأّخرين اإلى الم�ضاء 

هم، وفي ماآدبهم الكّنارة والع�د والدّف والمزمار والخمر، وال يلتفت�ن اإلى 
ُ
والخمر تُلهب

تُه من   �ضعبي لعدم المعرفة، واأ�ضبح خا�ضّ
َ
نَع يديه. لذلك ُجِلي عمل الرّب، وال يرون �ضُ

اأهل المجاعة، ويَِب�َضت عاّمتُه من العط�ش« )اأ�ش 5: 11 � 13(. 

ال  ف�ضيلًة،  والعط�ش  الج�ع  في  اأحيانًا  المقّد�ش  الكتاب  يرى  اأخرى،  جهة  من 

ما الج�ع والعط�ش اإلى كلمة اهلل. كتاب ي�ض�ع بن �ضيراخ يتكّلم على الج�ع والعط�ش 
ّ
�ضي

 وا�ضبع�ا من ثماري. فاإّن ذكري اأحلى 
َّ
 اأيّها الراغب�ن في

َّ
ة: »تعال�ا اإلي

ّ
اإلى الحكمة االإلهي

والذين  يج�ع�ن  يزال�ن  ال  ياأكل�نني  الذين  الع�ضل.  �ضهد  من  األذُّ  وميراثي  الع�ضل  من 

 عام��ش: »ها 
ّ
ي�ضرب�نني ال يزال�ن يعط�ض�ن« )�ضي 24: 19 � 21(. وكذلك كتاب النبي

اإلى الخبِز  اأُر�ضُل فيها الج�َع على االأر�ش، ال الج�َع  ُد الرّب 
ّ
اأيّاٌم يق�ُل ال�ضي اإنّها �ضتاأتي 

وال العط�َش اإلى الماء بل اإلى ا�ضتماِع كلمِة الرّب« )عا 8: 11(. 

الفراغ. والفراغ  اأ�ضكال  المطاف؟ هما �ضكٌل من  نهاية  الج�ع والعَط�ش، ما هما في 

ا ُمعيبًا، بل قد ي�ضتحيل ف�ضيلة. الفراغ يُ�لّد الرغبة، والرغبُة البحَث. َمن يَفرغ  لي�ش دائًما نق�ضً

ي�ضتِه، وَمن ي�ضتِه يَِجّد كي يَجَد ُمبتغاه. في اإنجيل مّتى نف�ضه نم�ذج بليغ على اأنا�ٍش اختبروا 

فراًغا ما في حياتهم، فت�لّدت فيهم الهّمة كي ي�ضافروا ويبحث�ا عن بغيتهم: اإنّهم المج��ش، 

الباحث�ن االأّول�ن. اأجمُل ما في ن�شِّ المج��ش ه� اأنّنا اأمام اأنا�ٍش يبحث�ن، يُفّت�ض�ن، ي�ضاأل�ن، 

هم من اأق�ضاه اإلى اأق�ضاه: »�ضاأل�ا«  ي�ضمع�ن، ي�ضتخبرون وي�ضتعلم�ن. اأفعاُل البحث تجتاُح نَ�ضَّ

اأُولى مفاعيل ميلِد ي�ض�ع ه�  12(. من   ،9  ،3  :2 8( و»�ضمع�ا« )مت   ،7  ،4  ،1  :2 )مت 

البحث، اأّن النا�َش اأخذوا يبحث�ن عنه من غير اأن يدروا ال اأين ه� تحديًدا وال َمن ه� بالفعل. 

لم  واإن  يَحيا،  كي  يبحُث  االإن�ضاُن  وج�ده.  لِب  �ضُ من  فهذا  �ضيء،  عن  االإن�ضاُن  يبحَث  اأن 

يبحْث يجمْد، يم�ت: ال ي�ضاأل، ال ي�ضافر، ال يجَهد، ال يفرح، ال ي�ضطرب... َمن ال يبحث ال 

ينظر اإلى ف�ق، ال ي�ضاهد ال�ضماَء ونج�َمها، ال يفتح الكتب، ال يقراأ... َمن ال يبحث ال يترك 

ب، وال ِلَقلبه اأن يخفَق في قلِب المغامرة...  ه اأن تترقََّب المجه�ل، وال لروِحه اأن تتاأهَّ لنف�ضِ

َمن ال يبحث ال تُ�ضرق عليه ال�ضم�ُش »في الم�ضرق«، وال يَ�ضعد بَ�هج ن�ِرها... َمن ال يبحث 
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تخّطي  اإلى  طاقٌة  تَحّثه  وال  الخل�ش  نجمِة  نح�  اأمٌل  يَ�ضّده  وال  قلٌق  داخله  في  ي�ضطرم  ال 

اإن�ضانًا،  تقتَل  اأن  تريُد   .
)1(

اهلل اأي  االأ�ضمى،  الحقيقة  عن  البحِث  واإلى  اأعلى  ه�  ما  اإلى  ذاِته 

ْب عينَيه، طاأِطئ راأ�َضه؛ اأو على  ْم اآفاَقه، اع�ضِ جيًل بكامله، امنْع عنه البحث، َقيِّْد يَديه، َحجِّ

ْم له كلَّ �ضيء، اأَتِخْم عقَله، دلِّْل نف�َضه واترْكه ينزوي يجتّر داللَه الَمقيت؛ فيبدو  العك�ش، َقدِّ

كاإن�ضاٍن »ياأكُل وي�ضرب الأنّه غًدا يم�ت« )اأ�ش 22: 13؛ 1 ك�ر 15: 32(.  

ال�ضبع. فتاتة �ضغيرة من الخبز الجاّف تُغريك  اأهّم من  اأحيانًا  لهذا يك�ن الج�ع 

عند الج�ع اأكثر مّما تغريك اأ�ضهى االأطباق عند ال�ضبع. َمن عرف الج�ع ال يُنكر النعمة 

 الجح�د جاثٌم دائًما عند بابه. عندما اأراد الكتاُب المقّد�ش 
ُ
متى اأتت، اأّما َمن يَ�ضبع فخطر

ره اإن�ضانًا ُمتَخًما �ضمينًا يرف�ش النعمة: »اأكَل يعق�ب ف�ضبَع  اأن ي�ضَف ال�ضعب الجاحد، �ض�َّ

... ونبَذ االإله الذي �ضنعه وا�ضتخفَّ ب�ضخرة خل�ضه« )تث 32:  و�ضمَن ي�ض�رون فرف�ش 

15(. »حين اأُدخُله االأر�َش التي اأق�ضمُت الآبائه عليها، فياأكُل وي�ضبُع وي�ضَمن ويتحّ�ل اإلى 

اآلهٍة اأخرى ويعبدونها وي�ضتهين�ن بي وينق�ش عهدي« )تث 31: 20(. 

ة. األي�ضت، 
ّ
لي�ش هناك اأبلغ من �ض�رة الج�ع والعط�ش كي ن�ضَف الحياة الرهباني

في ج�هرها، ج�ًعا وعط�ًضا دائًما اإلى اهلل؟ ح�ضُب الراهب اأن ي�ضدَو ملء َفمه: »ظمئْت 

اأن  ة ه� 
ّ
الرهباني االأكبر في حياتنا  الجهاد   .)3  :42 « )مز 

ّ
الحي االإله  اإلى  اإلى اهلل،  نف�ضي 

يمّل  ومن  يمّل،  يَ�ضبع  من  الأّن  ن�ضبع،  اأاّل  ه�  اهلل،  اإلى  والعط�ش  الج�ع  هذا  على  نُبقي 

دائًما  يختار  ذهب،  اأينما   ،
ّ
المخّل�ضي مراد  اأب�  ب�ضارة  االأب  كان  تي، 

ّ
رهباني في  يهجر... 

الغرفة التي تل�ضق الكني�ضة، وحّجته اأن ي�ضهر على قنديل الزيت كي يُبقيه م�ضتعًل اأمام 

حبيبه  قرب  ي�ضكن  اأن  اآخر:  مكاٍن  في  كانت  ال�اقع  في  رغبته  لكّن  المقّد�ش،  القربان 

الذي كان  ما  تُرى  الهادئ.  ال�ضج�د  �ضاعاٍت من  في  يناجيه  �ضاء  اأنّى  اإليه  يدخل   
ّ
االإلهي

�ن كائنات 
ّ
الحقيقي الرهبان  اإلى ملقاته؟  الرّب وعط�ضه  اإلى  اإلى ذلك غير ج�عه  يدفعه 

جائعة، تلتّذ بما تاأكله من مائدة الرّب وترت�ي بما ت�ضرب من َمعين كلمته. ل�ضاُن حالهم 

)1(  Joseph RATZINGER (Benoît XVI), L'enfance de Jésus (Champs essais, 1098), Paris, 
Flammarion, 2013, p. 134.
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فر الذي   حزقيال: »يا ابن االإن�ضان، اأَطِعم ج�فك واملأ اأح�ضاءك من هذا ال�ضِ
ّ
كلماُت النبي

اأنا مناولك، فاأكلتُه ف�ضار في فمي كالع�ضِل حلوة« )حز 3: 3(.

اإلى الكلم على االلتذاذ. جميعنا نفّت�ش عن  الكلم على الج�ع والعط�ش يق�دنا 

لّذتنا.  اأن تك�ن االإلهّيات م��ضَع  لّذة في مكان ما، ولي�ش �ضهًل، في ع�ضٍر مثل ع�ضرنا، 

بين الرهبان َمن َجّل�ا في هذا االأمر وبرع�ا، ومنهم من ف�ضل�ا و�ضقط�ا. لماذا؟ الأّن الغ�اية 

 
ّ
اأزلي ف�ض�لُها في كّل زمن. �ضراٌع  تُعاد  التجربة  ي�ض�ع على جبل  دائًما. تجربة  حا�ضرة 

 :104 اأبدّي بين »الخبز« و»الكلمة«! الخبز ُمِلّح، حي�ّي، فه� »يُ�ضّدد قلب االإن�ضان« )مز 

15(. لكن اأن ي�ضير الخبز، وما يرمز اإليه من خيرات االأر�ش، مح�ر الحياة، فهنا التجربة 

ي�ضقط�ن:  الذين ال  االأبطال  باأنّهم  يُفتر�ش  الذين  الرهبان  فيها كثيرون، حّتى  ي�ضقط  التي 

... اأُطلب�ا اأّواًل ملك�ت اهلل وبّره وكّل هذه  »ال تهتّم�ا قائلين: ماذا ناأكل؟ اأو ماذا ن�ضرب؟ 

 يق�م على تاأمين »كّل« �ضيء لمن نذروا 
ّ
تُزاد لكم« )مت 6: 31، 33(. اأّي نظام رهباني

اأ�ضًل الزهد عن الزائلت ه� نظام يق�د رهبانه اإلى اأن يغرق�ا في بحر الرغائب، ويُميت 

فيهم الج�ع اإلى »الكلمة التي تخرج من فم اهلل«. ال يزال الزهُد بابًا رحبًا اإلى الملك�ت.

»الِبّر«

ب�ن هم الجياع والِعطا�ش اإلى »الِبّر«. تتفّرد التط�يبة المّتاويّة بهذه المفردة عن  المط�َّ

اأختها التي نقلها ل�قا: »ط�باكم اأيّها الجائع�ن االآن، فاإنّكم �ضتُ�ضبَع�ن« )ل� 6: 21(. ل�قا اأ�ضّد 

 )»dikaiosunē«( »ال اإلى البّر. »البّر 
ّ
واقعّية من مّتى، فه� َعنَى الجائعين اإلى الخبز الي�مي

كلمة عزيزة على قلب مّتى، ترد في اإنجيله �ضّت مّرات. اأّما النعت »باّر« (»dikaios«( فيرد 

َر« )»dikaioō«( مّرتَين. قبل الف�ضل الخام�ش، تكّلم مّتى مّرًة  ت�ضع ع�ضرة مّرة، والفعل »بَرَّ

على ي��ضف »الباّر« )مت 1: 19(، ومّرًة اأخرى على البّر في معر�ش ردِّ ي�ض�ع على ي�حّنا 

المعمدان: »دع االآن! الأنّه هكذا يَليُق بنا اأن نُتّم كلَّ بّر« )مت 3: 15(. 

الرّب،  ق �ضريعَة 
ّ
يُطب »الباّر«؟ هل ه� َمن  اإنجيل مّتى؟ وَمن ه�  « في 

ّ
»الِبر ما ه� 

ا للب�ضر« )حك 
ًّ
ين« )ل� 1: 6(؟ هل الباّر ه� َمن يك�ن »ُمحب مثل زكريّا واألي�ضابات »البارَّ
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في  جامًعا   ،)21  :37 )مز  ويعطي«  »يراأف   ،)4  :112 )مز  رحيًما«  »روؤوًفا   ،)19  :12

�ضخ�ضه الحقَّ مع الرحمة )مز 85: 11(؟ هل ه� َمن »يّتقي« الرّب، مثل �ضمعان ال�ضيخ 

 يكت�ضب معاٍن مختلفة، 
ّ
« )ل� 2: 25(؟ ال �ضّك في اأّن هذا اللقب العم�مي

ّ
»الباّر والتقي

ًفا يك�ن على ح�ضب قلِب اهلل، الأّن الرجل الباّر ال ي�ضتمّد 
ّ
غير اأنّه يُحّتُم على حامله تَ�ضر

برارتَه من نف�ضه ومن ُقدراته، بل من تما�ّضه المبا�َضر مع الرّب و�ضريعته، تماًما مثل ن�ح، 

اأّوِل »باّر« في الكتاب المقّد�ش، الذي »�ضار مع اهلل« )تك 6: 9(.

قد يك�ن ي��ضف، اأّوُل بارٍّ في العهد الجديد، مفتاَح تف�ضير هذه الكلمة. في رواية 

ا«، على اأاّل ي�ضهر امراأته مريم بل على اأن  ميلد ي�ض�ع، يقال اإّن ي��ضف عزم، ك�نه »بارًّ

ك في عذريّتها،  ا )مت 1: 19(. اأراد ي��ضف اأن ي�ضرَف امراأته لي�ش الأنّه �ضكَّ
ًّ
ي�ضرَفها �ضر

الروح  من  »حبلى  مريم  اإمراأته  الحدث:  ة 
ّ
ا�ضتثنائي اأمام  ترّدد  الأنّه  بل  غالبًا،  يُعتَقد  كما 

القد�ش« )مت 1: 18(. فر�ضْت برارتُه عليه التراجع الَ�ق�ر والهادئ، الأّن الم�ضروع ه� 

الطفل  اأب�  اأنّه  يَظهر على  اأن  يُرد  »لم  الأنّه  تراجع،  القد�ش.  الروح  تنفيذ   من 
ّ
اإلهي عمل 

. اإذا هاَب اأن ياأخذ مريَم زوجتَه اإلى بيته، فلي�ش ذلك ل�ضبٍب دني�ّي، بل، كما قال 
ّ
االإلهي

 .
)1(

ًدا اأو�ضابي��ش، الأنّه اكت�ضف »تدبيًرا« اأرقى من تدبير الزواج الذي كان يُخّطط له«
ّ
جي

 .
)2(

�ًضا لي�ش له، وزوجًة اأم�ضت ُملَك اهلل ه م�ل�ًدا مقدَّ تراجع، الأنّه لم يُرد اأن ين�ضَب لنف�ضِ

ل الم�ؤمُن عادًة الترّدَد واالبتعاد. هذا ال�ضيناري� طالما  ، يف�ضّ
ّ
اأمام التدّخل االإلهي

 )13  ،10  :4 11؛   :3 )خر  م��ضى  مع  المقّد�ش:  الكتاب  من  م�ضاهد عديدة  في  ر 
ّ
تكر

وجدع�ن )ق�ش 6: 15( واأ�ضعيا )اأ�ش 6: 5( واإرميا )اإر 1: 6( وغيرهم. ال ياأتي الترّدد 

اأهًل  نف�َضه  يرى  ال   
ّ
عني

َ
المـ الم�ؤمن  الأّن  غالبًا  بل  بالذات،  اهلل  عمَل  يَطال  �ضكٍّ  ب�ضبب 

العك�ش حافًزا على  تك�ن على  االإقدام،  برارتُه حافًزا على  تك�ن  اأن  بدل  العمل.  لهذا 

، الأنّه 
ّ
�ش امراأته للهزء العلني

ّ
االن�ضحاب. وثَق ي��ضف بعمل اهلل، الأنّه باّر؛ لم يُرد اأن يعر

)1( Xavier LÉON-DUFOUR, Études d’évangile (ParDi, 2), Paris, Seuil, 1965, p. 80-81.
)2(   René LAURENTIN, Les Évangiles de l’Enfance du Christ. Vérité de Noël au-delà des my-

thes: Exégèse et sémiotique, historicité et théologie, Paris, Desclée de Brouwer, 1982, P. 321.
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ا، 
ًّ
ا باالبتعاد، الأنّه باّر. البرارة في الكتاب المقّد�ش لي�ضت تَرًفا فكريًّا اأو روحي

ًّ
ر �ضر باّر؛ َفكَّ

بل عمل يُترَجم على االأر�ش. الباّر، في اإنجيل مّتى تحديًدا، ه� نقي�ُش »الخاطئ« )مت 

ير« )مت 13: 49(؛ ه� َمن يعمل عمَله الح�َضن وال يدري اأنّه عمَله )مت 
ّ
9: 13( و»ال�ضر

25: 37(؛ ه� ن�ًعا ما االإن�ضان المظل�م الذي يُراق دُمه من غير اأن يك�َن قد اأ�ضاء اإلى 

ا ِمثَل ي�ض�ع »الباّر«   )مت 23: 35(، واأي�ضً
ّ
اأحد، ِمثَل هابيل »الباّر« الذي اأُريق دُمه الزكي

�ضاق اإلى ال�ضلب ُظلًما، ب�ضهادة اأعدائه اأنف�ضهم )مت 27: 19، 24(. ي��ضف ه� 
ُ
الذي �ضي

ا، يعمل عَمَله الح�َضن في الخفاء، يقبل اأن 
ًّ
من طينة ه�ؤالء االأبرار: ال يُخطئ، ال ي�ضنع �ضر

»ي�ضت�ضهد« من غير اأن يُ�ضيء اإلى اأحد. برارته هذه ال تنح�ضر في رغبته تطبيق ال�ضريعة، 

ة الزنا. البرارة، في اإنجيل مّتى، لم تَِرد في هذا المعنى. اأّول 
ّ
كما ينادي الذين يتبّن�ن فر�ضي

 الذي ينادي 
ّ
« )مت 3: 15(، لي�ضبَح الِبر

ّ
ما تكّلم ي�ض�ُع في الرواية، دعا اإلى »اإتمام كلِّ بر

ين الحري�ضين على تطبيق ال�ضريعة، ا�ضتزادًة ال يُدَخل 
ّ
ي�ضي

ّ
به ا�ضتزادًة على ِبرِّ الكتبة والفر

بِت  بارٍّ في روايٍة ط�َّ اأّوَل  اإذا كان ي��ضف   .)20  :5 ال�ضم�ات من دونها )مت  ملك�ت 

ًما على ملك�ت ال�ضم�ات  اأاّل يك�َن نم�ذًجا ُمقدَّ ، فهل يُعَقل 
ّ
الِبر اإلى  الجياَع والِعطا�َش 

ه )مت 6: 33(؟ ي��ضف »الباّر« ُو�ضع بين ناَرين: ناِر الروح القد�ش العامل في امراأته، 
ّ
وِبر

ة«، ما هي؟ هي اأن ت�ؤمن باأّن للروح 
ّ
ونار كلمة الملك التي فهَم َمكن�نَها. البرارة »الي��ضفي

اأغ�اًرا  لكلمته  اأّن  تفهم  واأن  اهلل،  ل�ض�ت  ت�ضغي  اأن  العمل،  في  العجيبة  القد�ش طرائَقه 

 ي��ضف! »َقِبَل ي��ضف باأن يجازَف 
ُّ
دفينة تتحّقق. روٌح قد�ش و�ض�ٌت وكلمة، هذا ه� �ضر

 . ... اأن يفعل كلَّ �ضيء مكانَه  اأن يَفعله وباأن يترَك هلل  باأاّل يفعَل �ضيئًا مّما على االإن�ضان 

ه واأاّل يقَع  ا بجانب اهلل، هذا ه� ف�ضُله: اأن يقبَل الخل�ش من اهلل نف�ضِ
ًّ
لقد و�ضَع نف�َضه كّلي

ة« هي اأن تتخّلى عن حقٍّ 
ّ
. البرارة »الي��ضفي

)1(
في تجربِة اأن يك�ن ه� َمن يمنح الخل�ش«

م  ، كاإبراهيم قديًما الذي َقدَّ
ّ
ي بها على مذبح ال�عد االإلهي مكتَ�َضب لك، عن اأبّ�ٍة تُ�ضحِّ

ذبيحًة في نهاية المطاف ال ابنَه ا�ضحق، بل اأبّ�ته المتمّثلة في الكب�ش البديل )تك 22: 1 � 

ا« )تك 15: 6(.  
ًّ
18(. اإبراهيم وي��ضف، كلهما اآمن فُح�ضَب لهما ذلك »ِبر

)1(  André PAUL, L’évangile de l’enfance selon saint Matthieu (LiBi, 17), Paris, Cerf, 1968, p. 93.
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 هم اإًذا اأولئك الجائع�ن اإلى لفتٍة من الرّب، اإلى وم�ضٍة 
ّ
الجياع والعطا�ش اإلى البر

من وم�ضاِت عينَيه؛ هم الذين تتعّذب ج�ارُحهم اإن اأ�ضاح الربُّ وجَهه عنهم؛ هم الذي 

كي��ضف،  الذين،  هم  مخل�ق؛  اأّي  ر�ضا  على  ور�ضاه  اإرادة،  اأّي  على  اهلل  اإرادة  ون  يُبَدُّ

دوا فترّدُدهم خافٌت بل عناد؛ واإن  يُطاوُع�ن روَح اهلل وي�ضمُع�ن كلَم ملِكه. واإن تردَّ

 هم الذين يُنكرون اأنف�َضهم، اأي 
ّ
خاف�ا فخ�ُفهم تمهيٌد للطاعة. الجياع والعطا�ش اإلى البر

يُفرغ�نها كي تمتلئ من ح�ض�ر اهلل؛ هم الذين ال يجعل�ن من ذواتهم مح�ر الدنيا وال 

ه. 
ّ
من رغائبهم ب��ضلة حياتهم. ُوجهتهم واحدة: ملك�ت اهلل وبر

»�سُي�سَبعون«

اأحد  «. ال 
ّ
اإنّه »المجه�ل االإلهي الفعل في �ضيغة المجه�ل. تل�ح خلَفه ملمُح اهلل. 

يملأ ج�ع االإن�ضان اإلى البّر اإاّل َمن ياأتي منه كلُّ بّر: »بالربِّ وحَده الِبّر« )اأ�ش 45: 24(. لي�ضت 

مح�ُرها  التط�يبات  اعتباًطا.  تُمنَح  ج�ائز  �ضّلة  وال  اجتماعيًّا،  نظاًما  يمدُح  ا  ن�ضًّ التط�يبات 

اهلل وملك�ته. التط�يبة االأولى تر�ضم �ضلًفا المنحى العام الأخ�اتها: اهلل ه� َمن يَخ�ّش فقراَء 

في  ه�  يرثها  التي  االأر�َش  ال�دعاء  يُ�رِّث  وَمن   ،)3  :5 )مت  ال�ضم�ات  بملك�ت  الروح 

 ،)5 )اآ  الحزانى  يعّزي  وَمن   ،)6 )اآ  البّر  اإلى  والعطا�ش  الجائعين  يُ�ضبع  ومن   ،)4 )اآ  االأ�ضل 

َة  ح�ضّ واأبّ�تُه   ،)8 )اآ  االأطهار  مكافاأَة  وجهه  م�ضاهدُة  �ضتك�ن  وَمن   ،)7 )اآ  الرحماء  ويرحم 

ال�ضاعين اإلى ال�ضلم )اآ 9(، ومن يك�ن رجاء الم�ضَطهدين من اأجل البّر )اآ 10(. 

في مكان اآخر من اإنجيل مّتى، نرى ي�ض�ع يُ�ضبع الجماهير خبًزا و�ضمًكا. والن�ّش 

 :14 المتبّقية بعد كّل معجزة )مت  ي�ؤّكد على �ضبعهم هذا، ال بل على في�ش الخيرات 

يعطي،  عندما  اهلل  رمزيًّا.  التط�يبات  في  نقراأه  ا، 
ًّ
ِح�ضي هنا  نراه  ما   .)37  ،33  :15 20؛ 

اأم الحًقا في الدهر االآتي؟  �ضبع. لكن متَى يعطي؟ هل االآن 
ُ
لي فاإنّه يعطي ب�ضخاء، يعطي 

. هذه ال�ضيغة 
ّ
الفعل الم�ضتعَمل ياأتي في �ضيغة الم�ضتقبل، من دون تحديد اأّي �ضقٍف زمني

االآتي.  الدهر  في  اأم  الدهر  هذا  في  ت�قيته،  على  منه  اأكثر  اهلل  عمل  ة 
ّ
حتمي على  ت�ؤّكد 

 في اختيار الت�قيت. ما كانت التط�يبات 
ّ
اآخر، اهلل مجبَر على التدّخل، لكّنه حر بكلم 
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ب�ؤ�ضهم و�ضقائهم مقابل  �ضكتَهم عن 
ُ
لي للفقراء والجائعين والحزانى  يُعطى  ًرا  ي�ًما مخدِّ

يُعطي  َمن  الم�ضاكين  المنطق. كيف يخّدر  بعيد من هذا  ي�ض�ع  العل�يّة.  بالجائزة  ال�عد 

بل ح�ضاب، َمن ال يت�انى في اأن يُ�ضرق �ضم�َضه على االأ�ضرار واالأخيار ويُمطر غيثَه على 

الُفّجار واالأبرار )مت 5: 45(؟

طوباهم الرهبان!

 واأ�ضناهم عط�ًضا اإلى الملك�ت. هم �ضف�ة 
ّ
الرهبان هم اأ�ضّد النا�ش ج�ًعا اإلى البر

اأن يخ�ضروا كي يربح�ا، واأن يفرغ�ا كي يمتلئ�ا. هم، بكلم ي�ض�ع نف�ضه،  َقِبل�ا  الذين 

عك�ش  ال�ضائرون  هم   .)12  :19 )مت  الملك�ت«  اأجل  من  اأنف�َضهم  »َخ�ض�ا  الذين  ِمن 

ار، المترّفع�ن عّما تطلبه الجماهير. هم »الغير« بامتياز.
ّ
التي

 واإ�ضباع كّل حاجة، وفي قلِب ثقافة 
ّ
اإلى االكتفاء الذاتي في عالم يدع� كّل ي�م 

يّة الزائدة، ينت�ضُب الرهبان علمَة مخالَفة، يذّكرون النا�ش اأّن في الحياة طريًقا 
ّ
تمّجد الحر

اآخر غير الذي يُنادى به من على المنابر. هناك َمن ارت�ضى الفقر طريًقا اإلى الغنى، والعّفة 

يّة. هذه الحقيقة المتناق�ضة ال ي�ؤّكد على �ضّحتها 
ّ
منهًجا نح� الحّب، والطاعة بابًا اإلى الحر

اإاّل َمن اختبرها. في هذا العالم بالذات، رهبان كثيرون يخ��ض�ن المعارك وي�ضتب�ضل�ن 

والم�ضت�ضفيات،  والجامعات  المدار�ش  ي�ؤ�ّض�ض�ن  رهبانًا  التطّ�ر  اأرادهم  ي�ضمدوا.  كي 

يفتح�ن الم�ؤ�ّض�ضات ويتعاط�ن ال�ضاأن العاّم، يتعامل�ن بالمال وبما ه� لقي�ضر. ه�ؤالء هم 

ة. كثيرون منهم ي�ضمدون وال يدع�ن اإغراًء 
ّ
»رهبان خّط النار«، جن�ٌد على الجبهة االأمامي

وعلى  عليهم  وي�ضتجلب�ن  الغ�اية  في  ي�ضقط�ن  منهم  وكثيرون  اأجفانهم،  اأ�ضفار  ك 
ّ
يحر

نعمته  اإلى  اهلل،  اإلى  النا�ش  اأح�ُج  هم  يدري،  ال  لمن  الرهبان،  ال�ضيت...  �ض�ء  اإخ�تهم 

، واإذا انقطع خبز الج�ع عندهم عندها يخ�رون.
ّ
ه. الج�ع اإلى اهلل خبزهم الي�مي

ّ
وبر
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يو�شف  �شربل  للأخ�ين  الم�ؤبّد  النذر   :2018 الأّول  ت�شرين   14 الأحد 

الجزيل  ديب  اأنط�ان  االأر�ضمندريت  العام  االأب  قد�ش  )اإحتفل  ديب.  وماركو�س 

خللها  اأبرز  التي  جعيتا،  في  الكبرى  ة 
ّ
االإكليريكي كني�ضة  في  ة 

ّ
االإلهي بالذبيحة  االحترام 

االأخ�ان �ضربل ي��ضف ومارك��ش ديب نذورهما الم�ؤبّدة(.

ال�شبت 20 ت�شرين الأّول 2018: األب�ش االأب العام ث�ب االبتداء للأخ�ين اإيلي 

فرج من تربل )البقاع ـ لبنان( وعماد برن�طي من حلب )�ض�ريا(.

الأحد 11 ت�شرين الثاني 2018: تكّرم موّظفين خدموا الدير لأكثر من 20 

عاًما في دير المخلِّ�س اإحتفل رئي�ش دير المخّل�ش االأر�ضمندريت نبيل واكيم، �ضباح 

الدير، تكريًما لعدد من   في كني�ضة 
ّ
بالقّدا�ش االحتفالي  2018 الثاني  11 ت�ضرين  االأحد 

مين واأهاليهم. الم�ّظفين الذين خدم�ا الدير الأكثر من ع�ضرين عاًما، في ح�ض�ر المكرَّ

المقّد�ش، عظة قال فيها: »نحتفل بفرح بتكريم ك�كبة من  االإنجيل   واألقى، بعد 

الأّن  التكريم؟  هذا  لماذا  له.  مثيل  ال  وعطاء  وحبٍّ  بتفاٍن  خدم�ا  الذين  االأ�ضخا�ش 

ال�ض�رة  فيه، وج�هر هذه  اأن يعك�ش �ض�رة جمال اهلل  الذي خلقه اهلل، يجب  االن�ضان 

في العطاء المّجاني المِحّب، والتي هي في�ش من حّب اهلل للإن�ضان.«

واأ�ضاف: »التكريم اعتراف من قبل الم�ض�ؤول باأّن ه�ؤالء هم نم�ذج يُحتذى بهم 

في اأمانتهم وخدمتهم وت�ضحياتهم التي قّدم�ها لكي يقتدي االآخرون بذلك. اإنّه �ضع�ر 

ا اأن تقّدر اإن�ضانًا تعب و�ضّحى وعمل من اأجل الخير العاّم«. ز و�ضاٍم جدًّ
ّ
 ممي

ّ
اإن�ضاني

ــــة اأخــــــــبــــــــار رهــــبــــانــــيَّ

1٤
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11
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اأمام  قدوة  ويرفعهم  االأ�ضخا�ش  به�ؤالء  يفتخر  الي�م  العامر  الدير  »اإّن  وقال: 

ال  التي  االأمينة،  ة 
ّ
المحب وخدمتهم  بعطاءاتهم  تج�ّضدت  التي  ة 

ّ
بالمحب كاأن�ار  الجميع 

ة بال�ضميم.«
ّ
ت�ازي المال والدروع الب�ضريّة، الأّن قيمتها اإلهي

الدروع  الدير  رئي�ش  وقّدم  الدير،  �ضال�ن  الى  الح�ض�ر  انتقل  القّدا�ش  بعد 

كليمان�ش  دبيان،  �ضمير  اليا�ش،  نخلة  اليا�ش،  �ضالم  خرياطي،  جان  وهم:  مين، 
ّ
للمكر

بطر�ش، فادي وهبي، عماد وهبي ، بطر�ش �ضخل�ل ونق�ال �ضعيد .

ثم اأقيمت ماأدبة غداء في الدير على �ضرفهم.

الخمي�س 15 ت�شرين الثاني 2018: �ضيم االأخ ماركو�س ديب �ضّما�ًضا م�ضاعًدا 

ة الكبرى في جعيتا.
ّ
عن يد االأب العاّم في كني�ضة االإكليريكي

ة ال�ضن�يّة الثانية، األقى م�اعظها 
ّ
19 ـــ 23 ت�شرين الثاني 2018: الريا�ضة الروحي

بعن�ان  وكانت  زحلة(،  ة 
ّ
اأبر�ضي في   

ّ
الماروني االإكليرو�ش  )من  ق�ضماني  ط�ني  االأب 

�ش وج�د دائم مع اهلل، �ضبلها فرح الروح...«.
ّ
»حياة المكر

في  للم�ضاركة  روما  الى  العام  االأب  �ضافر   :2018 الثاني  ت�شرين   30 ـــ   20

مار  دير  وترميم  روما  وكالة  ملّفات  ومتابعة  ين 
ّ
العالمي العاّمين  الروؤ�ضاء  اجتماعات 

ة اأخرى.
ّ
با�ضيلي��ش واأم�ر رهباني

اأنط�ان ديب  العام االأر�ضمندريت  اإحتفل االأب   ،2018 1 كانون الأّول  ال�شبت 

اأفتيمي��ش  المطران  الذكر  ال�ضعيد  ة 
ّ
المخّل�ضي ة 

ّ
الرهباني لم�ؤ�ّض�ش  ال�ضن�يّة  بالذكرى 

واالآباء  واكيم  نبيل  المدبّر  االأب  المخّل�ش  دير  رئي�ش  العاّم  النائب  وعاونه   ،
ّ
ال�ضيفي

ين، بح�ض�ر غبطة البطريرك غريغ�ري��ش الثالث 
ّ
المدبّرين ولفيف من الكهنة المخّل�ضي

وجان  اإبراهيم  اإبراهيم  والمطرانين  الحّداد  ب�ضارة  اإيلي  المطران  �ضيدا  ة 
ّ
اأبر�ضي وراعي 

للراهبات  العاّمة  واالأّم  وازن  منى  ات 
ّ
المخّل�ضي للراهبات  العاّمة  واالأّم  ا 

ّ
اإيلي عادل 

والراهبات  والرهبان  �ضيدا  ة 
ّ
اأبر�ضي كهنة  من  وعدد  هارون،  ج�ديت  ات 

ّ
االأنط�ني

واالأ�ضدقاء. بعد االإنجيل األقى االأب العاّم عظة، هذا ملّخ�ش عنها: »ن�ضمع الي�م �ض�ت 

15
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�ش على   الم�ؤ�ضَّ
ّ
الم�ضيح يدع�نا الى التقّدم الى العمق، وعمقنا االأّول ه� العمق الروحي

اإليهم  بلهفة  االأّول�ن، نع�د  �ش واآباوؤنا  الم�ؤ�ضِّ الثاني ه�  الم�ضيح، والعمق  ي�ض�ع  �ضخرة 

ة 
ّ
رهباني اأ�ّض�ش  ة، 

ّ
كاريزماتيكي فّذة  ة 

ّ
�ضخ�ضي  

ّ
ال�ضيفي فالمطران  �ضافي.  ينب�ع  اإلى  كما 

اأبناء  زال  وما  وعلماء...  ور�ضًل  وبطاركة  واأ�ضاقفة  ومعترفين  وقّدي�ضين  �ضهداء  �ضّمت 

المخّل�ش يبذل�ن الغالي والنفي�ش للقيام بر�ضالتهم على مثال م�ؤ�ّض�ضهم الذي بقي ثابتًا 

ة 
ّ
عطي هي  ة 

ّ
الرهباني الدم.  ومخاطر  واال�ضطهادات  االأحزان  رغم  الكني�ضة  اإيمان  على 

ة امتداًدا لذبيحة الم�ضيح على ال�ضليب«. 
ّ
الروح القد�ش وقربانة مقّد�ضة وذبيحة خل�ضي

ذوو  ثّم  الم�ؤبّدة  النذور  ذوو  الكهنة  وتبعه  نذوره  العام  االأب  جّدد  القرابين  دورة  بعد 

الجميع  الكبير وُدعي  ال�ضال�ن  التهاني في  تبادل  تّم  القّدا�ش  الم�ؤّقتة. في ختام  النذور 

ة على مائدة الدير.
ّ
الى لقمة المحب

2018، ال�ضاعة الرابعة بعد الظهر، كان دير المخّل�ش  22 كانون الأّول  ال�شبت 

ب��ضع  اإنجيليًّا،  الإيبودياكون ماركو�س ديب �شمام�ًشا  ر�شامة  فرحة  على م�عد مع 

وقد  الحّداد.  ب�ضارة  اإيلي  المطران  القمر  ودير  �ضيدا  ة 
ّ
اأبر�ضي راعي  ال�ضيادة  �ضاحب  يد 

ين، 
ّ
 االأب العاّم واالآباء المدبّرون وجمع من االآباء المخّل�ضي

ّ
�ضارك في القّدا�ش االحتفالي

خرج  القّدا�ش  ختام  في  االآباء.  وبع�ش  الكبرى  ة 
ّ
االإكليريكي ج�قة  الر�ضامة  وخدمت 

جّ�  في  ة 
ّ
المحب لقمة  الجميع  وتناول  التهاني  ل 

ّ
لتقب الدير  �ضال�ن  الى  باحتفال  الجميع 

عابق بالفرح والبهجة.

الموؤقت لالأخ �شبا�شتيان )مايكل( هام، في  النذر   :2019 18 �شباط  الإثنين 

 
ّ
دير القّدي�ش با�ضيلي��ش في ميث�ن، خلل القّدا�ش االإلهي الذي احتفل به الرئي�ش االإقليمي

االأب اأنط�ان رزق، ي�ضاركه رئي�ش الدير االأب فار�ش الخليفات وجمه�ر الدير وح�ض�ر 

االآباء المخّل�ضّيين العاملين في كندا وني�جر�ضي ووني�ي�رك وح�ض�ر االأب اإيلي ميخايل 

وجماعة  اأرمان�  باتريك  واالأب  المارونّية،  اأنط�ني��ش  مار  كني�ضة  راعي  جبرائيل  واالأب 

بيت الريا�ضات الروحّية )ك�ر�ضّي�(، وجمع من اأهالي الناذر الجديد واأ�ضدقائه.

 (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.

المخّل�ش  دير  كني�ضة  في  العام  الرئي�ش  اإحتفل   :2019 �شباط   23 ال�شبت 

االآباء  عاونه  مراد،  اأبو  ب�شارة  الأب  م  المكرَّ انتقال  ذكرى  بمنا�ضبة   
ّ
االإلهي بالقّدا�ش 

ديب،  ومارك��ش  ك�ضا�ضة  �ضليمان  وال�ضما�ضان  ة 
ّ
الرهباني كهنة  من  ولفيف  المدبّرون 

ب�ضارة  اإيلي  المطران  ة 
ّ
االأبر�ضي وراعي  الثالث  غريغ�ري��ش  البطريرك  غبطة  بح�ض�ر 

ات، وجمع من اأهالي 
ّ
الحّداد، واالأم العاّمة منى وازن وجمه�ر من الراهبات المخّل�ضي

العام  الرئي�ش  اأمام  داني �شعادة  االأخ  اأبرز  القّدا�ش  االأخ داني �ضعادة واالأ�ضدقاء. خلل 

ل الرئي�ش 
ّ
نذوره الموؤّقتة. ونقل تلفزي�ن تيلي ل�ميار وقائع االحتفال. بعد القّدا�ش تقب

العام والناذر الجديد التهاني في �ضال�ن الدير، ثّم انتقل الجميع الى مائدة مدر�ضة دير 

المخّل�ش لتناول طعام الغداء.

االأب  يد  عن  االبتداء  ث�ب  حايك  �ضامي  االأب  لب�ش   :2019 اأّيار   18 الأحد 

ة 
ّ
العام، في ختام �ضلة ال�ضحر. وكان االأب �ضامي قد اأم�ضى فترة اأربعة اأ�ضهر من الطالبي

البتدائه،  معّلًما  واكيم  نبيل  المدبّر  االأب  انتخاب  وتّم  المخّل�ش.  ودير  دة 
ّ
ال�ضي دير  في 

ومن ثّم االأب ج�زيف واكيم.

ال�شبت 22 حزيران 2019: تد�شين الحديقة و�شيامة اأربعة كهنة: في اإطار 

العاّم  المجمع  لت��ضية  وتنفيًذا  مراد  اأب�  ب�ضارة  م 
ّ
المكر االأب  تط�يب  الأعلن  التح�ضير 

والمحّلت  الكاراجات  بنقل  العاّم  المجمع  »ي��ضي   )2016 )تّم�ز   
ّ
االنتخابي غير 

مدخل  لتجميل  عاّم   
ّ
هند�ضي مخّطط  و�ضع  بعد  المخّل�ش  دير  مدخل  من  والمع�ضرة 

نقل  تّم  للتق�يّات«،  ومكان  الخدمات  وتاأمين  مكانها  خ�ضراء  واحة  واإيجاد  الدير 

المع�ضرة ومعمل الدب�ش والمحّلت الى قرب بيت ال�ضباب، اأّما المنت�جات والتذكارات 
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وا�ضتُحدث  الئقة.  ة 
ّ
فّني بطريقة  وتجّهزت  ترّممت  اأن  بعد  ة 

ّ
التّن�خي العق�د  الى  فانتقلت 

مكانها، مع الجّل الذي كان خلفها حديقة جميلة، تّت�ضع الأكثر من ثلثة اآالف �ضخ�ش، 

ة كبيرة للمذبح و�ضليب عملق يهيمن عليها محّ�اًل اإيّاها الى كني�ضة في اله�اء  مع من�ضّ

ي�م  العام  االأب  عليها  اأطلق  وقد  ة، 
ّ
مائي ات 

ّ
وممر واإنارة  ة 

ّ
�ض�تي هند�ضة  مع  الطلق، 

التد�ضين في 22 حزيران 2019، ا�ضم كني�ضة )حديقة( االأب ب�ضارة اأب� مراد. وا�ضتُحدثت 

ارات االآباء.
ّ
ا بقربها م�اقف ل�ضي اأي�ضً

عند ال�ضاعة ال�ضاد�ضة والن�ضف م�ضاًء، من ي�م ال�ضبت 22 حزيران 2019، كان دير 

، اأال وه� �شيامة اأربعة كهنة من رهبانه كهنة 
ّ
المخّل�ش على م�عد مع حدث ا�ضتثنائي

على مذابح الرهبانّية ب��ضع يد �ضاحب الغبطة البطريرك ي��ضف العب�ضي، وهم �شليمان 

ـ  الحديقة  في  الر�ضامة  جرت  ديب.  وماركو�س  عنتر  جورج  حّداد،  �شيرافيم  ك�شا�شة، 

مربّع.  متر  اآالف  خم�ضة  م�ضاحة  على  االأّم  الدير  اأمام  م�ؤّخًرا  ا�ضتُحدثت  التي  الكني�ضة 

)�ض�ر(،  اأبر�ش  ميخائيل  )�ضيدا(،  الحداد  ب�ضارة  اإيلي  المطارنة  االحتفال  في  �ضارك 

الكاث�ليك  �ضيدا  اأبر�ضّية  وكهنة  وحيفا(.  )عكا  مّتى  ي��ضف  )االأردن(،  جبارة  ج�زيف 

والم�ارنة وكهنة من مختلف الرهبانّيات الملكّية والمارونّية واللتينّية وجمه�ر كبير من 

العاّمات والراهبات وفعالّيات  الرئي�ضات  القّدا�ش جمه�ر من  المخّل�ضّين. ح�ضر  الكهنة 

المنطقة من نّ�اب وروؤ�ضاء بلديّات ومخاتير واأع�ضاء المجل�ش االأعلى للطائفة، واأهالي 

ومعارف االآباء الجدد. وبلغ عدد الحا�ضرين ح�الي ثمانماية �ضخ�ش.

وغّطت  المخّل�ش،  �ضبيبة  وج�قة  الكبرى  ة 
ّ
االإكليريكي ج�قة  القّدا�ش  خدمت 

وقائع القّدا�ش ونقلته مبا�ضرة محّطة ن�ر �ضات وتيلي ل�ميار. كما تّم نقله مبا�ضرة عبر 

.
ّ
الت�ا�ضل االجتماعي و�ضائل 

بعد القّدا�ش تقّدم الجمه�ر لتهنئة الكهنة الجدد ثّم ت�ّجه�ا الى باحة المدر�ضة   

لل�ضتراك في الك�كتيل وق�ّش قالب الحل�ى.

2019، التاأم المجمع االنتخابي التا�ضع والثمان�ن، ودام حّتى  8 تّموز  الإثنين 

ة(.
ّ
ي�م ال�ضبت 13 تّم�ز. )التفا�ضيل الكاملة بعد االفتتاحي

٨
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الإثنين والثالثاء 5 و 6 اآب 2019، بمنا�ضبة عيد التجّلي، عيد دير المخّل�ش 

العيد  ي�م  واأقيم  العيد،  ليلة  الخبزات  وتبريك  الغروب  ب�ضلة  االحتفال  تّم  العامر، 

م�ضاًء،  والن�ضف  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  والثاني  �ضباًحا  العا�ضرة  ال�ضاعة  عند  االأّول  قّدا�ضان، 

مراد«،  اأب�  ب�ضارة  االأب  »حديقة  الجديدة  ة 
ّ
الخارجي الباحة  في  العاّم  الرئي�ش  به  احتفل 

ة 
ّ
االأبر�ضي راعي  بح�ض�ر  ة، 

ّ
الرهباني كهنة  من  كبير  وعدد  المدبّرون  االآباء  فيه  �ضاركه 

ة 
ّ
للجمعي العاّم  والرئي�ش  عّمار  مارون  الم�ارنة  ومطران  الحّداد  ب�ضارة  اإيلي  المطران 

ة االأب مروان �ضيدي وال�ضكرتير االأّول في ال�ضفارة الباب�يّة في لبنان المن�ضيني�ر 
ّ
الب�ل�ضي

ة �ضيدا الكاث�ليك والم�ارنة وبع�ش كهنة 
ّ
Giuseppe Francone وعدد من كهنة اأبر�ضي

من  كبير  وح�ضد  المنطقة  ات 
ّ
وفعالي الراهبات  من  عدد  وح�ض�ر  وزحلة،  بيروت 

ة 
ّ
الم�ؤمنين. في ختام القّدا�ش تّمت بركة العنب وت�ّزع على الم�ضاركين مع لقمة المحب

في باحة المدر�ضة.

الخمي�س 15 اآب 2019، ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء، اإحتفل االأب العاّم بقّدا�ش عيد 

القّدا�ش  تخّلل  ن�ضال جبلي.  االأب  االبتداء  معّلم  يعاونه  االبتداء  دير  في  االنتقال  دة 
ّ
�ضي

واألبيرتو�س  معل�ال(  )من  واكيم  لوي�س  للأخ�ين  الموؤّقتة  الرهبانّية  النذور  اإبراز 

واالإخ�ة  االآباء  من  وجمه�ر  المدبّرين  االآباء  بح�ض�ر  ح�ران(،  ـ  اإزرع  )من  �شتيوي 

واالأخ�ات الراهبات وذوي الناذرين وح�ضد من االأ�ضدقاء والم�ؤمنين. واختار الناذران 

)ي�  ب�فرة«  لهم  وتك�ن  الحياة  لهم  لتك�ن  »اأتيت  ي�حّنا  اإنجيل  من  لهما  اآية  الجديدان 

في  ة 
ّ
الداخلي والحياة  »ال�ضلة  نقطتين:  على  العاّم  االأب  رّكز  عظته  وفي   .)10  :10

به،  ي�ض�ع واالقتداء  النظر على  تركيز  بل  االآخرين  فات 
ّ
ت�ضر الى  النظر  الروح« و»عدم 

وعدم الخ�ف من حمل ال�ضليب الأنّه الدرب ال�ضحيح نح� القيامة. واأ�ضاف: اإّن غاية 

ة لي�ضت النذور، وال حمل ال�ضليب، بل هذه كّلها و�ضائل، اأّما الهدف فه� 
ّ
الحياة الرهباني

الر�ضالة. واختتم  العالم من خلل  اإلى  به، وثانيًا حمله  ي�ض�ع واالتّحاد  العي�ش مع  اأّواًل 

االأب  وم�ضاعده  االبتداء  معّلم  جبلي  ن�ضال  االأب�ين  و�ضاكًرا  ة 
ّ
الرهباني االأّم  مهّنئًا  كلمته 

الناذرين الجديدين، و�ضكر جميع االآباء الذين  اأ�ضرفا على تن�ضئة  اللذين  ميخائيل حّداد 

واكب�هما خلل هذه ال�ضنة، واالأهل الذين قّدم�ا ثمرتهم ال�ضالحة، والذين ل�ال تربيتهم 
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اإلى  الجميع  ُدعي  والتهاني  القّدا�ش  بعد  المباركة.  اللحظة  هذه  اإلى  الناذران  لما و�ضل 

ة وعر�ش محّطات م�ضّ�رة من حياة االبتداء 
ّ
الع�ضاء في باحة الدير، تخّلله ترانيم روحي

دة. األف مبروك.
ّ
في دير ال�ضي

االإلهّية  بالذبيحة  االإلهّية  بالذبيحة  العاّم  االأب  اإحتفل   ،2019 اأيلول   24 الثالثاء 

المدبّرون  االآباء  عاونه  �ضفيعته،  عيد  بمنا�ضبة  الج�زة،  عين  في  تقال  القّدي�شة  دير  في 

القّدا�ش  خدمت  الم�ؤمنين.  من  كبير  جمه�ر  وح�ضره  االآباء،  من  ولفيف  الدير  ورئي�ش 

ال�ضهادة  على  العاّم  االأب  رّكز  االإنجيل  بعد  كلمته  وفي  الكبرى.  االإكليريكّية  ج�قة 

ل ال�ضهادة الى ثلثة اأبعاد: 1 ــ �ضهادة الدم،  الم�ضيحّية التي تنبع من المحّبة والعطاء، وف�ضّ

�ضهادة  ــ   3 الرهبانّية  الحياة  �ضهادة  ــ   2 بالم�ت  التهديد  رغم  االإيمان  في  الثبات  وهي 

اإيمانها  عا�ضت  وقد  ال�ضهادة،  لهذه   
ّ
حي مثال  تقل  والقّدي�ضة  الي�مّية.  الم�ضيحّية  الحياة 

زيتهّن  وكان  و�ضلتهّن  واإيمانهّن  م�ضيرتهّن  على  ثابرن  الل�اتي  الحكيمات  كالعذارى 

ال�ضماوّي. في الختام، �ضكر رئي�َش الدير وجميع االآباء الذين تعاقب�ا  كافيًا للقاء العري�ش 

المنطقة  الأهالي  م�ضّعة  منارة  و�ضيبقى  مفت�حة  اأب�ابه  �ضتبقى  الذي  الدير  هذا  على خدمة 

كّلها. بعد التهاني تناول االآباء واالإخ�ة طعام الغداء في مطعم ال�ضاليه دو الك التابع للدير.

المطران  لبنان  في  الباب�ّي  ال�ضفير  اإحتفل   :2019 الأّول  ت�شرين   5 ال�شبت 

 في باحة دير المخّل�ش الجديدة، عاونه فيه الرئي�ش 
ّ
جوزيف �شبيتيري بالقّدا�ش االإلهي

اأبو  م الأب ب�شارة  »عيلة الأب المكرَّ تنّظمها  التي  الم�شيرة ال�شنوّية  بعد  العام، وذلك 

كهنة  من  ولفيف  الحّداد  ب�ضارة  اإيلي  المطران  ة 
ّ
االأبر�ضي راعي  معه  واحتفل  مراد«، 

االألفين. قامت  بالم�ضيرة والقّدا�ش بح�الي  الم�ضاركين  ة. وُقّدر عدد 
ّ
ة واالأبر�ضي

ّ
الرهباني

ة الكبرى.
ّ
بخدمة القّدا�ش ج�قة �ضبيبة المخّل�ش وج�قة االإكليريكي

الجمعة 22 ت�شرين الثاني 2019، ليلة عيد الم�ؤ�ّض�ش، تراأّ�ش االأب العاّم �ضلة 

بح�ض�ر  الموؤّقتة،  فرج  جميل  اإيلي  الأخ  نذور  خللها  ل 
ّ
وتقب ة 

ّ
االحتفالي الغروب 

واختار  والم�ؤمنين.  واالأ�ضدقاء  واالأهل  الراهبات  واالأخ�ات  واالإخ�ة  االآباء  جمه�ر 

الناذر الجديد اآية له من المزامير »الأّن ينب�ع الحياة عندَك« )مز 36: 10(. األف مبروك.
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الدير  و�ضع  على  اال�ضطلع  وبداأت   2019  /9  /7 بتاريخ  والت�ضلم  الت�ضليم  تّم 

ومحّطة   
ّ
الر�ض�لي للعمل  منارة  لي�ضبح  وتاأهيلة  تط�يره  ة 

ّ
وكيفي ومتطّلباته  اته 

ّ
وحاجي

منازع،  بدون  ا 
ًّ
و�ضياحي بامتياز  ا 

ًّ
زراعي ديًرا  وبالتالي  والتعاليم،  للقيم  واإ�ضعاًعا  ة 

ّ
روحي

ته وقدمه بين اأديار الرهبانية، اإذ تاأ�ّض�ش �ضنة 1759.
ّ
نظًرا لتاريخي

 ،
ّ
ين في مجال االأر�ش والزراعة واأن�اع االإنتاج المحّلي

ّ
قمت باالت�ضال باخت�ضا�ضي

وذلك بالتن�ضيق مع مكتب وزارة الزراعة في جّزين، والمدير العاّم لل�زارة والم�ض�ؤولين 

في �ضيدا وقمت بعّدة اجتماعات بهذا الخ�ض��ش.

ة 
ّ
عملي وبداأت  ة 

ّ
الحرجي االأ�ضجار  واأن�اع  لل�ضنديان  الت�ضحيل  رخ�ضة  تاأمين  تّم 

الت�ضحيل بتاريخ االأّول من كان�ن االأّول 2019.

نقب ق�ضم من اأر�ش الدير وفلحته وتجليله، و�ضراء تراكت�ر يد للزراعة وح�ّضا�ضة 

والعّدة المطل�بة للعمل باالأر�ش.

ّ
بقلم رئي�ش الدير الأر�صمندريت نبيل واكيم المخّل�صي

دير القّدي�ش جاورجيو�ش  في المزيرعة

ّ
في المجال الزراعي 1
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ة ح�ل تطّ�ر الزراعة 
ّ
ة ومناطقي

ّ
م�ضاركة رئي�ش الدير بم�ؤتمرات واجتماعات محّلي

ة.
ّ
ة وبيئي

ّ
ة واإن�ضاني

ّ
ة، وكذلك في ق�ضايا روحي

ّ
وم�ضتجّداتها الحديثة والم�ضتقبلي

ة في منطقة جّزين  بعد االت�ضاالت المطل�بة مع وزارة الزراعة والمراجع المخت�ضّ

و�ضيدا، ح�ضلنا على 500 ن�ضبة �ضن�بر جّ�ي، تقدمة من ال�زارة تّم تاأمينها للدير اإلى 

حين زراعتها.

وزراعّية  وبيئّية  تاريخّية  معل�مات  مع   )Hiking( للم�ضي   3 عدد  م�ضارات  تحديد 

الق�ضايا  و�ضرح  الم�ضيرات  لمرافقة  �ضياحّيين  مر�ضدين  قبل  من  مرافقة  مع  وحرجّية 

 في المنطقة وال�طن.
ّ
التاريخّية والبيئّية والزراعّية، اإلى جنب تاريخّية الدير ودوره الروحي

ة. ة للتّفاح وغيرها بعد مراجعات لدى الدوائر المخت�ضّ
ّ
الح�ض�ل على اأدوية زراعي

بتاريخ  لّح�د  ل�ي�ش  المهند�ش  الزراعة  ل�زارة  العام  المدير  مع  اإجتماع 

والمخاتير  البلديّات  وروؤ�ضاء  المنطقة  بلديّات  اإتّحاد  روؤ�ضاء  �ضم  قد   2020/1/11

مين عليه في منطقة جّزين و�ضيدا مع روؤ�ضاء واأع�ضاء 
ّ
والمزارعين ومكتب الزراعة والقي

ات منطقة الريحان وجّزين.
ّ
تعاوني

ومخاتير  بلديّات  روؤ�ضاء  من  ات 
ّ
والفعالي المنطقة  في  الع�ضكريّة  القيادات  زيارة 

ة للتعارف وبالتالي للتعاون في ما بيننا 
ّ
ة وبيئي

ّ
ة واجتماعي

ّ
ة، وم�ؤ�ّض�ضات ديني

ّ
وقيادات اأمني

لخير الدير والمنطقة.

د اليا�ش نجم بما يخ�ّش 
ّ
اإجتماعات متتالية كثيرة مع رئي�ش بلديّة كفرح�نة وال�ضي

الدولة  ت�قيف  ول�ضبب  االآن.  حّتى  قائمة  والمحاوالت  الم�ضاورات  زالت  وما  المرملة 

لهذا الملف، ننتظر ال�زارة الجديدة الإعادة اإطلقة. 

ة لت��ضيع طريق الدير وتزفيتها واإنارتها. اإتّ�ضاالت مع الجهات المخت�ضّ

قة االت�صاالت واالجتماعات المتفرِّ 2
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نق�م بات�ضاالت مع رئي�ش م�ؤ�ّض�ضة SEAL التنم�يّة الإقامة م�ضاريع في الدير تع�د 

اأبناء المنطقة والدير مبا�ضرة. بالخير على 

من  والخ�ف  الدير  اأرا�ضي  يخ�ّش  بما  الجي�ش  قيادة  مع  متعّددة  بات�ضاالت  قمنا 

الهند�ضة  ا�ضتح�ضار جهاز  يتّم  و�ض�ف   .
ّ
االإ�ضرائيلي االحتلل  مخلفات  من  األغام  وج�د 

ا على االأرا�ضي، للتمّكن من فلحتها وا�ضتثمارها.
ًّ
من القيادة للك�ضف ميداني

ومّد  المنطقة  اأو�ضاع  على  ف 
ّ
للتعر جّزين،  منطقة  واآباء  كفرح�نة  ات 

ّ
لفاعلي لقاء 

 والتفكير �ض�يًّة في اأم�ر التعاون بين 
ّ
 والمناطقي

ّ
 واالجتماعي

ّ
ج�ض�ر الت�ا�ضل الروحي

مين عليها. 
ّ
الكنائ�ش والرعايا والقي

من  مجم�عة  ت�ضم   ،
ّ
والديني  

ّ
الزراعي  

ّ
ال�ضياحي والتراث  ال�ضبيبة  لجنة  اإن�ضاء 

وبالتالي  المطل�ب  بالدور  ولقيامه  الدير  الإحياء  المجاالت،  هذه  في  لهم  الم�ضه�د 

ة 
ّ
التاريخي معالمه  وتبرز  والدير  المنطقة  تخ�ّش  وق�ضايا  لم�ضاريع  �ض�يّة  التخطيط 

ة عمل واأجندة للم�ضاريع والن�ضاطات لف�ضَلي 
ّ
ة. ونحن ب�ضدد و�ضع اآلي

ّ
ة والديني

ّ
واالإن�ضاني

المقبلين. الربيع وال�ضيف 

ي�م  كّل  ة، 
ّ
روحي وتن�ضئة  ة، 

ّ
اإنجيلي �ضهرات  باإحياء   2019 ت�ضرين  اأّول  في  اإبتداأنا 

.
ّ
جمعة في الدير الى جانب قّدا�ش ال�ضبت الم�ضائي

الذين  واالآباء  ودوره  الدير  تاأ�ضي�ش  عن   
ّ
تاريخي روب�رتاج  اإعداد  ب�ضدد  نحن 

خدم�ه وال�ضركاء منذ التاأ�ضي�ش. تاريخه القديم والمعا�ضر مع تطلعات م�ضتقبلّية باإذن اهلل.

 250 من  اأكثر  �ضم   ،2019 االأّول  كان�ن   13 بتاريخ  ميلدّي  بري�ضتال  القيام 

حكيم  وج�رج  خ�ري  ماري-لين  المرنمان  اأحياه  و�ض�ب،  حدٍب  كّل  من  �ضخ�ش 

ورافقهما على البيان� �ضادي �ضعد. 

الن�صاطات الروحيَّة واالإن�صانّية ٣
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وعائلت  ة  الخا�ضّ الحاجات  واأ�ضحاب  للم�ضّنين  خيرّي  ميلدّي  وغداء  قدا�ش 

 170 اأكثر من  الكبرى، �ضّم  الدير  2019، في قاعة   15 كان�ن االأّول  بتاريخ  محتاجة 

�ضخ�ش، في اأج�اء رائعة وم�ؤثّرة وفرح ميلدّي ال ي��ضف.

تّم اال�ضطلع على الخرائط الم�ج�دة الأرا�ضي الدير وتاأمين الناق�ش من الدوائر 

العقاريّة  االإفادات  االأرا�ضي واالأملك وتاأمين  ا على حدود 
ًّ
ة واال�ضطلع ميداني المخت�ضّ

لكّل اأرا�ضينا، وكذلك خرائط اأملكنا في مزرعة ال�رديّة. 

الريا�ضات،  ومركز  المجاورة  والبناية  الغرف  بين  للدير   
ّ
داخلي �ضنترال  تركيب 

ة  )وت��ضيل فاك�ش وماكنة ت�ض�ير واآلة طابعة(.  
ّ
وتجهيزات مكتبي

، واالإمدادات للمياه والكهرباء. 
ّ
ت�ضليحات داخل الدير لل�ض�فاج والم�لّد الكهربائي

كّل  من  الدير  الإنارة  وبروجكت�رات  الدير،  مداخل  على  مراقبة  كاميرات  وتركيب 

ة.
ّ
ج�انبه، وتركيب تبل� كهرباء جديد، ولمبات في القاعة الكبرى ال�ضفلي

تجهيز »جناح المطران �ضابا« ل�ضكن االأب الرئي�ش وغرف ال�ضي�ف عند المدخل، 

التدفئة )اأترجي على الحطب  بالطر�ش والدهان، وكذلك ق�ضم من بيت الريا�ضات، مع 

عدد 2( في كّل طابق.

 ونحن االآن ب�ضدد بناء حّمامات عاّمة بجانب القاعات ال�ضفلى.

 للدير٤
ّ
 والخارجي

ّ
التاأهيل الداخلي
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المحترف  طالب  ِمن  االأولى  الدفعة   تخّرج 

المخّل�سّي لكتابة االإيقونة

المخّل�ضّية  البا�ضيلّية  للرهبانّية  العام  الرئي�ش  برعاية   

االأر�ضمندريت اأنط�ان ديب وح�ض�ر �ضعادة النائب روجيه عازار، جرى حفل تخّرج الدفعة 

 لكتابة االإيق�نة نهار الخمي�ش 6 حزيران 2019.
ّ
االأولى ِمن طلب المحترف المخّل�ضي

لفيف  بح�ض�ر  جعيتا،  في  الكبرى  المخّل�ضّية  االإكليريكّية  كني�ضة  في  االحتفال  بداأ 

االأرث�ذك�ش  االأرمن  اأ�ضخاريان ِمن كني�ضة  المطران ماغار  الدين على راأ�ضهم  من رجال 

والم�ن�ضني�ر هرانت تاهنيان ممّثل الكني�ضة االأرمنّية في العلقات الم�ضك�نّية، اإ�ضافة اإلى 

المدبّر  الكبرى االأب  نبيل واكيم ورئي�ش االإكليريكّية  المدبّر  المخّل�ش االأب  رئي�ش دير 

اليا�ش  االأب  الك�ضليك  القد�ش  الروح  في جامعة  الله�ت  كلّية  ج�زف جب�ر، وعميد 

العاّمات  والرئي�ضات  الرهبانّيات  و�ضائر  المخّل�ضّيين  االآباء  من  كبير  وعدد  جمه�ري، 

« دخل الطلب اإلى كني�ضة الدير 
ّ
وح�ضد كبير من الم�ؤمنين. على وقع ن�ضيد »اأيّها الن�ر البهي

حاملين اإيق�نة ال�ضّيد  واإيق�نة ال�ضّيدة ليبداأ الحفل تحت �ضعار »وجَهك يا ربُّ األتم�ش«.

اأن  االإن�ضان فعله ه�  يقِدر  ما  »اأعظم  باأّن  الح�ض�ر  اإلى  العاّم كلمته  الرئي�ش  اإ�ضتهّل 

َد �ض�رة اهلل في حياته، واإنَّ كاتب االإيق�نة يعك�ش �ض�رة الم�ضيح في حياته وفي  يُج�ضِّ

�ش، ه� مكان  اإلى الطلب قائًل: »اإنَّ ما تق�م�ن به ه� عمل مقدَّ ه  عمل يديه«، وت�جَّ

اإيق�نة و�ض�رة اهلل على  �ضة لت�ضبح�ا بدوركم  المقدَّ لقاء مع اهلل ِمن خلل االإيق�نات 

د على �ضرورة اإدخال ماّدة كتابة االإيق�نة لجميع االإخ�ة الدار�ضين،  االأر�ش«. كما �ضدَّ

»الأنَّ اأف�ضل مدر�ضة لله�ت ه� التاأّمل في �ض�رة اهلل«. كما تطّرق اإلى اأهمّية  »اأن نرى في 

 ُم�ضاًفا اإليه فروًعا اأخرى مثل الم��ضيقى 
ّ
ا للمعهد المخّل�ضي الم�ضتقبل القريب بناًء خا�ضًّ

المتخّرجين  للطّلب  اإبراهيم  نداء  االأب  كلمة  وكانت  ال�ضرقّية«.  الكن�ضّية  والروحانّية 

�ضارًحا �ضعار حفل التّخرج:  »)وجهك يا رّب األتم�ش(، هي �ضلة القلب الي�مّية وم�ضيرة 

 وراء العمل 
ّ
 باختفائي واّمحائي الكّلي

ّ
البحث والتفتي�ش عن اإرادة اهلل، هي تحدٍّ ي�مي
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لينمَ� ويَظهر وجه الم�ضيح المقّد�ش. اأنا اأر�ضم وجه الم�ضيح يعني اأنا اأت�ضّبه به، اأنا اأر�ضمه 

في قلبي اأّواًل وفي فكري وكّل خلجات النف�ش. اأنا الذي لب�ضت الم�ضيح في المعم�ديّة، 

�ضرت م�ضيًحا اآخر، اأج�ل في العالم، اأعك�ش ن�ره وحّبه ورحمته للب�ضر. 

ة تحملني كّل ي�م اإلى اآفاق جديدة، 
ّ
كتابة االإيق�نات المقّد�ضة هي م�ضيرة م�ضتمر

م�ضيرة يرافقني فيها الم�ضيح كما رافق تلميَذي عّماو�ش، يتحاور معي لينقلني ِمن فهٍم 

اإلى فهٍم اأعمق، ِمن م�ضت�ى اإلى م�ضت�ى اآخر، ِمن اإدراك اإلى اإدراك اأ�ضمل، اأتعّلم اأن 

ات كتابة االإيق�نة، 
ّ
 اإلى نداء الروح في داخلي، اأن اأ�ضمت ليتكّلم ه�، هذه بديهي

َ
اأ�ضغي

 ت�ا�ضع، �ضمت وبحث ال يت�ّقف عن وجه اهلل في اأعمالي«.
ّ
هدوء داخلي

ثمَّ كانت كلمة للنائب روجيه عازار �ضّدد فيها على »اأنَّ االإيق�نة تجمع بين التراث 

 لكتابة االإيق�نة دليل على اأنَّ اإرثنا 
ّ
والعلم وال�ضلة، واأنَّ وج�د المحترف المخّل�ضي

الروحانّية  في  والتعّمق  ال�ضلم  تعي�ش  النا�ش  ِمن  اأمام مجم�عة  واأنَّنا  بخير   
ّ
الم�ضيحي

 في زمن االإرهاب والتطّرف«. 
ّ
الم�ضرقّية وبعملها هذا تحمُل ق�ضّية حفظ تراثنا الم�ضيحي

الطلب وال�ضي�ف  العاّم مع  الرئي�ش  اإنتقل  الطلب،  ال�ضهادات على  ت�زيع  بعد 

الفتتاح معر�ش االإيق�نات في قاعة الدير، حيث اأبدى الجميع ده�ضتهم واإعجابهم بهذا 

الم�ضت�ى الراقي والمتقّدم في ر�ضم وكتابة االإيق�نة. وفي 21 اأيل�ل 2019 زار طّلب 

المحترف دير المخّل�ش في اإقليم الخروب مع االأب نداء اإبراهيم وكان لهم لقاء مع 

الرئي�ش العاّم في �ضال�ن الدير وِمن ثمَّ انتقل�ا اإلى كني�ضة العامر لتقديم اإيق�ناتهم التي 

اإيق�نة بم�ا�ضيع مختلفة ـ حيث جرت �ضلة  ا لكني�ضة التجّلي ـ 16  ي�ضً كتب�ها خ�ضّ

ة. ثمَّ جال 
ّ
التبريك ِمن ِقبَل الرئي�ش العاّم واأ�ضبحت جاهزة لخدمة االأعياد الليت�رجي

الطّلب مع االأب نداء في اأرجاء دير المخّل�ش ي�ضرح لهم تاريخه العريق واأبرز معالمه 

احتفل  التي  ة 
ّ
االإلهي الذبيحة  في  الطلب  �ضارك  الحادية ع�ضرة  ال�ضاعة  ة. وعند 

ّ
الديني

بها االأب �ضارل ديب وِمن بعدها ان�ضّم الجميع اإلى مائدة العامر لتناول الغذاء. وَقبل 

ات.
ّ
دة الب�ضارة للراهبات المخّل�ضي

ّ
دة ودير �ضي

ّ
الع�دة اإلى بيروت زار الطّلب دير ال�ضي
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رعّية كاتدرائّية المخلِّ�س 

في مونتريال ـــ كندا

با�ضط  وبرنار  زغيب  اأب�  ربيع  المخّل�ش  ة 
ّ
رعي خادمي  االأب�ين   

ّ
ي�ضر

الم�قر،  اإبراهيم  اإبراهيم  المطران  �ضيادة  ة 
ّ
االأبر�ضي راعي  من  بت�جيٍه  المخّل�ضين، 

ة المخّل�ش لعام 2019.
ّ
عر�ش ن�ضاطات كاتدرائي

للأخ�يّات  الفر�ش  قدادي�ش و�ضل�ات  ا من 
ًّ
ي�مي الكني�ضة  به  تق�م  ما  اإلى  اإ�ضافًة 

ي��ضف،  مار  العذراء،  مريم  ي�ض�ع،  قلب  االإلهّية،  )الرحمة  االأ�ضب�ع  اأيّام  كّل  في 

الروح القد�ش، وخمي�ش �ضج�د للقربان( واالحتفال باأعياد القّدي�ضين من الدرجات 

واالأقدا�ش  العذراء  ومدائح  الق�ات«،  رّب  »يا  �ضل�ات  من  ال�ض�م  وفي  الممتازة، 

ال�ضابق تقدي�ضها ا�ضتعداًدا لعيد الف�ضح المجيد، و�ضل�ات البراكلي�ضي ا�ضتعداًدا لعيد 

والمقا�ضمات  القّدا�ش.  وبعد  قبل  ا 
ًّ
ي�مي الم�ؤمنين  اعتراف  و�ضماع  العذراء  انتقال 

ولقاءات  للزواج،  ا�ضتعداد  دورة  في  المتزّوجين  وتح�ضير  االأ�ضب�عّية،  االإنجيلّية 

للمناولة  ا�ضتعداًدا   
ّ
الديني العربّية، ودرو�ش تعليم  اللغة  حركة ميداد ومدر�ضة تعليم 

االحتفالّية، واجتماعات ال�ضبيبة الملكّية.كّل هذه الن�ضاطات تهدف الى جمع الم�ؤمنين 

اإيمانًا وتعّلًقا  الكني�ضة واإطلعهم على كّل ما يمكن ت��ضيحه ليزدادوا  تحت �ضقف 

بالكني�ضة ولحّث االأهل على جلب االأوالد الى الكني�ضة ولكي يتعّلق�ا وينم�ا فيها.

اإليكم هذه الن�ضاطات التي قامت بها الكني�ضة في عام 2019:

الكنائ�ش  وحدة  اأجل  من  لل�ضلة  الم�ؤمنين  الكني�ضة  دعت  الثاني  كانون   23

حياه  في  ودورها  ال�حدة  ة 
ّ
اأهّمي الحا�ضرين  الكهنة  من  كّل  �ضرح  ال�ضلة  واأثناء 

الم�ؤمنين وباأّن الكني�ضة هي كني�ضة الم�ضيح. ح�ضر هذه ال�ضل�ات كهنة من كنائ�ش 

الروم االأرث�ذك�ش وال�ضريان االأرث�ذك�ش والم�ارنة.
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في  للأوالد  ة 
ّ
الجن�ضي التربية  عن  محا�ضرة  الكني�ضة  اأعّدت  الثاني  كانون   26

المدار�ش بح�ض�ر اأولياء االأوالد اآباء واأمهات.

ة راق�ضة الأبناء 
ّ
7 �شباط بمنا�ضبة عيد ال�ضان فالنتان، اأعّدت الكني�ضة �ضهرة غنائي

ة.
ّ
ة �ضادها ج�ٌّ من الفرح على االأنغام الم��ضيقي

ّ
الرعي

�ضل�ات  اأقيمت  ة، 
ّ
المخّل�ضي والرعايا  الكنائ�ش  به  تق�م  بما  اأ�ض�ًة  �شباط   22

تمجيده  اأجل  في حياتنا ومن  مراد  اأب�  ب�ضارة  االأب  و�ضكر هلل على وج�د  ة 
ّ
ابتهالي

 عن حياة االأب 
ّ
ا على مذابح الكني�ضة الجامعة. وجرى عر�ش تمثيلي ط�باويًّا وقّدي�ضًّ

و�ضفائه  �ضمعان  د ج�زيف 
ّ
لل�ضي حياة  و�ضهادة   ،

ّ
المخّل�ضي مراد  اأب�  ب�ضارة  م 

ّ
المكر

م االأب ب�ضارة.
ّ
ب�ضفاعة المكر

�ش اإيراد  23 �شباط ُعِر�ش فيلم »دم�ضق حلب« للفنان الممثل دريد لّحام وُخ�ضّ

ة الذي ُعقد في ويندزور.
ّ
الفيلم لتم�يل تكلفة م�ؤتمر ال�ضبيبة الملكي

ة 
ّ
االنت�ضافي ة 

ّ
المدر�ضي العطلة  في  اأُقيم  ال�ضت�ّي،   

ّ
الملكي الكرنفال  اآذار   3،  2  ،1

لمّدة ثلثة اأيّام مع ح�ض�ر كثيف من االأطفال واالأوالد وال�ضباب والعائلت.

ة �ضهرة بمنا�ضبة عيد الجّدة وفي 
ّ
2 اآذار وه� منت�ضف اأيّام الكرنفال، اأعّدت الرعي

ال�ضهرة تكّلم االأحفاد بال�ض�ت وال�ض�رة عن جّداتهم مع عبارات بط�ل  منت�ضف 

ة �ضكر/ معايدة/وامتنان. وفي نهاية ال�ضهرة، 
ّ
العمر و�ضط ت�ضفيق الحا�ضرين مع ثلثي

ة باإهداء الجّدات هديّة رمزيّة.
ّ
قامت الرعي

ا بمنا�ضبة انت�ضاف ال�ض�م، باإ�ضراف 
ًّ
24 اآذار اأعّدت الكني�ضة كالعادة غذاًء �ضيامي

وتنظيم ج�قة الكني�ضة.

رعّية كاتدرائّية المخلِّ�س في مونتريال ـــ كندا
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26، 27، 28 اآذار اال�ضتماع الى عظات االأب جيرار اأبي �ضعب، بمنا�ضبة ال�ض�م 

المبارك، و�ضط جّ� من الخ�ض�ع واالإيمان واال�ضتماع العترافات الم�ؤمنين.

 cabane à 31 اآذار كما في كّل عام، تق�م الرعّية في هذه الفترة بنزهة �ضت�يّة الى

sucre وهي عادة كنديّة تق�م بها العائلت احتفااًل بنهاية �ضق�ط الثلج وبدء ذوبانه. 

�ش مدخ�ل هذه النزهة لتم�يل تكاليف م�ؤتمر ال�ضبيبة الملكّية الى ويندزور. لقد ُخ�ضّ

18 ني�شان كما في كّل خمي�ش االأ�ضرار من كّل عام، اأقامت الكني�ضه باإعداد زيارة 

ال�ضبع كنائ�ش، فكانت الزيارة هذه، ريا�ضة روحّية وزيارات كن�ضّية و�ضل�ات وابتهاالت.

10 حزيران »اثنين الروح القد�ش«: جّددت �ضّيدات اأخ�يّة الروح القد�ش عه�دهّن 

، بح�ض�ر جمه�ر غفير من الم�ؤمنين، مع االإ�ضارة باأّن اأخ�يّة الروح 
ّ
في قّدا�ش احتفالي

القد�ش تجتمع ل�ضلة الفر�ش وتلوه ال�ضل�ات وتف�ضير االإنجيل كّل خمي�ش.

اأقيم قّدا�ش احتفالي تراأّ�ضه االأب ربيع  15 حزيران باال�ضتراك مع نادي زحلة، 

ة المطران اإبراهيم اإبراهيم وعاونه 
ّ
ة ُممثًِّل راعي االأبر�ضي

ّ
اأب� زغيب كاهن الكاتدرائي

معل�ف  ج�زف  ال�ضابق  النائب  بح�ض�ر  فّ�از،  مي�ضال  واالأب  با�ضط  برنار  االأب 

ة 
ّ
ة األين ديب وعارف �ضالم وممّثلين عن االأحزاب اللبناني

ّ
واأع�ضاء البلديّات المحّلي

الدكت�ر  م�نتريال  الب�را-  م�ؤ�ّض�ضة  وم�ض�ؤول  كيبك  ـ  ة 
ّ
اللبناني ة 

ّ
الثقافي والجامعة 

على  ال�ضمدات  ومباركة  المقّد�ش  بالقربان  زيّاح  اأقيم  القّدا�ش  بعد  ط�ق.  ملحم 

غرار ما تق�م به مدينة زحلة وج�ارها.

ة مع المرنمة الطفلة كري�ضتا ماريا اأب� عقل بح�ض�ر 
ّ
22 حزيران اأم�ضية ترانيم ديني

ة �ضعادة ال�ضماء في لبنان 
ّ
جمه�ر من الم�ؤمنين. ُر�ضد ريع هذه االأم�ضية ل�ضالح جمعي

وذلك بح�ض�ر قن�ضل لبنان في م�نتريال االأ�ضتاذ اأنط�ان عيد.

رعّية كاتدرائّية المخلِّ�س في مونتريال ـــ كندا
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اختتام  بمنا�ضبة  احتفااًل  الكني�ضة  اأقامت  ي�ض�ع:  قلب  �ضهر  اإختتام  حزيران   27

الكني�ضة  باالإيق�نات داخل   وال�ضل�ات والط�اف 
ّ
االإلهي بالقّدا�ش  ي�ض�ع  �ضهر قلب 

وتلميذه  الم�ضيح  د 
ّ
ال�ضي لبا�ش  فيه  لب�ض�ا  ا 

ًّ
تمثيلي م�ضهًدا  ال�ضبيبة  واأقامت  وخارجها. 

ة 
ّ
وروحي ة 

ّ
ثقافي �ضهرة  ال�ضبيبة  اأحيت  االحتفال  بعد  ال�ضليب.  درب  اأثناء  والجن�د 

قبل  جمعة  ي�م  كّل  تجتمع  ي�ض�ع  قلب  اأخ�يّة  اأّن  الى  االإ�ضارة  تجدر  ة. 
ّ
وترفيهي

القّدا�ش لتلوة �ضلة الفر�ش.

Sanctuaire Notre-Dame-de-« ريغ�  دو  ن�تردام  الى  حّج  رحلت  اآب   16

دة العذراء في المقام 
ّ
 وزيّاح لل�ضي

ّ
Lourdes De Rigaud« حيث اأقيم قّدا�ش احتفالي

.»Mille îles« ومن بعدها قامت المجم�عة بزيارة 1000 جزيرة

23 و24 و25 اآب الحدث الكبير الذي ينتظره النا�ش في كّل عام، »الف�ضتيفال 

فقّدمنا  الجالية،  واأبناء  ة 
ّ
الرعي اإذ جمع  �ضخ�ش،   1500 من  اأكثر  دخله   ،»

ّ
الملكي

 
ّ
زة من المطبخ ال�ضرقي

ّ
ة ممي

ّ
ا مع ماأك�الت �ضرقي

ًّ
ا وغنائي

ًّ
ا وم��ضيقي

ًّ
برنامًجا ترفيهي

المنّ�ع باالإ�ضافة الى األعاب متنّ�عة للأطفال، لب�ش خلله المتطّ�ع�ن والم�ضرف�ن 

ا. باال�ضافة الى عر�ش ال�ض�ر والتذكارات والتق�يّات  على الفي�ضتفال لبا�ًضا خا�ضًّ

الدينية واأق�ضام لل�ضركات والبن�ك والم�ؤ�ّض�ضات لعر�ش منت�جاتهم وخدماتهم.

30 اب ـــ 12 اأيلول م�ؤتمر ال�ضبيبة الملكّية الرابع، اأقيم في مدينه ويندزور و�ضّم 400 

�ضاّب و�ضابّة من الرعايا الملكّية في كندا. ح�ضره من كني�ضة المخّل�ش في م�نتريال ما 

يقارب المئة �ضاّب و�ضابّة. تمّيز البرنامج بالمحّطات الروحّية والترفيهّية واالجتماعّية.

اأُقيم  العن�ان  تنت�ضر«. تحت هذا  العلمة  ال�ضليب، بهذه  اأيلول »عيد ارتفاع   14

 وزيّاح بع�د ال�ضليب.
ّ
قّدا�ش احتفالي

رعّية كاتدرائّية المخلِّ�س في مونتريال ـــ كندا
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الزيت  من  ك 
ّ
والتبر ويندزور  الى  حّج  رحلة  الأّول  ت�شرين  و2  و1  اأيلول   30

اإيق�نة العذراء مريم »الكا�ش التي ال ين�ضب«. ومن بعدها  المقّد�ش الذي �ضال من 

الى �ضّلالت نياغرا.

ة رحلة الى ب�ضاتين التفاح لقطفها. 
ّ
14 ت�شرين الأّول قطف التفاح: اأقامت الرعي

»قطف التفاح« عادة كنديّة ت�ّدع فيها العائلت ال�ضيف وت�ضتعد ال�ضتقبال ال�ضتاء.

المطران  :بح�ض�ر  ع�ضر  الرابع  ال�ضن�ي   
ّ
الملكي »الحفل  الأّول  ت�شرين   26

اإبراهيم اإبراهيم ومباركة البطريرك ي��ضف العب�ضي ممثَّل بالمطران ع�ضام دروي�ش 

اأنابيل  دة 
ّ
ال�ضي وح�ض�ر  م�نريال  اأ�ضاقفة  رئي�ش  ليبين  كري�ضتيان  المطران  وح�ض�ر 

�ضنتيا  والفّنانة  لبنان  من  ا  ي�ضً خ�ضّ القادمين  �ضعب  اأبي  نادر  الدكت�ر  د 
ّ
وال�ضي هلل 

د ج� �ضله�ب وقام بحرق �ضندات الدين المتبّقي على الكني�ضة، 
ّ
ل ال�ضي بارود، تف�ضّ

اأي تبرع بت�ضديد الدين البالغ قيمته 861،000 دوالر كندّي.

د ج� �ضله�ب وزوجته �ضاندرا البيريز. 
ّ
 لل�ضي

ّ
24 ت�شرين الثاني اإحتفال تكريمي

حفل  اأُقيم  المعطاءين،  وزوجته  �ضله�ب  د 
ّ
لل�ضي تكريًما  االحتفالي  القّدا�ش  بعد 

بعدها  ومن  ة 
ّ
الك�ضفي الم��ضيقى  �ض�ت  على  الجم�ع  دخلت  ال�ضالة.  في  ك�كتيل 

الحفل  واأثناء  ج�.  د 
ّ
ولل�ضي المطران  ل�ضيادة  و�ضكر  تقدير  كلمات  الحفل  في  كان 

الهدايا  وُقّدمت  �ضله�ب  ال�ضيد  عطاءات  عن  اأ�ضخا�ش  فيه  تحّدث  فيلم  ُعر�ش 

د المعطاء وزوجته الكريمة.
ّ
التذكاريّة ل�ضيادته ولل�ضي

ة 
ّ
كاتدرائي في  احتفالي  قّدا�ش  اأُقيم  ال�ض�فانية:  دة 

ّ
�ضي قّدا�ش  الثاني  ت�شرين   26

ة في دم�ضق، على 
ّ
دة العذراء لل�ضيدة ميرنا ال�ض�فاني

ّ
المخّل�ش بمنا�ضبة ظه�رات ال�ضي

ة وحدة الكنائ�ش وال�ضلم في العالم والعائلت.
ّ
ني

رعّية كاتدرائّية المخلِّ�س في مونتريال ـــ كندا
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الهدايا  فيها  ُوّزعت  البربارة  عيد  بمنا�ضبة  راق�ضة  ة 
ّ
عائلي �ضهرة  الأّول  كانون   7

على االأاطفال واالأوالد الحا�ضرين.

اإفتتح المعر�ش   :
ّ
 الملكي

ّ
 والحرفي

ّ
الفني 15 كانون الأّول المعر�ش  13 و14 و 

ونّ�اب  كهنة  وح�ض�ر  ي�نان  رامي  ة 
ّ
ال�ضرطاني للأمرا�ش  الجراح  الدكت�ر  برعاية 

ين واأع�ضاء مجل�ش بلديّة م�نتريال واأطباء ومدع�يّين. ُعر�ضت خلل االأيّام 
ّ
فيديرالي

ة ميلني 
ّ
ين ور�ّضامين. وزار المعر�ش ال�زيرة الفيدرالي

ّ
الثلث اأعمال فّنانين وحرفي

ة.
ّ
ين والكاتدرائي

ّ
ج�لي وقّدمت �ضهادات تقدير لجميع الفّنانين و�ضكرت الحرفي

ة ميداد باال�ضتراك 
ّ
14 كانون الأّول اأم�ضية ترانيم ميلديّة اأعّدتها الحركة الر�ض�لي

ة 
ّ
د ج�رج عرب�ش. �ضاقت الكاتدرائي

ّ
دة �ضينتيا بارود وال�ضي

ّ
مع ال�ضيفين المرنمين ال�ضي

الى  الجميع  انتقل  بعدها  ومن  ة 
ّ
الملئكي للج�قة  لل�ضتماع  ة 

ّ
الرعي اأبناء  بح�ض�ر 

القاعة لحفل الك�كتيل للحتفال بعيد ميلد االأب ربيع.

22 كانون الأّول ميلد االأطفال: اإجتمع ما يقارب المئتي طفل في حفلة الميلد 

للأطفال. جرى �ضرح الميلد ومعانيه ورم�زه. كما تمَّ ت�زيع الهدايا للأوالد وقمنا 

ة األيفة لها علقة بالمغارة.
ّ
بمفاجاأة باإح�ضار مزرعة حي�انات حي

راق�ضة  ة 
ّ
غنائي ب�ضهرة  االحتفاالت  تّ�جت  ال�ضنة:  راأ�ش  �ضهرة  الأّول  كانون   30

في جّ� من الفرح والمرح ل�داع �ضنة 2019 وا�ضتقبال ال�ضنة الجديدة واالأمل ب�ضنة 

خير وعطاء و�ضلم.

رعّية كاتدرائّية المخلِّ�س في مونتريال ـــ كندا
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الأربعاء 19 حزيران 2019: نال االأب حّنا كنعان اللي�ضان�ش في 

ة« 
ّ
ة والكهن�تي

ّ
 بعن�ان »تن�ضئة الدع�ات الرهباني

ّ
الله�ت الروحي

ا. د جدًّ
ّ
من الجامعة الغريغ�ريّة في روما، بدرجة جي

�شعدى  اأبو  اأغابيو�س  االأب  نال   ،2019 اأيلول   19 الخمي�س 

 من جامعة الروح القد�ش 
ّ
درجة الدكتوراه في الله�ت الكتابي

»ي�حّنا  بعن�ان  وهي   ،)100/93( ممتاز  بدرجة  الك�ضليك،  ـ 

ة«.
ّ
المعمدان في االإنجيل الرابع. درا�ضة تف�ضيريّة اله�تي

المّر  و�شيم  الأب  نال   :2019 الثاني  ت�شرين   29 الجمعة 

 واإدارة الج�قات من المعهد الحبرّي 
ّ
ديبل�م في الترنيم الكن�ضي

دامت خم�ش  درا�ضة  بعد   ،)PIMS( في روما  ة 
ّ
الديني للم��ضيقى 

ا. د جدًّ
ّ
�ضن�ات، بدرجة جي

اإنهاء اخت�سا�سات
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من�سورات جديدة

●  �ضدر كتاب جديد للأب ن�شال جبلي بعن�ان »التاأّمل 

 الثامن«، دار نعمان للثقافة، 2019.
ّ
»ال�ضر

جاوي�س  ميالد  لالأب  الدكت�راه  اأطروحة  ●  �ضدرت 

)األمانيا(  برلين  في  ُطبَع  كتاب  في  المقّد�ش،  بالكتاب 

من�سورات مو�سيقّية جديدة

المن�ض�رات  اإ�ضدار  هيدم��ش  مكاري��ش  االأب  يتابع 

ين الكاث�ليك:
ّ
ة لكني�ضة الروم الملكي

ّ
الم��ضيقي

كّل  في  المحيي  الكريم  ال�شليب  رفع  عيد  1 ــ  »خدمة 

ة، 2019.
ّ
العالم«، المجّلد العا�ضر، المطبعة الب�ل�ضي

الم�شيح«،  ي�شوع  واإلهنا ومخّل�شنا  رّبنا  2 ــ  »خدمة �شعود 

ة، 2019.
ّ
المجّلد الخام�ش والع�ضرون، المطبعة الب�ل�ضي

 La fonction narrative des الن�ضر )LIT Verlag(، وهي بعن�ان:  في دار 

disciples dans Mc 14-15 et Lc 22-23. Analyse comparative, 2019.

●  وكتاب اآخر لالأب ميالد جاوي�س بعن�ان »الراهب القّدي�س« ح�ل �ضن�ات 

االأب ب�ضارة اأب� مراد االأخيرة في دير المخّل�ش. وه� العدد الثاني من �ضل�ضلة 

اءة«، من�ض�رات الرهبانّية المخّل�ضّية، 2020. »نج�م مخّل�ضّية و�ضّ

3 ــ  »خدمة ختان رّبنا واإلهنا ومخّل�شنا 

الج�شد  بح�شب  الم�شيح  ي�شوع 

القّدي�شين  في  اأبينا  وتذكار 

الرابع  المجّلد  الكبير«،  با�شيليو�س 

ة، 2019.
ّ
ع�ضر، المطبعة الب�ل�ضي
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تطبيق 

 My Psaltika

يهدف لتعليم 

اأ�ض�ل الترنيم 

البيزنطّي.

تطبيق

 My
 Melkite Chant

يهدف لتعليم اأهّم 

االأنا�ضيد ال�ضّيديّة 

والم�ضتركة في 

الكني�ضة الملكّية 

الكاث�ليكّية.

تطبيق

My Paraklisis 

 يهدف لتعليم

 خدمة �ضلة

البراكلي�ضي

ال�ضغير.

تطبيق

 My

 Mega Apodipnon

يهدف لتعليم 

خدمة �ضلة الن�م 

الكبرى.

تطبيقات 

مو�سيقّية للهواتف 

الذكّية 

من اإنتاج الرهبانّية 

البا�سيلّية المخّل�سّية
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تطبيق 

 Aramaic

ي�ضاعد على تعّلم 

اللغة االآرامّية 

بح�ضب لهجة بلدة 

معل�ال العريقة. 

نجز بالتعاون 
ُ
اأ

مع االأ�ضتاذ 

عماد ريحان.

تطبيق

My
 Liturgy in 8th

 Mode

ي�ضاعد على تعّلم 

الليترجيا االإلهّية 

باللحن الثامن 

د. الم�حَّ

تطبيق

My Paskha

ي�ضاعد على تعّلم 

ترانيم الهجمة 

و�َضَحر 

عيد الف�ضح 

المجيد.

تطبيقات 

مو�سيقّية للهواتف 

الذكّية 

من اإنتاج الرهبانّية 

البا�سيلّية المخّل�سّية
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لقد افتقد المخّل�س رهبانّيته ونقل اإلى اأخداره ال�شماوّية �شّتة من اأبنائها، 

معتًقا اإّياهم من رباط الج�شد وفاتًحا لهم ملكوته الأبدّي.

   الأب كليمان يو�شف
بعد �ضراع ط�يل مع المر�ش الخبيث في الدماغ، فارق 

االأب كليمان ي��ضف الحياة، في 31 اأيّار 2019، عن عمر �ضتة 

و�ضتين �ضنة، في م�ضت�ضفى ب��ضطن ــ ال�اليات المّتحدة االأميركّية. 

االأب  اإقامة  كانت  حيث  ب��ضطن  مطرانّية  في  جّناز  له  واأُقيم 

كليمان في الفترة االأخيرة وُدفن في مدافن االأقباط االأرث�ذك�ش.

ه� ي��ضف ابن عزيز ي��ضف وزاهية حّنا. ُولد في 17 

 
ّ
ي العماد والتثبيت بح�ضب الطق�ش القبطي

ّ
اآذار 1953، في كفر ال�ضيخ في م�ضر. نال �ضر

ة في مدر�ضة االأقباط في 
ّ
 �ضنة 1953 في كفر ال�ضيخ. تلّقى درو�ضه االبتدائي

ّ
االأرث�ذك�ضي

ة في مدر�ش االإعداديّة في كفر ال�ضيخ، والثان�يّة في مدر�ضة عبد 
ّ
طنطا )م�ضر(، والتكميلي

ة في جامعة االإ�ضكندريّة مّدة 
ّ
المنعم ريا�ش في كفر ال�ضيخ. ثّم در�ش الهند�ضة الميكانيكي

در�ش  ثّم  الكمبي�تر،  عل�م  ودر�ش   ،
ّ
الهند�ضي المجال  في  وعمل  �ضن�ات،  خم�ش 

ة االأقباط االأرث�ذك�ش في طنطا مّدة اأربع �ضن�ات. بعدها 
ّ
الفل�ضفة والله�ت في اإكليريكي

الــرهبـانّيـة اأبــنــاء  من  وفــيــات 
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ة دير القّدي�ش مكاري��ش في وادي النطرون في م�ضر حيث تتلمذ على يد 
ّ
دخل رهباني

االأب مّتى الم�ضكين و�ُضغف باآباء مدر�ضة االإ�ضكندريّة االأوائل واأُعطي ا�ضم »كليمن�ض��ش«. 

الثالث بطريرك  �ضن�ده  البابا  يد  1986، عن  �ضباط   28 ا وكاهنًا في 
ًّ
اإنجيلي �ضّما�ًضا  �ضيم 

والنم�ضا  روما  الى  اأُر�ضل  القاهرة.  في  االأرث�ذك�ش  االأقباط  ة 
ّ
بطريركي في  االأقباط، 

وحدة  الأجل   
ّ
الم�ضك�ني بالعمل  �ُضغف  حيث  هناك  ة 

ّ
القبطي الرعايا  لخدمة  واالأردن 

في  »الف�ك�الري«  ة 
ّ
جمعي مع  ا  خ�ض��ضً ال�حدويّة،  االأن�ضطة  في  وا�ضترك  الكنائ�ش، 

ة 
ّ
ة المخّل�ضي

ّ
ف على الرهباني

ّ
اإيطاليا. اإلتقى بالمطران �ضابا ي�اكيم في االأردن، وهناك تعر

واأميركا حيث  الى كندا  بعدها  �ضافر  ة. 
ّ
الكن�ضي لل�حدة   

ّ
ة كنم�ذج حي

ّ
الملكي والكني�ضة 

ة، فدخل دير القّدي�ش با�ضيلي��ش في ميث�ن، ولب�ش 
ّ
ة المخّل�ضي

ّ
ر االن�ضمام الى الرهباني

ّ
قر

واأبرز  حياة،  مارتن  االأب  المبتدئين  معّلم  عهد  في   ،1995 اأيّار   16 في  االبتداء  ث�ب 

نذوره الم�ؤّقتة في 29 حزيران 1996 في دير القّدي�ش با�ضيلي��ش في ميث�ن، في عهد 

االأب العاّم �ضليم غزال. والنذور الم�ؤبّدة في 19 اأيّار 1999.

ة فيها. ومن �ضنة 
ّ
الملكي ة 

ّ
الرعي اأطلنتا وني�جر�ضي لخدمة  الى  انتقل   1997 �ضنة 

 2003 �ضنة  ومن  ما�ش.  ل�رن�ش  في  ي��ضف  القّدي�ش  ة 
ّ
رعي خدم   2003 الى   1997

 اليا�ش في كليفلند اأوهاي�. ومن 2007 الى 2009 قام 
ّ
ة النبي

ّ
وحّتى 2006 خدم رعي

�ضهادة  ونال  ب��ضطن،  م�ضت�ضفيات  في   )CPE( ال�ضريريّة«  الراع�يّة  »التربية  بدرا�ضة 

االأّول  ت�ضرين  بين  ما  اأم�ضى،  ثّم  ب��ضطن.  جامعة  من  الراع�يّة  الخدمة  في  الماج�ضتير 

2009 واآذار 2013، �ضن�ات م�ضنية من الدر�ش والعمل، واأ�ضبح خللها )�ضنة 2012( 

 Board Certified( القدامى  المحاربين  �ض�ؤون  في  )ب�رد(  �ضهادة  يحمل  كاهنًا 

درا�ضة  يكمل  وه�  الم�ضت�ضفيات  في  عمله  تابع   .)Veterans Affairs Chaplain

من  عاد   2013 ني�ضان  �ضهر  وفي  الراع�ي.  واالإر�ضاد  العناية  خدمة  في  الدكت�راه 

انتُخَب   2013 االأّول  �ضهر كان�ن   19 الدكت�راه. في  ميث�ن الإنهاء  دير  الى  »ماريلند« 

.
ّ
ًما عامًّا على االإقليم االأميركي

ّ
قي
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في  الله�تي  ني�تن  اأندوفر  معهد  2015 من  اأيّار   16 في  الدكت�راه  نال درجة 

ب��ضطن.

لقربها  ب��ضطن  ة 
ّ
مطراني في  االإقامة  الى  فانتقل   

ّ
الدماغي ال�ضرطان  مر�ش  به  األّم 

اأيّار  �ضهر  من  والثلثين  الحادي  في  ت�ّفي  فيه.  العلج  يتلّقى  كان  الذي  الم�ضت�ضفى  من 

كني�ضة  في  جّناز  له  واأقيم  عمره.  من  وال�ضتين  ال�ضاد�ضة  في  وه�  ب��ضطن  في   2019

االأقباط في ب��ضطن ودفن في مقبرتها.

      المطران جان عادل اإيلّيا

في 13 اأيل�ل 2018، غادر المطران جان عادل اإيلّيا دير 

االأميركّية(  المّتحدة  )ال�اليات  ميث�ن  في  با�ضيلي��ش  القّدي�ش 

ب�الد  مم�ضى  في  المخّل�ش  دير  في  و�ضكن  لبنان  الى  عائًدا 

ان  اإلى  العذب.  وكلمه  الب�ض��ش  ب�جهه  واالأقارب  الرهبان  من  الزوار  م�ضتقبًل  للم�ضّنين، 

المخّل�ش، عن عمر  دير  2019، في  تّم�ز   19 الجمعة  تعالى �ضباح  اهلل  الى رحمة  انتقل 

دير  كني�ضة  في   ،2019 تّم�ز   23 الثلثاء  ي�م  خا�ضع  جّناز  له  واأقيم  �ضنة.  ت�ضعين  اإحدى 

راعي  عاونه  العب�ضي،  ي��ضف  الم�ضرق  و�ضائر  اأنطاكية  بطريرك  غبطة  تراأّ�ضه  المخل�ش، 

والرئي�ش  دروي�ش  والمطران ع�ضام  الحّداد  ب�ضارة  اإيلي  المطران  القمر  ودير  �ضيدا  اأبر�ضّية 

العام االأر�ضمندريت اأنط�ان ديب، في ح�ض�ر وزير المهّجرين غ�ضان عطا اهلل ممّثل رئي�ش 

نبيه  النّ�اب  مجل�ش  رئي�ش  ممّثل  م��ضى  مي�ضال  النائب  ع�ن،  مي�ضال  العماد  الجمه�ريّة 

راعي  ي�نان،  الثالث  ي��ضف  اأغناطي��ش  مار  االإنطاكي  الكاث�ليك  ال�ضريان  بطريرك  بّري، 

البطريرك  ممّثل  العّمار  مارون  المطران  المارونّية  للطائفة  القمر  ودير  �ضيدا  اأبر�ضّية 

االأرمن  بطريرك  ممّثل  اأ�ضادوريان  ج�رج  المطران  الراعي،  بطر�ش  ب�ضارة  مار  الماروني 

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <
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الباب�ّي  ال�ضفير  ممّثل  �ضانت��ش  اإيفان  الم�ن�ضيني�ر  غبرويان،  بطر�ش  غريغ�ار  الكاث�ليك 

با�ضيل،  جبران  الخارجّية  وزير  ممّثل  خ�ري  �ضليم  النائب  �ضبيتيري،  ج�زيف  المطران 

النائب علي ع�ضيران، ال�زير ال�ضابق علء الدين ترو على راأ�ش وفد من الحزب التقّدمي 

تيم�ر  النائب   
ّ
الديم�قراطي اللقاء  ورئي�ش  وليد جنبلط  الحزب  رئي�ش  ممّثل   

ّ
اال�ضتراكي

جنبلط، ال�زير ال�ضابق اليا�ش حّنا، رئي�ش اأ�ضاقفة ال�اليات المّتحدة المطران نق�ال ال�ضمرا، 

العاّمة  الرئي�ضة  اأنتيبا،  ونيق�ال  اأبر�ش  وميخائيل  واليا�ش كف�ري  بقع�ني  المطارنة ج�رج 

المطارنة  ال�ضابقة منى وازن، وح�ضد من  المخّل�ضّيات االأم تريز روكز والرئي�ضة  للراهبات 

اأمنّية  و�ضخ�ضيات  وراهبات،  وكهنة  العاّمين  والروؤ�ضاء  الم�ضيحّية  الط�ائف  مختلف  من 

وح�ضد من اأبناء مغدو�ضة وعائلة الراحل.

فقال:  التاأبين،  كلمة  العب�ضي  البطريرك  غبطة  األقى  المقّد�ش،  االإنجيل  تلوة  بعد 

المطران  اأخانا  االأخير  المث�ى  اإلى  بال�ضلة  لنرافق  الخا�ضعة  اللحظات  هذه  في  »اإجتمعنا 

جان عادل اإيلّيا، الذي ناداه اهلل تعالى اإليه منذ اأيّام عن واحد وت�ضعين عاًما. اإجتمعنا لن�ضع 

اأن  فا�ضتحّق  باأمانة  الرّب  خدم  الذي  والمطران  والكاهن  الراهب  هذا  الخالق  يدي  بين 

ي�ضمع منه هذه الكلمات العذبة: »لقد كنَت اأمينًا في القليل واأنا اأقيمك على الكثير فادخل 

البّر  باإكليل  تت�يج  الي�م  عادل  جان  المطران  الأخينا  اهلل  »نداء  واأ�ضاف:  ربّك«.  فرح  اإلى 

اإلى دير  اأّول �ضمعه مذ كان في الثانية ع�ضرة من عمره فلم يترّدد حينذاك بل انطلق  لنداء 

المخّل�ش ليترّهب فيه وينذر نف�ضه هلل، ليعّمق النداء ويحفره في قلبه وفكره حّتى اأو�ضال 

الج�ضد. فتّم له ما ابتغاه وقبل للنذور الب�ضيطة في عام 1945 وللنذور االحتفالّية في عام 

1949 ور�ضم من ثّم كاهنًا عام 1952 ف�ضار هكذا على ا�ضتعداد للنطلق اإلى العمل في 

ت�ّقد  من  عادل،  الكاهن  الراهب  نالها  التي  المتنّ�عة  الكثيرة  الرّب  الرّب. عطاءات  حقل 

والفطنة  والحكمة  وااللتزام  والر�ضانة  المع�ضر  وطيب  االأخلق  ودماثة  والجّديّة  الذهن 

 كامل ال تراجع عنه وال تردد فيه، فانكّب 
ّ
وغيرها الكثير، قابلها بعطاء ذاته هلل ب�ضكل كّلي

الذي �ضمعه،  النداء  ليك�ن على قدر  ي�ؤّهله  ما  بكّل  ذاته  ي�ضّلح  الف�ضيلة والعلم  نهل  على 

لتح�ضيل  اإلى روما   1948 فاأر�ضل�ه في عام  فيه خيًرا كبيًرا  يت��ّضم�ن  مّما جعل روؤ�ضاءه 
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الكاهن  عاد  ثّم   .»1952 عام  في  اأرادوا  ما  لهم  فكان  الدينّية.  والثقافة  العل�م  من  المزيد 

ورعايا  مراكز  بين  و1986،   1952 العامين  بين  فتنقل،  الرّب  حقل  في  للعمل  ال�ضاب 

الرفيع  منها  وكندا،  االأميركّية  المّتحدة  وال�اليات  واالأردن  لبنان  في  متنّ�عة  كثيرة  واأديار 

ومنها المت�ا�ضع، بين االإدارة والتعليم والخدمة الرع�يّة، على ح�ضب ما كان يرى روؤ�ضاوؤه، 

ق�ل  ح�ضب  على  ح�ضابًا  �ضي�ؤّدي  كمن  يعمل  الذي  االأمين  الخادم  منها  كّل  في  وكان 

تدّل  اإليه روؤ�ضاوؤه  اأ�ضندها  التي  المتنّ�عة  الكثيرة  االأعمال  تلك  اأّن  �ضّك  ب�ل�ش. ال  القّدي�ش 

التي  الطاعة  ف�ضيلة  على  اأّواًل  تدّل  اأنها  اإاّل  واالإن�ضانّية،  الفكريّة  عادل  الكاهن  طاقات  على 

نظر  في  هي  التي  الف�ضيلة  تلك  وفرح،  ور�ضى  وثقة  بت�ا�ضع  مار�ضها  والتي  بها  تحّلى 

الروؤ�ضاء  م�ضيئة  في  دوًما  الراهب  يرى  اأن  والكن�ضّية.  الرهبانّية  الحياة  اأ�ض�ش  من  الكني�ضة 

تجعلنا  اأ�ضياء  الروؤ�ضاء  اإرادة  ت�ض�ب  فقد  بالهّين،  دوًما  لي�ش  وتدبيره  اهلل  م�ضيئة  وتدبيرهم 

علمات  من  الطاعة  هذه  بها.  نعمل  فاإنّنا  ذلك  من  وبالرغم  اهلل.  اإرادة  تك�ن  باأن  ن�ضّك 

القّدي�ش  اإيّاه  اأن تحّب. هذا ما عّلمنا  قبّل  المحّبة. فلكي تطيع يجب  اأ�ضا�ضها  القدا�ضة وفي 

ب�ل�ش حين قال: »اإن محّبة الم�ضيح تحثنا«. في طاعة اأخينا المنتقل جان عادل محّبة. لكن 

للق�انين  طاعة  اإلى  امتّدت  بل  وح�ضب،  للروؤ�ضاء  طاعة  تكن  لم  عادل  الراهب  طاعة 

اأعماله  كّل  وفي  حياته  مراحل  كّل  في  لها  فكان  والكن�ضية.  الرهبانّية  والتقاليد  واالأنظمة 

الراهب الكاهن المحترم ليقينه باأنّها ت�ضاعد على اأن يقّد�ش بها ذاته ويقّد�ش االآخرين. ولم 

رجل  كان  ذلك.  عن  لت�ضّده  بها  يتحّلى  كان  التي  الناعمة  الجميلة  الدعابة  روح  تكن 

ال�اجب. ففي جماعته الرهبانّية كان الراهب الحا�ضر دوًما يزرع فيها حياة وفرًحا واندفاًعا 

ي�ميًّا. وكان  االإلهّية  بالليترجيا  الفر�ش واالحتفال  الم�اظب على �ضلة  والكاهن  واأخّ�ة، 

في الخدمة الرع�يّة الراعي ال�ضالح الذي يق�م ب�اجبه وبكّل ما تطلبه منه هذه الخدمة من 

�ضل�ات ون�ضاطات وزيارات على تن�عها. هكذا نال محّبة الجميع وتقديرهم واحترامهم، 

 الذي اأُقيم له في عام 2002 في 
ّ
 الخم�ضيني

ّ
في الداخل وفي الخارج. في الي�بيل الكهن�تي

بها  اتّ�ضف  ح�ضنة  خم�ضين  الم�ؤمن�ن  له  عّدد  مطرانًا،  حينها  كان  وقد  المّتحدة،  ال�اليات 

اإلى  بالن�ضبة  اأنّها  اإاّل  بالتعلم،  اأو حّتى  بالفطرة  المرء  يناله  قد  ما  الح�ضنات  �ضيادته. من هذه 
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االأ�ضل  في  الرهبانّية  الحياة  ي�ض�ع.  للرّب  م�ضادقة  من  ا  خ�ض��ضً تاأتي  والكاهن  الراهب 

اختيار ال�ضداقة مع الرّب ي�ض�ع، اختيار العي�ش معه في الملك�ت منذ الي�م وعلى االأر�ش. 

اأن  اختار  ال�ضّيد،  لم�ضادقة  و�ضيلة  الرهبانّية  الحياة  اختاروا  الذين  من  كان  الكبير  والراحل 

ائه ومن م�ضاّريه. فانعك�ضت تلك الحياة مع ال�ضّيد اإلى فرح ور�ضى داخلّيين  يك�ن من اأخ�ضّ

اإلى علقة  ال�ضّيد  مع  الحياة  تلك  ا  اأي�ضً وانعك�ضت  ناحية،  من  كّلها  حياته  وطبعا  فيه  ت�ّطنا 

وال�ّد  واالحترام  واللطف  ال�داعة  ا  خ�ض��ضً �ضمتها  علقة  االآخرين،  مع  طّيبة  حل�ة 

والت�ا�ضع والنقاوة وغيرها من ال�ضمات التي نرى فيها ثماًرا من ثمار الروح القد�ش. كان 

االأيّام  امتلك وبما عمل. وما كانت  بما  �ضخ�ضّية غنّية  المطران جان عادل  المنتقل  اأخ�نا 

اإنّما  ذاتّية،  �ضيرة  ن�ضرد  ل�ضنا  مطرانًا.  �ضار  حين  ذلك  اأثبت  وقد  لتزيده.  بل  غناه  لت�ضعف 

يجدر بنا اأن ننّ�ه بي�ضير من حياته االأ�ضقفّية. فقد كان قبل كّل �ضيء راعيًا بكّل معنى الكلمة 

على مثال ال�ضّيد الم�ضيح الراعي ال�ضالح. فقد ُعرف عنه قبل كّل �ضيء، وفي جميع اأنحاء 

اإليه  ال��ض�ل  يمكنهم  بحيث كان  اأبر�ضّيته  واأبناء  اإكليرو�ضه  ت�ضّرف  في  دائًما  اأنّه  االأبر�ضّية، 

، �ضعاره في ذلك ق�ل القّدي�ش 
ّ
في اأّي وقت، نهاًرا اأو ليًل، عبر الهاتف اأو البريد االإلكتروني

لكي  للجميع،  خادًما  نف�ضي  جعلت  »لقد  ك�رنث��ش:  اأهل  اإلى  االأولى  ر�ضالته  في  ب�ل�ش 

اأربح الجميع. �ُضهد له ثانيًا اأنّه كان يتفّقد بانتظام اأبناءه حيثما اأقام�ا، على م�ضاحة ال�اليات 

المّتحدة االأميركّية ال�ضا�ضعة، ول� كان عددهم قليًل، مطمئنًا اإلى اأح�الهم، مر�ضًدا وواعًظا 

وم�ضّدًدا ومحتفًل بالقدادي�ش والطق��ش، ال �ضّيما في االأزمنة الطق�ضّية الكبيرة. بانتقال اأخينا 

ا في كني�ضتنا  فيها، خ�ض��ضً ب�ضمة  ترك  تفقد كني�ضتنا حبًرا جليًل  اإيلّيا  المطران جان عادل 

التي في ال�اليات المّتحدة االأميركّية التي �ضتبقى تذكره باأعطر الذكر. ويفقد �ضين�د�ضنا اأًخا 

وزميًل و�ضديًقا ق�ضينا معه اأوقاتًا مقّد�ضة معطرة بالروح الطّيبة التي كان معروًفا بها، وكان 

له في ما بيننا اآراء واأفكار اأغنت تلك التي الإخ�ته المطارنة، يدليها بتجّرد الراهب وحما�ضة 

اإليها  بانتمائه  تفتخر  ا  بارًّ ابنًا  المخّل�ضّية  البا�ضيلّية  الرهبانّية  وتفقد  الراعي.  ومحّبة  المر�َضل 

االآب  منازل  اإلى  �ضبق�ه  الذين  الرهبان  من  الك�كبة  تلك  اإلى  الي�م  بان�ضمامه  وتفرح 

ابنًا  ا  اأي�ضً الطف�لة  �ضن�ات  وعا�ش  الن�ر  فيها  اأب�ضر  التي  مغدو�ضة  بلدة  وتفقد  ال�ضماوّي. 
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حمل ا�ضمها ورفع راأ�ضها حيثما حّل. وتفقد اأبر�ضّية ني�تن في ال�اليات المّتحدة االأمريكّية 

البطريرك  غبطة  من  اأتقّدم  االإلهّية  التعزية  بهذه  تاريخها.  �ضّناع  من  و�ضانًعا  �ضالًحا  راعيًا 

في  ني�تن  اأبر�ضّية  ومن  المقّد�ش،  ال�ضين�د�ش  اأع�ضاء  المطارنة  ال�ضادة  ومن  غريغ�ري��ش 

ال�اليات المّتحدة االأمريكّية وال �ضّيما راعيها �ضيادة المطران نق�ال، ومن الرهبانّية البا�ضيلّية 

المخّل�ضّية، ومن اأهالي مغدو�ضة، ومن اأقرباء المنتقل ومّمن كان له �ضديًقا وعارًفا، ومنكم 

وعد  من  اإلى  واحد  وقلب  واحد  ب�ض�ت  كّلنا  نهتف  الكني�ضة  ومع  االأحّباء.  اأيّها  جميًعا 

وتجّرد  م�ضتقيمة  وعبادة  بغيرة  االأر�ش  على  خدمك  الذي  هذا  الم�ضيح،  »اأيّها  بالحياة: 

وات�ضاع، مّجده يا مخّل�ش في ال�ضماوات«.

با�ضم  مخت�ضرة  وكلمة  ة، 
ّ
ال�ضرقي الكنائ�ش  مجمع  با�ضم  مقت�ضبة  كلمة  كانت  ثم 

البابا فرن�ضي�ش األقاها الم�ن�ضيني�ر اإيفان �ضانت��ش، بعدها نُقل الجثمان الى كمنتير الدير.

ثّم اأُقيمت بعد الدفن لقمة رحمة في الدير، بعدها انتقل الجميع الى �ضال�ن الدير 

ا.
ّ
حيث تقبل البطريرك العب�ضي والمطارنة والرئي�ش العام والكهنة التعازي بالمطران اإيلي

      الأر�شمندريت �شليمان اأبو زيد

م�ضاء الثلثاء 10 اأيل�ل 2019، اإنتقل اإلى اأح�ضان االآب 

ال�ضماوّي االأب �ضليمان اأب� زيد، بعد �ضراع مرير مع المر�ش، 

في  �ضنة،  و�ضتين  خم�ضة  عمر  عن  الدم،  في  اأ�ضابه  الذي 

ي�م  له جّناز خا�ضع  واأقيم  اأب� �ضهر في �ضيدا.  لبيب  م�ضت�ضفى 

الخمي�ش 12 اأيل�ل 2019، في كني�ضة دير المخّل�ش، تراأّ�ضه �ضيادة المطران اإيلي ب�ضارة 

الحّداد، وعاونه في ال�ضلة راعي اأبر�ضية الفرزل وزحلة المطران ع�ضام دروي�ش وراعي 

ة المطران مارون عّمار والرئي�ش العام االأر�ضمندريت اأنط�ان ديب 
ّ
ة �ضيدا الماروني

ّ
اأبر�ضي

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <
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ين، واالآباء المدبّرون 
ّ
ة االآباء المر�ضلين الب�ل�ضي

ّ
واالأب مروان �ضيدي الرئي�ش العام لجمعي

ورئي�ش دير المخّل�ش في ح�ض�ر االأب ماري��ش خيراهلل ممّثًل المطران ميخائيل اأبر�ش 

ال�ض�يريّة  ة 
ّ
البا�ضيلي ة 

ّ
للرهباني العام  الرئي�ش  ممّثًل  ا�ش 

ّ
في ديمتري��ش  العام  النائب  واالأب 

دة 
ّ
العاّمة لراهبات �ضي ات االأم تريز روكز، والرئي�ضة 

ّ
العاّمة للراهبات المخّل�ضي والرئي�ضة 

االأم  تريزيا  القّدي�ضة  لراهبات  العاّمة  والرئي�ضة  جمعة،  ج��ضلين  االأم  ال�ضالحة  الخدمة 

اليا�ش  الركن  الل�اء  الخ�ري،  �ضليم  الدكت�ر  م��ضى،  مي�ضال  الدكت�ر  فار�ش،  ب�لين 

طعمة  نعمة  النائب  مّخ�ل،  ج�رج  د 
ّ
ال�ضي وب 

ّ
الخر اإقليم  بلديّات  اإتّحاد  رئي�ش  ة، 

ّ
�ضامي

لكني�ضة  االأعلى  المجل�ش  ممّثًل  زيد  اأب�  �ضليم  د 
ّ
ال�ضي اأنط�ني��ش،  ط�ني  د 

ّ
بال�ضي ممّثًل 

من  وجمه�ر  والم�ارنة  الكاث�ليك  �ضيدا  ة 
ّ
اأبر�ضي كهنة  من  وعدد  الكاث�ليك،  الروم 

االأب  واأهل  والمخاتير  البلديّات  وروؤ�ضاء  البلديّات  وروؤ�ضاء  ات 
ّ
والفعالي الراهبات، 

�ضليمان، وجمه�ر من اأهالي كفريّا.

غبطة  كلمة  وردي  جيلبير  المدبّر  االأب  قراأ  المقّد�ش،  االإنجيل  تلوة  بعد 

ها: البطريرك ي��ضف العب�ضي، وهذا ن�ضّ

»قد�س الأر�شمندريت اأنطوان ديب المحترم،

الرئي�س العاّم على الرهبانّية البا�شيلّية المخل�شّية،

الم�ضيح قام،

ومن  الكريم  �ضخ�ضكم  من  اأتقّدم  بالقيامة،  رجائنا  عن  رة 
ّ
المعب العبارة  بهذه 

االأر�ضمندريت  االأب  وال�ضديق  االأخ  بانتقال  ة 
ّ
القلبي بتعزيتي  المحب�بين  الرهبان  جماعة 

�ضليمان اأب� زيد الرئي�ش العاّم االأ�ضبق.

المع�ضر  ب 
ّ
طي حكيًما  االإح�ضا�ش  رقيق  ر�ضينًا  ملتزًما  وكاهنًا  راهبًا  عرفته 

رنا عنها اأحدنا للآخر. 
ّ
مت�ا�ضًعا وربطتني به �ضداقة طبعها االحترام لم ندع فر�ضة اإاّل وعب

 واالإنجيل.
ّ
ته ال�ضّفافة وتحكيمه في االأم�ر ل�ضميره الحي

ّ
اأخذتني روحاني
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بعد  باكًرا  اإليه  ينقله  اأن  للب�ضر  ته 
ّ
ومحب حكمته  بعمق  �ضيء  كّل  يدبّر  الذي  �ضاء 

ى وت�ضليم واإيمان وفرح و�ضلم. �ضن�ات من مر�ش ع�ضال األّم به َقِبَله بر�ضً

اءه الذين ترك�ا كّل  له في الملك�ت الذي وعد به اأخ�ضّ
ّ
اإنّي اإن اأرج� اهلل اأن يتقب

ة المحب�بة نمً�ا م�ضتطرًدا في 
ّ
ر تعزيتي �ضائًل للرهباني

ّ
اأكر �ضيء وتبع�ه وعا�ض�ا بتق�ى، 

ة.
ّ
الرهباني القدا�ضة والدع�ات 

كم كنت اأتمّنى اأن اأك�ن حا�ضًرا ب�ضخ�ضي فيما بينكم الألقي على المنتقل العزيز 

ة واأرافقه اإلى مث�اه االأخير، اإاّل اأّن ظروًفا تح�ل دون ذلك. تلّطف �ضيادة 
ّ
النظرة ال�داعي

االأخ المطران اإيلي ب�ضارة حّداد الجزيل ال�قار رئي�ش اأ�ضاقفة �ضيدا ودير القمر وت�ابعها 

باأن ين�ب عّني في �ضلة الجّناز م�ضك�ًرا. اأرافقكم بال�ضلة على راحة نف�ضه. ليكن ذكره 

م�ؤبًّدا.«

ة، فقال:
ّ
�ر كلمة التاأبين با�ضم الرهباني

ّ
ثّم األقى االأب ج�زيف جب

طوبى للفقراء بالروح، فاإّن لهم ملكوت ال�شماوات )مّتى 5: 3(

دك عن 
ّ
بماذا اأرثيك يا اأبِت ومعّلمي �ضليمان، اأو باأيّة كلمات اأ�ضف اإيمانك وتجر

االإن�ضان ه�  ر 
ّ
ما يحر »اإّن  م�ضامعنا دوًما:  ترّدد على  الذي كنت  اأنت  الفانية.  الدنيا  هذه 

عي�ضه  على  داأبَت  ما  هذا  ملك�ته«.  ودخ�ل  باهلل  االتحاد  ه�  فرًحا  يغمره  وما  د، 
ّ
التجر

باإتقاٍن قّل نظيره، واالآن تُنهي هذه الم�ضيرة بدخ�لك ملك�ت من اأحببَت فاأحياك.

نعم لقد عرفناك راهبًا ملتزًما، عن�انًا الإيماٍن ال يتزعزع، وكاهنًا غي�ًرا ذا رجاء 

 :1 )ك�ل  االأم�ات«  بين  من  قام  من  وبكر  كّلها،  الخلئق  »بكر  الم�ضيح  بي�ض�ع  ثابت 

ة �ضادقة ال رئاء فيها.
ّ
15(. ورئي�ًضا �ضاحب قلٍب مفعٍم بمحب

فقيًرا  مطيًعا  مت�ا�ضًعا  نا  اأر�ضَ جاء  الذي  الم�ضيح،  ي�ض�ع  معّلمك  خطى  على 

ب�ل�ش.  القّدي�ش  ي�ضّميها  كما  الم�ضيح«  »ملء  اإلى  ال��ض�ل  اأنت وهدفك  �ضرت  ووديًعا، 

ًدا عن كّل ما عداه، وكاأنّك كنت ترّدد مع الر�ض�ل ب�ل�ش: »ال اأنفّك 
ّ
متم�ّضًكا به ومتجر
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اأ�ضاأل اإله ربّنا ي�ض�ع الم�ضيح اأن ينير ب�ضائر قل�بكم، لتدرك�ا اإلى اأّي رجاء دعاكم، واأّي 

كّل  ف�ق  يمينه  اإلى  واأجل�ضه  االأم�ات،  بين  من  الم�ضيح  اأقام  اإذ  ميراثًا،  لكم  مجد جعله 

االآتي  الدهر  في  بل  الدهر وح�ضب،  وقّ�ة و�ضيادة، ال في هذا  رئا�ضة و�ضلطان  �ضاحب 

التي هي ج�ضده وملء ذاك  للكني�ضة  راأ�ًضا  ا. وجعل كّل �ضيء تحت قدميه، وجعله  اأي�ضً

الذي ي�ضع كّل �ضيء في كّل �ضيء« )اأف 1: 17 �� 23(.

اأنّها كانت كافية لتجعل  اإاّل  بيننا، رغم ق�ضرها،  التي ع�ضتها  الفا�ضلة  الحياة  هذه 

كما  المخّل�ش،  دير  رهبان  حياة  في  �ضاطًعا  وك�كبًا  رهبانيتنا،  اأعلم  من  علًما  منك 

 الذين لمع�ا ف�ضيلة وعلًما 
ّ
جعلتك تن�ضّم اإلى م�كب رهبان المطران اأفتيمي��ش ال�ضيفي

هذه  زالت  وما  والتفاني.  وال�داعة  بالت�ا�ضع  زوا 
ّ
تمي �ضيء  كّل  قبل  ولكن  وقدا�ضة، 

الكني�ضة العريقة ت�ضهد على زفراتهم العميقة و�ضل�اتهم الممزوجة بدم�عهم. وحجارتها 

َك الم�ضّلي بين حناياها، وقد حفظت وقع خط�اتك في  ت�ضهد الي�م من جديد على نَف�ضِ

الم�ضاء ذهابًا واإيابًا، وارتع�ضت مراًرا ب�ضماع قدادي�ضك الخا�ضعة والممتلئة حرارة واإيمانًا 

مع  مات�ا  الذين  اأولئك  من  واحد  »الأنّك  ب�ل�ش:  القّدي�ش  ق�ل  فيك  فتحّقق  و�ضلًما. 

الم�ضيح عن اأركان العالم... وحياتهم محتجبة مع الم�ضيح في اهلل« )ك�ل 2: 20(.

مراًرا  االأ�ضقفّية  ترف�ش  جعلتك  االحتجاب  في  والرغبة  العالم  عن  الم�ت  هذا 

ًل  رغم انتخاب ال�ضين�د�ش المقّد�ش لك مطرانًا على ح�ران. كان ج�ابك الرف�ش، مف�ضّ

االختلء الدائم مع من طاقت اإليه نف�ضك م�ّجًها كّل طاقة حياتك للتحاد به وحده.

ق�ل  متّمًما  بالحقيقة.   
ّ
حي اأنّك  للجميع  ت�ضهد  العالم  هذا  عن  بم�تك  الي�م 

كاأنّنا  نُقتل،  وال  م�ؤّدب�ن  كاأنّنا  اأحياء،  نحن  وها  مائت�ن  كاأنّنا  »نُح�ضب  ب�ل�ش:  القّدي�ش 

لنا  �ضيء  ال  كاأنّا  كثيرين،  نغني  ونحن  مع�زون  كاأنّنا  فرح�ن،  دائًما  ونحن  محزون�ن 

ونحن نملك كّل �ضيء« )2 ك�ر 6: 9 �� 10(.

القّدي�ش  ذكرها  التي  الجديدة«  واالأر�ش  الجديدة  »ال�ضماوات  تلك  تدخل  الي�م 

بطر�ش، والتي طالما حلمت روحك اأن تطير اإليها والتي قال عنها �ضفر الروؤيا: »لن يبقى 
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فيها للم�ت وج�د وال للبكاء، وال لل�ضراخ وال للألم، الأّن العالم القديم قد زال« وها 

لك  فط�بى  عينيك.  اأمام  ينبلج  الجديدة  واالأر�ش  الجديدة  ال�ضماوات  فجر  الي�م  ه� 

اإلى  لتدخل  اأب�ابه لك  ع 
ّ
ي�ضر بالروح، وها ه� ملك�ت اهلل  ًدا 

ّ
فقيًرا ومتجر الأنّك ع�ضت 

فرح ربّك م�ضروًرا.

الأر�شمندريت �شليمان اأبو زيد المخّل�شّي

ه� �ضليمان ابن طّن��ش جري�ش اأب� زيد واإميلي مخايل نجم من بلدة كفريّا في 

�ضرق �ضيدا.

دخل  نف�ضها.  ال�ضنة  من  ني�ضان   23 في  وتثّبت  وتعّمد   ،1954 �ضباط   20 في  ولد 

مدر�ضة دير المخّل�ش �ضنة 1965 وكان في ال�ضف ال�ضاد�ش، وتابع درو�ضه حّتى نهاية ال�ضف 

االأّول ثان�ي، حيث انتقل اإلى دير ال�ضّيدة ولب�ش ث�ب االبتداء في 5 اآب 1971. اأبرز نذوره 

االأولى الب�ضيطة في 6 اآب 1972 ثّم انتقل اإلى المدر�ضة ال�ضغرى واأكمل درو�ش الجزء الثاني 

من الباكال�ريا في مدر�ضة الفرير في الرميلة وكان �ضكنه في مدر�ضة دير المخّل�ش.

�ضنة 1973 انتقل اإلى المدر�ضة الكبرى ليتلّقى درو�ضه في جامعة الروح القد�ش 

اأّول كان�ن  الفل�ضفة وفي  اللي�ضان�ش في  1976 حاز على  االأول  الك�ضليك. وفي كان�ن 

في  بعد ذلك درو�ضه  تابع  المخّل�ش.  دير  كني�ضة  في  الم�ؤبّدة  نذوره  اأبرز   1977 الثاني 

ا في �ضيف 
ًّ
الك�ضليك وح�ضل على اإجازة في الله�ت عام 1981. �ضيم �ضّما�ًضا اإنجيلي

1980 ثم كاهنًا في 9 اآب 1980 عن يد المثلث الرحمات المطران مي�ضال حكيم.

ة ال�ضغرى وفي ت�ضرين الثاني من ال�ضنة نف�ضها 
ّ
ن اأ�ضتاًذا ومر�ضًدا في االإكليريكي

ّ
تعي

دة 
ّ
ن م�ضاعًدا لمعّلم المبتدئين في دير ال�ضي

ّ
ة ج�ن. في �ضيف 1981 عي

ّ
بداأ بخدمة رعي

لل�ضر  اأمينًا  انتخب   1983 عام  ال�ضغرى.  ة 
ّ
االإكليريكي في  ويدّر�ش  ة 

ّ
بالرعي يهتّم  وبقي 

حيث   1984 االأّول  ت�ضرين  حّتى  ج�ن  ة 
ّ
لرعي وكاهنًا  االبتداء  في  م�ضاعًدا  وبقي  العاّم 

وح�ضل   1988 اآب  حّتى  فيها  وبقي  الكبرى،  ة 
ّ
االإكليريكي لرئي�ش  نائبًا  روما  اإلى  انتقل 

.
ّ
خللها على �ضهادة دكت�راه بدرجة امتياز في الله�ت الروحي
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ا اآنذاك. 
ّ
ة ال�ضغرى في بكفي

ّ
ن نائبًا لرئي�ش االإكليريكي

ّ
في ت�ضرين االأّول 1988 ُعي

معّلًما  انتخب   1992 مجمع  اإثر  وعلى  العام.   
ّ
لل�ضر اأمينًا  انتخب   1989 مجمع  وفي 

للمبتدئين في دير المخّل�ش، ثّم مدبًّرا �ضنة 1995، ورئي�ًضا لدير المخّل�ش حتى 1988 

وبقي معّلًما للمبتدئين حّتى العام 2000.

ة، وفي مجمع 2007 انتخب 
ّ
في مجمع 2001 انتخب رئي�ًضا عامًّا على الرهباني

، ومرافًعا في دع�ى خادم اهلل االأب ب�ضارة اأب� مراد، 
ّ
 الر�ض�لي

ّ
وكيًل عامًّا لدى الكر�ضي

حيث تكّلل عمله الحثيث بالنجاح باإعلن البابا بندكت�ش ال�ضاد�ش ع�ضر �ضنة 2010 االأب 

ًما. �ضنة 2013 تجّددت له ال�كالة وكذلك مهّمة المرافعة في دع�ى  ب�ضارة اأب� مراد مكرَّ

ا �ضنة 2016. بقي في  م االأب ب�ضارة اأب� مراد، وكذلك تّم التجديد له اأي�ضً
ّ
تط�يب المكر

من�ضبه اإلى اأن انتقل اإلى اأح�ضان االآب ال�ضماوّي بعد �ضراع مرير مع المر�ش. وكان ذلك 

م�ضاء الثلثاء 10 اأيل�ل 2019. ليكن ذكره م�ؤبًدا. الم�ضيح قام! حًقا قام!

 في روما الكردينال لي�ناردو �ضاندري 
ّ
ال�ضرقي ا من رئي�ش المجمع  اأي�ضً وردت 

ها: ة، هذا ن�ضّ
ّ
ر�ضالة تعزية باللغة االإيطالي

"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

  

      الأر�شمندريت جرا�شيمو�س مورفي

كّل  في  المقّد�ش  الكريم  ال�ضليب  رفع  ذكرى  في 

العالم، في 14 اأيل�ل 2019، ت�ّفي االأب جرا�ضيم��ش م�رفي 

في مكان اإقامته في فل�ريدا، واأقيم له جّناز في كني�ضة كنيتيكت، 

ته.
ّ
وُدفن بقرب والدته بح�ضب و�ضي

م�رفي   )Mable( ومابل  ت�ما�ش  ابن  ه� جرا�ضيم��ش 

)Murphy(. ُولد في 24 كان�ن الثاني 1940. نال �ضهادة في الفل�ضفة �ضنة 1965، وفي 

 
ّ
القان�ني الحّق  في  ودكت�را   

ّ
الرعائي الله�ت  في  ودكت�را   ،1979 �ضنة  الله�ت 

 
ّ
الكر�ضي من  �ضماح  على   1966 �ضنة  ح�ضل   .1995 �ضنة  اللتران  جامعة  من   

ّ
ال�ضرقي

ني�ضان   9 في  وكاهنًا   ،1967 ني�ضان   2 في  ا 
ًّ
اإنجيلي �ضّما�ًضا  �ضيم  طق�ضه.  بتغيير   

ّ
الر�ض�لي

�ش �ضليبا اأر�ضمندريتًا 
ّ
1967، عن يد المطران مي�ضال �ضاهين. �ضامه رئي�ش االأ�ضاقفة فيلب

اإلتحق  ت�رنت�.  في  االأورث�ذك�ش  الروم  ة 
ّ
رعي اأّواًل  خدم   .1978 االأّول  كان�ن   3 في 

ة في دير القّدي�ش با�ضيلي��ش في ميث�ن، ولب�ش ث�ب االبتداء 
ّ
ة المخّل�ضي

ّ
ب�ضف�ف الرهباني

الم�ؤّقتة  اأبرز نذوره  المبتدئين االأب ج�رج داغر.  1983 في عهد معّلم  اأيل�ل  في 13 

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <
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ة في 19 ت�ضرين االأّول 1987. ثّم نراه مدّر�ًضا للعل�م 
ّ
في 13 اأيل�ل 1984، واالحتفالي

 Nashua,( في نا�ض�ا )River College( ة ثّم رئي�ًضا لق�ضم الله�ت في معهد ريفر
ّ
الديني

دة االأرز في مان�ض�ضتر-
ّ
ة �ضي

ّ
N. H.( من �ضنة 1987 الى 2001. وخدم بال�قت ذاته رعي

�ضترا�ضب�رغ-فرن�ضا،  في   
ّ
القان�ني الحّق  بدرا�ضة   1992-1991 �ضنة  بداأ  ني�هم�ضر. 

وح�ضل على االإجازة. ثّم اأكمل درا�ضته في جامعة اللتران في روما )1995-1992(، 

 في 22 حزيران �ضنة 1995. ومن �ضنة 1992 
ّ
ونال �ضهادة الدكت�راه في الحّق القان�ني

ة 
ّ
ة واال�ضئنافي

ّ
ة ني�تن، وفي المحكمة االبتدائي

ّ
 في اأبر�ضي

ّ
حتى 2014 يعمل كنائب ق�ضائي

الرهبان  على  ا 
ًّ
اإقليمي رئي�ًضا  انتُخب   1995 �ضنة  ة. 

ّ
الكاث�ليكي ة 

ّ
والروماني ة 

ّ
الماروني

في  التعليم  من   1997 �ضنة  ا�ضتعفى   .2001 حّتى   
ّ
االأميركي االإقليم  في  ين 

ّ
المخّل�ضي

فل�ريدا  الى   2003 �ضنة  انتقل  كبيرة.  ة 
ّ
جراحي ة 

ّ
لعملي خ�ض�عه  ب�ضبب  نا�ض�ا  جامعة 

البداية  لمحكمة  ورئي�ش   
ّ
ق�ضائي كنائب  عمله  متابًعا  اأ�ضرته،  من  بالقرب  ليك�ن 

واال�ضتئناف.

ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

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:  Archimandrite Gerasimos 
Murphy Retires as Judicial Vicar

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 
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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

 

    

       الأر�شمندريت اليا�س كويتر

فارق   ،2019 الثاني  ت�ضرين  من  ع�ضر  الثامن  �ضباح 

القربان  تناول  اأن  بعد  هدوء  بكّل  الحياة  ك�يتر  اليا�ش  االأب 

المقّد�ش في غرفته في دير المخّل�ش واأقيم له جّناز خا�ضع ي�م 

االأربعاء 20 ت�ضرين الثاني 2019، في كني�ضة دير المخل�ش، تراأّ�ضه �ضيادة المطران اإيلي 

ب�ضارة الحّداد وعاونه في ال�ضلة الرئي�ش العام االأر�ضمندريت اأنط�ان ديب واالأب مروان 

دير  المدبّرون ورئي�ش  ين، واالآباء 
ّ
الب�ل�ضي المر�ضلين  االآباء  ة 

ّ
العام لجمعي الرئي�ش  �ضيدي 

المخّل�ش االأب ج�زيف واكيم في ح�ض�ر االأب ج�زف خ�ري ممّثل �ضيادة المطران 

للراهبات  العاّمة  الرئي�ضة  واالأم  االأرث�ذك�ش،  للروم  �ضيدا  ة 
ّ
اأبر�ضي راعي  كف�ري  اليا�ش 

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <



72

وروؤ�ضاء  ات 
ّ
والفعالي والراهبات  ين 

ّ
االأبر�ضي الكهنة  من  وعدد  روكز  تريز  ات 

ّ
المخّل�ضي

البلديّات والمخاتير واأهل الفقيد.

بعد تلوة االإنجيل المقّد�ش، األقى االأب المدبّر جيلبير وردي كلمة التاأبين با�ضم 

فقال:  ة، 
ّ
الرهباني

اإذا كان من ال�ضع�بة بمكان اخت�ضار خم�ش وت�ضعين �ضنة من العمر في �ضفحات 

ة في �ضط�ر، واالأكثر 
ّ
قليلة، فاالأ�ضعب ه� اختزال �ضبعة و�ضبعين �ضنة من الحياة الرهباني

ة في كلمات 
ّ
�ضع�بة ه� اعت�ضار �ضبعين �ضنة من اختبار الحياة مع اهلل بالخدمة الكهن�تي

معدودة. ولكن مهما كانت الكلمات غيَر كافية الإيفاء الراحل العزيز االأب اليا�ش ك�يتر 

اأغناها  لها  ابن  لفقدان  ة 
ّ
الرهباني االأّم  واألم  بالج�ضد،  عّنا  لرحيله  البليغ  حزننا  فاإّن  حّقه، 

 االأبلُغ عن احترامنا 
ُ
بالف�ضيلة وباالأعمال التي »تمّجد ا�ضم ي�ض�ع المخّل�ش«، هما التعبير

تنا ل�ضخ�ضه وتقديرنا لف�ضائله.
ّ
له ومحب

»ثم فا�شت روحه ومات ب�شيبة طّيبة، �شيًخا م�شَبًعا من الأّيام، وان�شم الى قومه«.

انتقال  عن  نحن  نق�ل  وهكذا  اإبراهيم...  م�ت  عن  التك�ين  �ضفر  يق�ل  هكذا 

اأخينا اأب�نا اليا�ش: »فا�شت روحه ومات ب�شيبة طّيبة، �شيًخا م�شَبًعا من الأّيام، وان�شم 

وه�  تط�يبه،  ي�م  ب�ضارة  باأبينا  �ضيحيط�ن  الذين  االآباء  معهم ج�ق  ليكِمل  الى قومه« 

تدّرب  َمن  ولكّل  اليا�ش ك�يتر  الراقد  للأب  ة 
ّ
الرهباني الحياة  في  مثااًل  معهم  كان  الذي 

ا عن يده. 
ًّ
روحي

االإيمان«  ال�ض�ط، وحفظ  واأتّم  الح�ضن،  الجهاد  »جاهد  اأن  بعد  الي�م  ن�ّدعه  اإنّنا 

بكّل ثبات عزم وقّ�ة، لي�لد مجّدًدا في الحياة االأبديّة وليدخل في المجد االأب�ّي الذي 

اأعده اهلل لمختاريه.

ة اأ�ضيلة 
ّ
اليا�ش ب�ل�ش ك�يتر، الم�ل�د في 19 ني�ضان �ضنة 1924 من عائلة دم�ضقي

الم�ؤ�ّض�ش  منذ  بها  ة 
ّ
الرهباني ا�ضم  يرتبط  التي  التاريخية  دم�ضق  مدينة  في  وم�ؤمنة،  ة 

ّ
تقي

ة الع�ضرات من الرهبان القّدي�ضين وفيها ترعرع على 
ّ
ال�ضعيد الذكر، والتي اأعطت الرهباني
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د، فتاأثّر ب�ضيرتهم وتاقت نف�ضه الى 
ّ
روؤية ه�ؤالء االآباء يخدم�ن بكّل غيرة واإخل�ش وتجر

وليحّل  �ضن�ات،  ع�ضر  ابن  وه�  المدر�ضة  فدخل  ة، 
ّ
الرهباني اأبناء  �ضف�ف  في  االنخراط 

دة ويتقّدم من النذور المقّد�ضة في 15 اآب 1942 ولي�ضل 
ّ
بعد ذلك مبتدئًا في دير ال�ضي

الى الكهن�ت في العام 1949 ب��ضع يد المطران با�ضيلي��ش خ�ري.

�ضن�ات  لمّدة ثلث  المدر�ضة  في  مدّر�ًضا  بقي  اآنذاك،  المتَّبَعة  العادة  كانت  وكما 

لينطلق بعدها الى م�ضيرة حياة ط�يلة انق�ضمت الى ثلثة محاور:

1 ــ في الحياة الرهبانّية: نجده مدّر�ًضا في المدر�ضة ومعّلًما للمبتدئين لدورات 

متعّددة، وفي ال�ضلطة مدبًّرا، ومتابًعا باهتمام كبير ل�ض�ؤون المكتبة الكبرى والمخط�طات، 

ومديًرا لمجلتي »نفحة المخّل�ش« و»ال�حدة في االإيمان«.

العميق   
ّ
الروحي بالت�جيه  ا  وخ�ض��ضً العمل  بجّديّة  المرحلة  هذه  وامتازت 

والمنفتح على العمل الرع�ّي للطلب المبتدئين الم�كلة اإليه رعايتهم، وقد كنت واحًدا 

لي�ضاعدوا في  الم�اعظ  يقيم  الرعايا حيث كان  الى  بهم  فينطلق   ،1970 العام  في  منهم 

العمل الرع�ّي وينفتح�ا على عمل الر�ضالة، وهذا كان يُعتبر في حينه خط�ة جريئة، اإذ 

 كان يح�ضل ذلك. واأكثر ما كان يرّكز عليه في تربية 
ّ
الأّول مّرة في تاريخ االإبتداء الرهباني

« والتعمق في تاريخ الرهبانّية للتعّلق بها.
ّ
المبتدئين ه� ال�ضعي الى »الكمال الرهباني

والمهجر:  ال�طن  في  متعّددة  رعايا  في  خدم  حيث  الرعوّية:  الحياة  في  ــ   2

اهلل  رام  فاإلى  ة( 
ّ
االأميركي المّتحدة  )ال�اليات  مل�وكي  الى  كندا  في  م�نتريال  فمن 

ف�ضيدا حيث  فدم�ضق،  والمدر�ضة،  واالأنط�ش  الكني�ضة  بناء  اأيّامه  في  تّم  )فل�ضطين( حيث 

ون�ضاطه  غيرته  الأعمال  ال�ضعب  من  محب�بًا  »كاهنًا   ،
ّ
الرهباني �ضّجله  في  جاء  كما  كان، 

الق�ضاع في �ض�ريا...  االأردن وفي  بيروت، و�ض�ر والزرقاء في  الحَدث  وكَرمه«، وفي 

المعارف  مدار�ش  في  ويعّلم  ويُر�ضد  يعظ  كان  حيث  الرعايا،  من  العديد  في  وغيرها 

ة النا�ش واحترامهم، 
ّ
ويق�م بالخدمات الرع�يّة بكّل غيرة ون�ضاط وفرح، فيكت�ضب محب

ة حيثما حّل...
ّ
ة في القرى، تارًكا ب�ضماته الروحي

ّ
ويقيم الريا�ضات الروحي
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وال  وم�ضالحها.  و�ضيتها  ة 
ّ
الرهباني ا�ضم  على  الغيرة  �ضديد  كان  كله  ذلك  وفي 

الذكر  بقّ�ة  يلم�ض�ن  التي خدمها  الرعايا  في  بعده  من  الذين خدم�ا  االآباء  اأّن  في  �ضّك 

 الكبير الذي خّلفه في نف��ش م�ؤمنيها...
ّ
ب الذي تركه واالأثر االإيجابي

ّ
الطي

على  االنكباب  دائم  كان  اأفكار  وبغزارة  ال 
ّ
�ضي بقلم  الفكرّية:  الحياة  في  ــ   3

ة 
ّ
الروحي بالحياة  يتعّلق  فيما  ا  خ�ض��ضً ة، 

ّ
وال�ثائقي ة 

ّ
والتاريخي ة 

ّ
الروحي الكتب  تاأليف 

ة اأو بتاريخ اآبائها واإبداعاتهم في الرعايا التي يخدم�نها، وفي كّل ما يتعّلق باأم�ر 
ّ
الرهباني

ة، وقد جاوزت م�ؤلّفاته الخم�ضين عدا المقاالت المتنّ�عة.
ّ
الرهباني

برحيله الي�م تفقد الرهبانية رجل من رجاالتها ذوي االأقلم ال�ضيالة الذين اأغن�ا 

تاريخها بغزارة انتاجهم الفكري والتاأريخي.

على  انكّب  الرع�يّة،  خدماته  متابعة  عن  واأقعده  ج�ضده  المر�ش  �ضرب  ولّما 

اأن ا�ضتّد عليه المر�ش فاأقام في  متابعة التاأليف واالإنتاج الفكرّي في دير المخّل�ش، الى 

بيت الراحة في ك�ضارة تحت نظر العذراء مريم واهتمام اأخ�اتنا الراهبات المخّل�ضيات 

�ضكر  كّل  هناك  العاملين  وللم�ّظفين  مّنا  فلهن  ة، 
ّ
ومحب فرح  بكّل  به  اعتنين  الل�اتي 

العجزة في  الكهنة  ة مكانًا منا�ضبًا الإقامة 
ّ
الرهباني ال�ضلطة  اأت 

ّ
اأن هي وعرفان جميل. وبعد 

وت�قه  رغبته  عن  للروؤ�ضاء  دوًما  ر 
ّ
يعب كان  الذي  ك�يتر  االأب  من  وباإ�ضرار  االأم،  الدير 

حيث  المخّل�ش  دير  الى  ة 
ّ
الرهباني ال�ضلطة  اأعادته  فيه،  واالإقامة  االأم  الدير  الى  للع�دة 

الدير  في  فا�ضتقر  ا، 
ًّ
وروحي ا 

ًّ
�ضّحي الملئم  الجّ�  العّجز  االآباء  من  والإخ�انه  له  وّفرت 

على  م�اظبًا  الرهبان،  اإخ�انه  ة 
ّ
بمحب محاًطا  حياته  اأواخر  فق�ضى  لذلك،  نف�ضه  وطابت 

با�ضتعداد  ال�ضيخ�خة، منتظًرا  العجز واآالم  االإمكان، ومتحمًل بكّل �ضبر  ال�ضل�ات قدر 

تاّم لحظة االنعتاق من ج�ضد الم�ت، الى اأن لفظ اأنفا�ضه االأخيرة...

اأبت اليا�س!

مطّ�ل  بكلم  العام،  الرئي�ش  لك  �ضرح  المقّد�ضة،  نذورك  من  تقّدمت  عندما 

االإنجيل  على  اأق�ضمَت  وعندما  ي�ض�ع...  للرّب  �ضتقطعها  التي  العه�د  وم�ؤثّر،  ووا�ضح 

يتك لتجحد في العالم وتزهد باالأ�ضياء التي فيه، ولتثبت 
ّ
المقّد�ش باأنّك تتقّدم بملء حر
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ة والعفة وال�رع، ولتُخِل�َش الطاعة للرئي�ش 
ّ
ة وت�ض�ن ذاتك في البت�لي

ّ
في الحياة الرهباني

ة وم�ضّقات 
ّ
الرهباني الحياة  الم�ضيح، ولتتحّمل ب�ضبر جميع م�ضايق  ولجماعة االإخ�ة في 

اأق�ضمت على ذلك  ا هلل... عندما 
ًّ
ة، ولتعمل لخدمة الكني�ضة والنف��ش حب

ّ
الحياة الر�ض�لي

بالحياة  اأعدك  القدير،  اهلل  ِقبَل  من  فاأنا  ذلك،  حفظَت  »اإذا  اآنذاك:  المتقّدم  اأجابك  كله، 

االأبديّة، با�ضم االآب واالبن والروح القد�ش«.

االإله، ودعاءنا  الرّب  الى  فاإّن �ضلتنا  اأن حفظَت ذلك في حياتك،  واالآن، وبعد 

ته المباركة، اأن يمنحك الحياة االأبديّة، لتن�ضّم الى 
ّ
الى المخّل�ش الذي انتميَت الى رهباني

من  لدى  معهم  فت�ضفع  الخل�د،  ديار  الى  �ضبق�ك  الذين  القّدي�ضين  واأجدادك  اآبائك 

يتمّتع�ن بمجد م�ضاهدته، كي يزيد من قدا�ضة نف��ضنا جميًعا.

االأر�ضمندريت  العام  اأبينا  ب�ضخ�ش  ممّثَلًة  العزيزة،  ة 
ّ
المخّل�ضي ة 

ّ
الرهباني االأّم  فاإلى 

اأنط�ان ديب الفائق االحترام، والى جميع اأبناء ب.م. في ال�طن والمهجر، اأتقّدم بالتعزية 

ة الحاّرة، طالبًا الى المخّل�ش االإلهي اأن ينميهم جميًعا في القدا�ضة، ويعّ��ش على 
ّ
القلبي

ة المباركة برهبان قّدي�ضين ي�ؤّدون له ال�ضهادة ال�ضالحة ب�ضيرتهم الفا�ضلة.
ّ
الرهباني

اأتقّدم  اأبينا العام الفائق االحترام،  ة، وبا�ضم �ضيادة 
ّ
ة المخّل�ضي

ّ
وبا�ضم االأم الرهباني

َمن  كّل  واأن�ضبائه، ومن  واأقاربه  اأهله  الفقيد، ومن جميع  عائلة  ا من  اأي�ضً ة 
ّ
القلبي بالتعزية 

ه، ومنكم جميًعا اأيّها الح�ض�ر الكريم، الذين اأتيتم ل�داع االأب اليا�ش الراقد 
ّ
عرفه واأحب

على رجاء القيامة االأبديّة.

كما اأت�ّجه بال�ضكر العميق، با�ضم الرئي�ش العام وبا�ضم اأبناء ب.م.كاّفًة، الى �ضيادة 

ال�ضلة  هذه  لتراأّ�ضه  االحترام  ال�ضامي  الحّداد  ب�ضارة  اإيلي  المطران  االأبر�ضية  راعي 

المحترمات،  واالأخ�ات  ات 
ّ
المخّل�ضي للراهبات  العاّمة  الرئي�ضة  ح�ضرة  والى  الجنائزيّة، 

د عناء ال�ضفر للم�ضاركة في ال�ضلة 
ّ
واإلى كّل َمن اأبرق اأو ات�ضل معّزيًا، والى كّل َمن تكب

االإله  بِنعم  المغم�ر  العمر  بط�ل  للجميع  داعيًا  كويتر،  اليا�س  الأب  للراحل  ة 
ّ
ال�داعي

 القائم من بين االأم�ات.
ّ
العلي

  

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <
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      الأب �شامي داغر

في الحادي ع�ضر من كان�ن االأّول 2019، فارق االأب 

�ضامي داغر الحياة الفانية في م�ضت�ضفى الدكت�ر لبيب اأب� �ضهر 

خا�ضع  جّناز  له  واأقيم  �ضنة.  وثمانين  �ضبع  عمر  �ضيدا، عن  في 

ي�م الجمعة 13 كان�ن االأّول 2019، في كني�ضة دير المخل�ش، 

ال�ضلة  في  وعاونه  الحّداد،  ب�ضارة  اإيلي  المطران  �ضيادة  تراأّ�ضه 

راعي اأبر�ضية الفرزل وزحلة المطران ع�ضام دروي�ش والرئي�ش 

االآباء  ة 
ّ
لجمعي العام  الرئي�ش  �ضيدي  مروان  واالأب  ديب  اأنط�ان  االأر�ضمندريت  العام 

واكيم  ج�زيف  االأب  المخّل�ش  دير  ورئي�ش  المدبّرون  واالآباء  ين 
ّ
الب�ل�ضي المر�ضلين 

ال�ض�يريّة  ة 
ّ
البا�ضيلي ة 

ّ
للرهباني العام  الرئي�ش  ممّثًل  ا�ش 

ّ
في ديمتري��ش  العام  النائب  واالأب 

�ضيادة  ممّثل  االأ�ضمر  اليا�ش  الم�ن�ضيني�ر  ح�ض�ر  في  معل�ف،  �ضربل  االأر�ضمندريت 

ة، واالأب ج�زف خ�ري ممّثل �ضيادة 
ّ
المطران مارون عّمار راعي اأبر�ضية �ضيدا الماروني

العاّمة  الرئي�ضة  واالأم  االأرث�ذك�ش،  للروم  �ضيدا  ة 
ّ
اأبر�ضي راعي  كف�ري  اليا�ش  المطران 

د ج�رج مّخ�ل، وعدد من 
ّ
ات تريز روكز، ورئي�ش بلديّة ج�ن ال�ضي

ّ
للراهبات المخّل�ضي

ات وروؤ�ضاء البلديّات والمخاتير واأهل الفقيد.
ّ
ين والراهبات والفعالي

ّ
الكهنة االأبر�ضي

با�ضم  التاأبين  كلمة  ال�ضغبيني  نق�ال  االأب  األقى  المقّد�ش،  االإنجيل  تلوة  بعد 

فقال: ة، 
ّ
الرهباني

»طوبى لالأنقياء القلوب فاإّنهم يعاينون اهلل«

وتباركت  ا�ضمه  على  تاأ�ّض�ضت  الذي  اإلى  ة 
ّ
الرهباني تقّدمها  االأخرى  تل�  هديّة 

)المتمّثلة  م 
ّ
المكر ال�ضليب  ارتفاع  ذكرى  عتبة  اأيل�ل  من  العا�ضر  هدايا  فبعد  بخدمته. 

دة العذراء اإلى 
ّ
باالأب �ضليمان اأب� زيد( والع�ضرين من ت�ضرين الثاني، ذكرى دخ�ل ال�ضي

الهيكل )المتمّثلة باالأب اليا�ش ك�يتر(، ها هي الي�م، على عتبة عيد ميلد الفادي، تقّدم 

ا، وروًحا طاهرة �ضافية، االأب �ضامي داغر. ا هديّة غالية، ابنًا بارًّ له اأي�ضً
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ة، 
ّ
الرهباني للنذور  وال�ضّتين  وال�ضابعة  العمر،  من  والثمانين  ال�ضابعة  ال�ضنة  ففي 

بهدوء  االأر�ش،  حياَة  داغر  �ضامي  االأب  يُنهي   ،
ّ
الكهن�تي للعمل  والخم�ضين  والتا�ضعة 

و�ضلم وبنقاوة قلب، لي�لد مجّدًدا في الحياة االأبديّة، وليعاين وجه اهلل مع من �ضبقه من 

ثباٍت  بكّل  االإيمان«  ال�ض�ط، وحفظ  واأتّم  الح�ضن،  الجهاد  »جاهد  اأن  بعد  قّدي�ضين،  اآباء 

وقّ�ِة عزم. وها نحن االآن نجتمع لنرافقه بال�ضلة في رحلته االأخيرة الى حيث الم�ضتهى، 

طالبين  لها«،  نهاية  ال  حياة  بل  تنّهد  وال  حزن  وال  وجع  ال  »حيث  الملك�ت،  الى 

يكافاأه  لكي  الكلى،  والفاح�ش  القل�ب  في  ما  العارف  العادل،  الديان  الى  عين 
ّ
ومت�ضر

اأ�ضعاف االأ�ضعاف على كّل عمل �ضالح، ويتغا�ضى عن زاّلته، ويجازيه الجزاء ال�ضالح 

ويجعل ن�ضيبه مع المختارين واالأبرار.

ة ال�ادعة، 
ّ
�د من بلدة الجميلي

ّ
االأب �شامي داغر ه� ابن ب�ضارة داغر وبربارة عب

ة اثنين 
ّ
ة م�ؤمنة اأعطت الرهباني

ّ
جارة دير المخّل�ش والمرتبط ا�ضمها با�ضمه، ومن عائلة تقي

من اأبنائها هما من خيرة الرهبان.

باالإيمان  م�ضبٍع   
ٍّ
عائلي ج�ٍّ  في  البلدة  تلك  في  وترعرع   1932 العام  في  ُولد 

ة... دخل دير المخّل�ش �ضنة 1946 وه� في الرابعة ع�ضر من عمره، 
ّ
وبالف�ضائل االإنجيلي

التق�ى  حياة  الى  المتعّط�ضة  رغباته  اأ�ضبع�ا  اأجّلء  اآباء  يد  على  ة 
ّ
االإكليريكي في  وتربّى 

والف�ضيلة والب�ضاطة، فاأنَم�ا فيه حّب ال�ضلة والتاأمل، وغّذوا روح الب�ضاطة التي امتاز بها 

ة...
ّ
في الحياة الجماعي

ة الى اأن �ضيم كاهنًا في العام 1960 بعد اأن اأم�ضى اأربع 
ّ
تدّرج في الحياة الرهباني

ة في جامعة القّدي�ش اأن�ضلم��ش.
ّ
�ضن�ات في روما الإنهاء درا�ضاته الله�تي

نذوره،  مع  المن�ضجم  الراهب  فبطاعة  القدا�ضة،  باب  مفتاح  هي  الطاعة  كانت  واإذا 

وبط�اعّية النف�ش المت�ا�ضعة، راح االأب �ضامي ينفّذ طلبات الروؤ�ضاء في التعيين، دون اأّي ترّدد، 

فبداأ حياتَه العملّية ف�ر ر�ضامته الكهن�تّية اإذ ُعّين في اإكليريكّية بيت �ضاح�ر حيث ق�ضى ثلث 

�ضن�ات تمّيزت بالعطاء ومحّبة الطّلب، لينتقل بعدها ناظًرا ومعلًما في مدر�ضة دير المخّل�ش 
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في  ال�ضارم  للطّلب،  المحّب  الم�ضّلي  االأب  مثال  بخللها  كان  اأخرى،  �ضن�ات  ثلث  لمّدة 

تربيته، البا�ضم دوًما والخالق جٍ� من الفرح فيما بين الطّلب بظرافته وروحه الطّيبة.

االأيّام  بعد حرب  التالي  العام  وفي  االأردن،  في  الزرقاء  الى  انتقل   1966 العام  في 

ًدا في بيت �ضاح�ر حيث بقى لغاية العام 1970 في خدمة �ضعبة  ال�ضتة �ضنة 1967 ُعّين مجدَّ

فكان  البلدة.  لتلك   
ّ
االإ�ضرائيلي االحتلل  واقع  عن  الناجم  المتده�ر   

ّ
االأمني ال��ضع  نتيجة 

الراعي ال�ضالح الذي ي�ضير في مقّدمة رعّيته دون خ�ف، يق�دها اإلى الثبات في االإيمان.

دة مّدة �ضّت 
ّ
ال�ضي فاأم�ضى في دير  ن م�ضاعًدا لمعّلم االبتداء، 

ّ
ُعي  1975 العام  في 

ة، 
ّ
ة والحياة الجماعي

ّ
�ضن�ات �ضاربًا المثل ال�ضالح اأمام المبتدئين في حفظ النذور الرهباني

ة في زحلة حيث ال 
ّ
ة مار اليا�ش المخّل�ضي

ّ
لينتقل بعدها في العام 1981 الى خدمة رعي

ة عميقة 
ّ
بة وروحاني

ّ
ز به من روح طي

ّ
ة لما تمي

ّ
ب اإلى الي�م بين اأبناء الرعي

ّ
يزال ذكره الطي

ما في 
ّ
وب�ضيطة �ض�اء في اأو�ضاط االأوالد وال�ضباب اأم في اأو�ضاط االأخ�يّات والكبار، ال�ضي

االت�ضاالت  كثرة  اإلى  اأ�ضير  اأن  لنف�ضي  اأ�ضمح  وهنا  يحييها.  كان  التي  ة 
ّ
االإنجيلي ال�ضهرات 

 الكّل 
ّ
�ه »بي رين عن وفائهم ومحبتهم لمن �ضمَّ

ّ
ة المعب

ّ
اأبناء هذه الرعي التي تلّقيناها من 

واأبّ�ة  ة 
ّ
اإخل�ش ومحب بكّل  الذي كان قد خدمهم  لرحيله، ه�  اأ�ضفهم  القّدي�ش«، وعن 

وحنان لمّدة اثنتي ع�ضرة �ضنة... فلهم مّنا كّل ال�ضكر.

المخّل�ش  دير  اإلى  ومنها  ًدا  مَجدَّ �ضاح�ر  بيت  اإلى  عاد  زحلة،  في  خدمته  بعد 

ات.
ّ
ة ج�ن بعد ع�دة االأهالي اإليها ومر�ضًدا للراهبات المخّل�ضي

ّ
وكيًل للدير وخادًما لرعي

ة في نف��ش اأهلها 
ّ
في معل�ال التي انتقل اإليها �ضنة 1988، ال تزال ب�ضماته الروحي

ما ح�ضُن تقربه من االأطفال على الرغم 
ّ
بة والمِرحة ترّف في كّل بي�تها ال�ضي

ّ
وروُحه الطي

من تقّدمه في ال�ضّن، وتعاطيه المنفتح على الجميع.

ا الى دير المخّل�ش ليك�ن ال�كيَل االأمين على االأرزاق 
ًّ
في العام 2002 عاد نهائي

والمثاَل  ة 
ّ
الروحي والتمارين  ال�ضل�ات  على  الم�اظب  والراهَب  النظام  عن  والم�ض�ؤوَل 

ة.
ّ
في عي�ش الحياة الجماعي
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فاأ�ضعفته، مّما ا�ضطره  تت�ضّلل الى ج�ضده  العمر، بداأت االأمرا�ش  مع تقدمه في 

الراهبات  بيت  في  واال�ضتجمام  العلج  متابعة  ثّم  ومن  الم�ضت�ضفى  دخ�ل  الى 

به،  الفائقة  عنايتهّن  على  ن�ضكرهّن  الل�اتي  ك�ضارة،  في  ال�ضعادة  دار  في  ات 
ّ
المخّل�ضي

ا 
ً
الرهبان م�اظب اأخ�انه  بين  اأحّب، ليك�ن  الذي  المخّل�ش  الى دير  الع�دة  ومن بعدها 

ة وم�ضتقبًل ب�جهه الب�ض��ش زّوار الدير الى اأن 
ّ
كعادته على ال�ضل�ات والحياة الجماعي

ا�ضترّد الربُّ االأمانة �ضباح ي�م االأربعاء 11 كان�ن االأّول في م�ضت�ضفى لبيب اأب� �ضهر 

الى  وان�ضّم  �ضالحة  ب�ضيبة  »ومات  ة، 
ّ
االإلهي باالأ�ضرار  مزّوًدا  الروح  فاأ�ضلم  �ضيدا،  في 

ق�مه«.

ة، خدوم، 
ّ
ب القلب، �ضافي الني

ّ
 بما يلي: »كاهن راهب طي

ّ
ي�ضفه ال�ضجل الرهباني

م�ضّحي بنف�ضه، مط�اع ال يرف�ش عمًل، محّب للتلميذ، فكاهي، قّ�ال، ي�ؤلّف االأ�ضعار 

بات �ضعريّة عديدة وم�ؤلّفات منها ما ُطبع ومنها ما تزال مخط�طة... 
ّ
له كتي ة«... 

ّ
الزجلي

ة الطابع.
ّ
تّم تلحين العديد من مقط�عاته ال�ضعريّة ال�ضعبي

ال�ضي�خ...  مع  �ضيخ  ال�ضباب،  مع  �ضاب  االأطفال،  مع  طفل  داغر،  �شامي  االأب 

ة 
ّ
ِذكره ثابت حيثما خدم. بانط�اء �ضفحة حياته، انط�ت �ضفحة من �ضفحات اآباء الرهباني

وجعل  وزاّلته،  ذن�به  له  وغفر  اأفعاله  على  الرّب  كافاأه  والمت�ا�ضعين.  القلب  الب�ضيطي 

مقامه مع االأبرار وال�ضّديقين.

ن�ّدعك االآن اأيّها االأب الحبيب �ضامي، ونحن على اأب�اب االحتفال بعيد الميلد، 

زمن التج�ّضد والخل�ش، وت�ضخ�ش اأب�ضاُرنا اإلى ال�ضماء، مع اأب�ضار الرعاة الناظرين اإلى 

في  مّجد  الم�ضيح،  »اأيّها  واإلهنا:  ملكنا  اإلى  لنهتف  لحم،  بيت  مغارة  ف�ق  الم�ضيح  نجم 

ورجاء  باإيمان  باهلل،  يليق  كما  وعا�ش  م�ضتقيمة،  بعبادة  خدمك  الذي  هذا  ال�ضماوات، 

اأُرقد ب�ضلم وبهدوء، فقد كنت الن�ضمة الهادئة. ولتبَق روُحك الطاهرة ترفرف  ة«. 
ّ
ومحب

يتبارك  �ضبق�ك،  ة، كما ذخائر من 
ّ
المباَرك ذخيرًة حي وليبَق جثمانك  العامر،  اأرجاء  في 

منها رهبان هذا الدير وزّواره.
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اأبناء ب.م. في ال�طن والمهجر،  الفائق االحترام، والى جميع  العام  اأبانا  يا  اإليكم 

 لينمينا جميًعا في القدا�ضة، ويعّ��ش 
ّ
التعزية القلبّية الحاّرة، مع الدعاء اإلى المخّل�ش االإلهي

على الرهبانّية المباركة برهبان قّدي�ضين ي�ؤّدون له ال�ضهادة ال�ضالحة ب�ضيرتهم الفا�ضلة.

ا من �ضقيقه  اأي�ضً القلبّية  بالتعزية  اأتقّدم  المخّل�ضّية،  الرهبانّية  االأّم  وبا�ضمكم، وبا�ضم 

تريز روكز،  العاّمة  االأم  �ضقيقته  ابنة  ومن  وعائلتها،  اأم جان  �ضقيقته  ومن  وعائلته،  بطر�ش 

ومن جميع اأهله واأقاربه واأن�ضبائه، ومن كّل َمن عرفه واأحّبه، ومنكم جميًعا اأيّها الح�ض�ر 

القيامة  رجاء  على  الراقد  �شامي  االأب  ل�داع  بعيد،  ومن  قريب  من  اأتيتم  الذين  الكريم، 

االأبديّة.

ة المطران اإيلي ب�ضارة حّداد 
ّ
كما واأت�ّجه بال�ضكر العميق الى �ضيادة راعي االأبر�ضي

ال�ضلة  هذه  لتراأّ�ضهما  االحترام  ال�ضاميي  دروي�ش  ي�حّنا  ع�ضام  المطران  و�ضيادة 

العامين  الروؤ�ضاء  والى  المحترمين،  وممّثليهم  االأجّلء  االأ�ضاقفة  ال�ضادة  واإلى  الجنائزيّة، 

د عناء ال�ضفر للم�ضاركة في 
ّ
والرئي�ضات العاّمات المحترمين وممّثليهم، والى كّل َمن تكب

ة للراحل الكبير االأب �شامي داغر، داعيًا للجميع بط�ل العمر المغم�ر 
ّ
ال�ضلة ال�داعي

الم�ت  واطئًا  خدر  كمن  القبر  من  والبارز  مغارة  في  طفًل  المتاأن�ش   
ّ
العلي االإله  بِنعم 

وواهبًا الحياة.

<  ليكن ذكـره مـوؤّبـداً! الم�شيح قام  <
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االأب  والد  البركيل،  لونديو�س خليل  ت�ّفي   ،2017 الثاني  ت�ضرين   19    االأحد 

2017، في كني�ضة  الثاني  21 ت�ضرين  الثلثاء  البركيل، واأُقيم له جّناز ي�م  فادي 

القّدي�ش جاورجي��ش في معل�ال. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

   االأحد 14 ت�ضرين االأّول 2018، ت�ّفي في م�نتريال )كندا( �شارل ح�شيب عيد، 

ابن عّمة االأب ت�فيق عيد، واأُقيم له جّناز ي�م الثلثاء 23 ت�ضرين االأّول 2018 

ة المخّل�ش في م�نتريال. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.
ّ
في كاتدرائي

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

اأنطون  اأنطون  )�ض�ريا(  معل�ال  في  ت�ّفي   ،2018 االأّول  ت�ضرين   22    االإثنين 

ريحان، ابن عّمة االأب فادي بركيل، واأُقيم له جّناز ي�م الثلثاء 23 ت�ضرين االأّول 

2018 في كني�ضة القّدي�ش جاورجي��ش في معل�ال. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

اليا�س  قبالن  ال�ضاب  فنزويل  في  ت�ّفي   ،2018 االأّول  ت�ضرين   30    الثلثاء 

1

1

1

1

المخلِّ�سيِّين الرهبان  اأقارب  وفيات من 
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ال�شغبيني، ابن �ضقيقة االأب �ضمير �ضركي�ش، واأُقيم له قّدا�ش وجّناز لراحة نف�ضه ي�م 

ال�ضبت 3 ت�ضرين الثاني 2018 في كني�ضة القّدي�ضة تقل في تربل. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

ب�ل�ش  االأب  والد  اأرملي،  �شليم  �شهيل  ت�ّفي   ،2018 االأّول  كان�ن   4    الثلثاء 

اأرملي عن عمر 83 �ضنة، واأُقيم له جّناز ي�م الخمي�ش 6 كان�ن االأّول 2018 في 

كني�ضة القّدي�ضين بطر�ش وب�ل�ش في �ضفاعمرو. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

�ضقيقة  عطا،  خرياطي  لور  كندا  في  ت�ّفيت   ،2018 االأّول  كان�ن   9    االأحد 

االأّول  14 كان�ن  الجمعة  لها جّناز ي�م  واأُقيم  المرح�م االأب ج�رج خرياطي، 

2018 في كني�ضة ي�ض�ع الملك في ت�ُرنت� ـ كندا. ليكن ذكرها م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

   الخمي�ش 24 كان�ن الثاني 2019، ت�ّفي جليل �شركي�س ثعلب، عّم االأب طلل 

دة 
ّ
�ضي كني�ضة  في   ،2019 الثاني  كان�ن   25 الجمعة  ي�م  جّناز  له  واأُقيم  ثعلب، 

معل�ال.  في  العائلة  مدافن  الى  نُقل جثمانه  ثّم  )دم�ضق(  الزيت�ن  في حارة  النياح 

ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

2019، ت�ّفي جرج�س �شعد م�شعد، خال االأب بطر�ش )�ضمير(  اآذار   10    االأحد 

دة االنتقال في 
ّ
�ضركي�ش، واأُقيم له جّناز ي�م االإثنين 11 اآذار 2019، في كني�ضة �ضي

ريّاق، ح��ش حاال. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

1

1

1

1
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جيلبير  االأب  خالة  المعلوف،  عازار  غريتا  ت�ّفيت   ،2019 اآذار   12    الثلثاء 

 
ّ
دة-حي

ّ
ال�ضي كني�ضة  في   2019 اآذار   13 االأربعاء  ي�م  جّناز  لها  واأُقيم  وردي، 

ال�ضيدة في زحلة. ليكن ذكرها م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

   االإثنين 10 اأيّار 2019، ت�ّفي جميل �شعيد عون، خال االأب عبدو رعد، واأُقيم 

الدام�ر.  في   
ّ
الحي اليا�ش  مار  كني�ضة  في   ،2019 اأيّار   11 الثلثاء  ي�م  جّناز  له 

ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

   االأربعاء 15 اأيّار 2019، ت�ّفي داود جرج�س رعد، �ضقيق االأب عبدو رعد، واأُقيم 

دة ال�ضاحل في جّل الديب. 
ّ
له جّناز ي�م الخمي�ش 16 اأيّار 2019، في كني�ضة �ضي

ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

داغر،  �ضامي  االأب  �ضقيقة  ب�شاره داغر،  حنينه  ت�ّفيت   ،2019 اأيّار   24    الجمعة 

دة ال�رديّة الرعائية في 
ّ
اأيّار 2019 في كني�ضة �ضي واأُقيم لها جّناز ي�م ال�ضبت 25 

زوق م�ضبح. ليكن ذكرها م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

   ال�ضبت 6 تّم�ز 2019، ت�ّفي وفيق �شالم عيد، والد االأب ت�فيق عيد، واأُقيم له 

ة. ليكن ذكره 
ّ
جّناز ي�م االإثنين 8 تّم�ز 2019، في كني�ضة دار العناية في ال�ضالحي

م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

1

1

1

1

1
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�ضعر،  اأب�  اإليان  االأب  �ضقيق  �شعر،  اأبو  جورج  ت�ّفي   ،2019 اأيل�ل   25    االأربعاء 

اأيل�ل 2019، في كني�ضة القّدي�ش جاورجي��ش  واأُقيم له جّناز ي�م الخمي�ش 26 

في معل�ال. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

له  واأُقيم  رزق،  اأنط�ان  االأب  والد  رزق،  جورج  ت�ّفي   ،2019 اأيل�ل   29    االأحد 

ريّاق- في  االنتقال  دة 
ّ
�ضي كني�ضة  في   ،2019 االأّول  ت�ضرين   1 الثلثاء  ي�م  جّناز 

ح��ش حاال. ليكن ذكره م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

عبداهلل  االأب  �ضقيق  الحمدّية،  تركي  ت�ّفي   ،2019 االأّول  ت�ضرين   14    االإثنين 

الحمديّة، واأُقيم له جّناز ي�م الثلثاء 15 ت�ضرين االأّول 2019، في كني�ضة القّدي�ش 

اع )دم�ضق(. ليكن ذكره م�ؤبًّدا. كيرلّ�ش في الق�ضّ

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

   االإثنين 14 ت�ضرين االأّول 2019، ت�ّفيت جانيت )خوري( �شاهين، �ضقيقة االأب 

اأنط�ني��ش )كريم( خ�ري، واأُقيم لها جّناز ي�م الثلثاء 15 ت�ضرين االأّول 2019، 

في كني�ضة مار اليا�ش في حيفا. ليكن ذكرها م�ؤبًّدا.

ليكن ذكـره مـوؤّبـًدا! 

1

1

1

1
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ح�ضلت الرهبانّية على ثلث ذخائر للقّدي�ضة 

تريز الطفل ي�ض�ع، ب�ا�ضطة ر�ضالة من قد�ش 

الرئي�ش العام الى مركز ليزي� )فرن�ضا( حيث 

االأخ�ان   2019 �ضيف  في  يخدم  كان 

وت�ّزعت  دميرجيان.  وب�ل  فرع�ن  ري�ضار 

االأولى في دير  التالي:  ال�ضكل  الذخائر على 

الكبرى  االإكليريكّية  في  الثانية  المخّل�ش، 

للبتداء.  ال�ضّيدة  دير  في  والثالثة  جعيتا  في 

مظّللة  تريزيا  القّدي�ضة  روح  تبقى  وبذلك 

بي�ت التن�ضئة والدير االأّم، وال تنقطع �ضل�ضلة 

الرهبان المخّل�ضّيين الذين اأول�ا هذه القّدي�ضة 

ا واهتماًما ومحّبة ممّيزين. اعتباًرا خا�ضًّ

يا قّدي�ضة تريزيا، ت�ضّرعي الأجلنا!

ذخائر للقّدي�سة تريز 

الطفل ي�سوع
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