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يحتوي كتاب احلياة الرهبانية على جزئني:

اجلزء الأول من هذا الكتاب يحتوي على درا�شات عامة، �شاملة عن احلياة 	·

الرهبانية يف ال�رشق. 

 جزٌء كبري من املقالت نُ�رش �شابقاً يف جملة الوحدة يف الإميان، نن�رشها للفائدة. 

ون�شكر الذين �شاهموا يف و�شعها، كٌل يف موقعه ورتبته الكهنوتية وعمله...

ومنهم من انتقلوا اإىل احلياة اخلالدة. وقد �شدر هذا اجلزء يف منت�شف كانون 

الأول 2021.

 اجلزء الثاين من هذا الكتاب، وهو احلايل، يحتوي على ما تي�رّش لنا َجْمُعه 	·

حول تاريخ واأهداف وروحانية الأديار والرهبانيات واجلمعيات واملوؤ�ش�شات 

الرهبانية الرجالية والن�شائية اليوم يف ال�رشق الأو�شط.

     ون�شكر الذين �شاهموا يف جمع هذه املعلومات. ل �شيما الأخت الراهبة 

الذي  منذر  كنعان  ريا�ض  وال�شتاذ  الوردية.  راهبات  من  حجازين  �شي�شيل 

واكب هذا الكتاب بكل تفا�شيله.

�سور الغالف

1 - دير املخل�ص - جون

هو املركز الرئي�شي للرهبانية البا�شيلية املخّل�شية. اأ�ّش�شه املطران افتيمو�ض 

ال�شيفي، مطران �شيدا و�شور وعكا على اأثر اأعجوبة »يا خمل�ص العامل« التي 

حدثت معه �شنة 1685، عندما كان يف زيارة رعائية لبلدة جون ال�شوفية. 

تهيئة  لأجل  اجتماٍع  يف  الأردن،  يف  وراهبات  لرهبان  جماعية  �شورة   -٢

ال�شينود�ض املقبل بعنوان » لأجل كني�شة �شينودو�شية«.



الرهبانية يف ال�سرق اليوم

 بقلم غبطة البطريرك

 غريغوريو�ض الثالث حلام

اأوردنا يف اجلزء الول من العدد اخلا�ض ملجلة الوحدة يف الميان للعام 2021، 

مقالت حول احلياة الرهبانية يف ال�رشق امل�شيحي، منذ بداية امل�شيحية.

ال�رشق هو مهد امل�شيحية، ومهد الرهبنة يف كٍل من م�رش و�شوريا وفل�شطني 

والعراق وجممل بلدان ال�رشق الو�شط املعا�رش.

َعَبَق برائحة قدا�شة القدي�شني، الن�شاك  اإنه لعمري تاريخ ثريٌّ جميٌد م�رشٌق، 

دين واحلبي�ض والعاموديني والنا�شكني على ال�شجار... واملتبالهني لجل  واملتوحِّ

املدن  اأنهم جعلوا  بينهم  امل�شرتك  القا�شم  والوّعاظ.... وكان  وال�شّواح  امل�شيح، 

قفاراً، والِقَفار مدناً...

ع�شقهم  يف�شلهم  فلم  الب�رش...  مع  املدن  ويف  اهلل،  مع  الرباري  يف  كانوا 

للم�شيح عن اإخوة امل�شيح، اأبناء وبنات ِجْلدنهم... فكانوا قريبني اإىل اهلل وقريبني 

اإىل الب�رش كّل الب�رش: املخلوقني على �شورة اهلل ومثاله.

وهكذا حّققوا املثال الأعلى للرهبان: ال�شالة والعمل Ora et Labora.  هذا 

بدوره  الذي  الغرب،  رهبان  اأبي  بندكتو�ض  القدي�ض  قوانني  ُيقّر  الذي  ال�شعار 

اإعترب نف�شه اإبنا روحّياً للقدي�ض با�شيليو�ض الكبريامل�رّشع الكرب للحياة الرهبانية يف 

ال�رشق. وهذا ما عرّب عنه القدي�ض بندكتو�ض يف ختام قوانينه املدعّوة »القاعدة« 

Regula   حيث نقراأ قي اأخر مقطع من الف�شل الخري فيها: »من يريد معرفة املزيد 
عن احلياة الرهبانية فليذهب اإىل اأبينا با�شيليو�ض!«

القدي�شني.  الرهبان  اآبائنا  روحانية  رائعة  بعبارات  ت�شف  الطق�شية  �شلواتنا 

وهذه مقاطع منها نقطتفها من اأنا�شيد املراقي يف �شحر خدمة الآحاد.

الباطل«  العامل  عن  منقطعون  لأنهم  الإلهي،  باحلب  يهيمون  املتوحدين  »اإن 

)اللحن الول(.



6
 ُيجّنحهم«

َّ
»اإن حياة الن�ّشاك لَ�شعيدة! لأن الِهيام الإلهي

د عبارات عن حياة الرهبان، منها: الع�شق، امل�شاهدة، وال�شغف،  �شلواتنا تُردِّ

والتعايل، والرتّقي، والإيحاءات، واملراقي، والتهّجد، وال�شهر، واجلهاد، والماتة، 

والن�شك، والزهد، وال�شالة، وال�شوم والدموع...

كما جند عبارات حمبة القريب وامل�شاكني والغرباء وعابري ال�شبيل واملر�شى... 

وال�شفاء واحلماية عن املظلومني، وم�شاحلة املتخا�شمني والوقوف يف وجه الظلم 

والظاملني واحلكام... واأ�شحاب البدع.

�شة قي العمال الجتماعية.  وكانت اأديارهم اإىل كونها منا�شك، اأمكنًة خم�شَّ

جممع  وهو   ،)Basiliad( »بازيلياد«   ُدعي  ما  املوؤ�ّش�شات  هذه  راأ�ض  وعلى 

اجتماعي قام حول اأديار القدي�ض با�شيليو�ض الكبري. جند فيه جمموعة من اخلدمات 

الجتماعية.

وهكذا حّقق الرهبان هذه العبارة الرائعة »ال�سالة والعمل«. ال�شالة والن�شك!...

م�شاكن  فعّمروا  والروحية!  اجل�شدية  الرحمة  واأعمال  واخلدمة!  القريب  وحمبة 

اج وعابري ال�شبيل وامل�شت�شفيات، وامليامت... والالئحة طويلة ت�شف اخلدمات  للحجَّ

اأوردناها يف  التي  الجتماعية التي زخرت بها الديار! وهذا ما حتققناه من املقالت 

اجلزء الأول حول احلياة الرهبانية يف ال�رشق يف التاريخ امل�شيحي منذ بداياته.

درا�شتنا  من  الول  اجلزء  يف  حتققناه  الذي  الأعلى  الرهباين  املثال  هذا  اإن 

نُحّققه يف املقالت التي جندها يف اجلزء الثاين، وت�شف وجود هذا املثال الرهباين 

وموؤ�ّش�شات  وخدمات  ون�شاطات  وحياة  وقوانني  اأنظمة  يف  والعمل(  )ال�شالة 

الرهبانيات الرجالية والن�شائية، واملوؤ�ّش�شات الرهبانية على اختالفها! فقد عمرت 

ولبنان  م�رش  يف  الو�شط،  ال�رشق  بلدان  يف  الرهبانية،  احلياة  مهد  بلداننا  بها 

و�شورية وفل�شطني والردن والعراق ولبنان...

ل بها على املجلة، الرهبان والراهبات  اإننا جَند يف هذه الدرا�شات، التي تف�شّ

اأمينًة دقيقة للمثال الرهباين الرائع، الذي مّيز تاريخ احلياة الرهبانية  �شورًة رائعة 

يف ال�رشق.
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حول  املقالت  لنا  واأر�شلوا  لوا  تف�شّ الذين  كل  جزيال  حاّرا  �شكراً  ن�شكر  اإننا 

مل  ومن  اإ�شمه  و�شع  من  والن�شائية!  الرجالية  الرهبانية،  وموؤ�ّش�شاتهم  رهبانيتهم 

ي�شع اإ�شمه مع املقال...

اإن امل�شرية الرهبانية يف الأم�ض تتج�ّشد وتُتابع يف هذا ال�شحاب من ال�شهود، 

للحياة الرهبانية يف �رشقنا اليوم!...

واجلمعيات  الرهبانيات  هذه  تاريخ  حول  املقالت  هذه  يت�شّفح  ومن 

واملوؤ�ّش�شات الرهبانية، ي�شكر اهلل ويفرح لهذا الكّم الكبري من الأعمال واخلدمات 

واأحوالهم  جمتمعاتهم  يف  النا�ض  حياة  قطاعات  كل  تطال  التي  والن�شاطات 

وحاجاتهم وهمومهم...

ذوي  املر�شى،  الطفال،  الن�شاء،  )الرجال،  النا�ض،  كل  النا�ض  تطال  اإنها 

احلاجات اخلا�شة واملعوقني، �شحايا العنف املنزيل، �شحايا احلرب والنزاعات، 

النازحني،  املهاجرين،  وبالع�شاء،  بالب�رش  الجتار  �شحايا  الجانب،  العمال 

ال�رشى، امل�شاجني، املظلومني واملحرومني(...

ولجلهم جميعا تقيم هذه الرهبانيات واجلماعات الرهبانية املدار�ض وامل�شايف، 

بال�رشى  وتهتم  املهنية...  واملدار�ض  وامليامت،  واملالجيء،  العجزة،  وماآوي 

امل�شيحي  واحلوار  العام،  احلوار  ومراكز  وجلان  حلقات  وتوؤ�ّش�ض  وامل�شاجني... 

وال�شت�شارة  ال�شغاء  ومراكز  والطبي،  النف�شي  والدعم  والتنمية  ال�شالمي، 

والطبية، ومراكز الهتمام بالعمال الجانب، واملوؤمترات واحللقات لأجل العدالة 

وال�شالم والتنمية الجتماعية...

والالئحة طويلة! وتطال كل اإن�شان وحاجته وكل قطاع.

هذه هي رهبانياتنا وجماعاتنا الرهبانية الرجالية والن�شائيةـ واإننا ن�شكر اهلل على 

لكي  يدعمها  من  ون�شكر  واملوؤ�ش�شات...  وامل�شاريع  واملبادرات  اخلدمات  هذه 

ال�شامية ر�شالة املحبة واخلدمة والت�شامن، لكي تكون للنا�ض احلياة  تتابع ر�شالتها 

وتكون لهم بوفرة.
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باإخوته  فخور  راهب  قلب  من  �شادرة  خا�شة  اأمنية  عن  اأعرّب  اأن  واأحب 

واأخواته الرهبان والراهبات: األ وهي اأن يكون اإىل جانب كل هذه اخلدمات 

والروحية  الليرتجية  باحلياة  اأكرب  اهتمامهم  يكون  اأن  واملبادرات...  وامل�شاريع 

والن�شكية. وذلك من خالل تخ�شي�ض دير من اأديار ومراكز كل رهبانية ليكون 

، وريا�شة روحية، ومتابعة التاأهيل الروحاين والرهباين، 
ّ

مكان ا�شتجماٍم روحٍي

واملوؤ�ّش�شني،  الرهبان  الآباء  �شّيما  ل  روحية  ومطالعة  وتاأمل  ليرتجية،  و�شالة 

اجلماعة  يف  العي�ض  لأجل  يختارها  اأوقاتاً  وراهبة  راهٍب  كل  يق�شي  بحيث 

وتكري�ض وقت للن�شك الروحي وال�شالة الطق�شية و�شالة ي�شوع وال�شبحة... 

واملطالعة الروحية...

وهكذا حتقق جماعاتنا الرهبانية تقاليد الآباء »ال�شالة والعمل« ويبقى ال�شوق 

حّياً اإىل الن�شك والوحدة وال�شكينة والهدوء الروحي... وهكذا يبقى يف قلب 

الراهب حّياَ ال�شعار القدمي: اأن تكون املدن قفاراً والقفار مدناً... وينعم الراهب 

بامل�شاهدة الروحية وعذوبة لقاء الرب، الذي يدعونا دائماً، قائاًل: هلموا اإىل مكان 

اأديارنا م�شيافة لكل رعايانا، لكي يجدوا  قفر وا�شرتيحوا قلياًل«... ل بل تبقى 

والجتماعية  املادية  امل�شاعدات  كل  اإىل  بال�شافة  الروحية،  »الراحة«  هذه  فيها 

على  الديار  حتافظ  وهكذا  واملوؤمنات.  للموؤمننب  تقّدمها  التي  اأنواعها،  على 

جاذبيتها الروحية جلميع املوؤمنني في�شلون مع �شاحب املزامري.

»هلّم لن�شعد اإىل جبل الرب واإىل بيت اإلهنا لنعاين جمد جتّليه«.	 

»فرحت بالقائلني يل هلّم لن�شعد اإىل جبل الرب!«	 

وَفِرح 	  اإبتهجت روحي  اإلهنا.  الرب  ديار  اإىل  »ِلَن�رش«  القائلني يل: 

قلبي. 

عن 	  متقطعون  لأنهم  الإلهي،  باحلب  دوماً  يهيمون  املتوّحدين  اإن 

العامل الباطل.
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ومع انا�شيدنا الروحية:

»لقد �شغفتني بال�شوق اإليك . اأيها امل�شيح . و�شحرتني بحبك الإلهي. فاأحرق 

م طربا . ح�شورك  خطاياي بنار غري مادية. واأهلني اأن اأ�شبع من التنعم بك . لأعظِّ

الح. اأيها ال�شّ

اأيها امل�شيح الإله . اإن مو�شى معاين اهلل . واإيليا ذا املركبة الـنارية . امل�شارع 

نحو ال�شماء . بغري اأحرتاق . ملا عايناك يف حني جتّليك.... �شهدا اأنك ، �شانع 

 . لإنارتك  ال�شيد  اأيها  اأي�شا  نحن  ن�شبحك  فمعهما   . الأنبياء  ومتمم  النامو�ض 

لن�شبحك اأبد الدهر«.

ويف اخلتام اأ�شكر اهلل على اأديارنا ورهباننا وراهباتنا، ونطلب من اهلل اأن ُيكرث 

الدعوات الرهبانية الرجالية والن�شائيةـ لكي تُكمل الديار ر�شالتها اجلميلة، فتكون 

احلياة  لهم  تكون  لكي  العامل،  على  امل�شيح  نور  ت�شّع  اجلبل،  على  املبنية  املنائر 

وتكون لهم بوفرة.

الرهبنة يف  العدد يف جزئيه عن  �شاهم يف هذا  لكل من  مع �شكري جمّدداً 

ال�رشق اأم�ض واليوم.

                                                                          

15 ت�شرين الثاين ٢٠٢1

                                                     

                                              

9 الرهبانية يف ال�رشق اليوم



اجلماعات الرهبانية الرجالية

للروم الكاثوليك

يف لبنان



                  الرهبانية البا�سيلية املخّل�سية

1- نبذة تاريخية

املطران  اأ�شقفية  الأوىل من  ال�شنة  ، يف  املخّل�شية  البا�شيلية  الرهبانية  ن�شات   

اآنذاك  وكانت   ،1682 �شنة  اأي   ، و�شيدا  �شور  اأبر�شية  على  ال�شيفي  اأفتيميو�ض 

من  بانيا�ض ومرجعيون وجزء  اأبر�شية  اإىل  امتدادها  ي�شل   ، الأبر�شيات  اأهم  من 

اأبر�شيتي زحلة وعكا. 

 1682 م  عا  ولكن   ،1711 عام  لي�ض  تاأ�ش�شت،  املخّل�شية  فالرهبانية  ولهذا 

تفوح  حيث   ، القدمية  �شيدا  اأحياء  يف  وذلك  افتيمو�ض.   املطران  �شيامة  تاريخ 

رائحة التاريخ من ال�شوارع ال�شيقة ؛ وبالتحديد يف مطرانية �شيدا للروم امللكيني 

القدمية ، حيث الغرفة التي ينقل التقليد اأن الر�شولني بطر�ض وبول�ض التقيا فيها. 

٢- املوؤ�س�ص

اأ�شل عائلته  1643، ويعود  اإنه ميخائيل ال�شيفي ، ُولد يف دم�شق نحو �شنة   

اإىل مدينة بعلبك . تدّرج يف العلم منذ �شغره يف الدار البطريركية يف دم�شق ، 

وزادت ثقافته اّت�شاعا بف�شل ات�شاله بالآباء املر�شلني من ي�شوعيني - الذين تتلمذ 

على يدهم - وكبو�شيني وغريهم . كان متبّحرا يف العلوم الالهوتية والطق�شية 

والتاريخية ويف اللغة اليونانية ، ولكرثة علومه لقب ب » قفة العلم « .. 

ُر�شم �شّما�شاً، فكاهناً، وتعنّي يف الدار البطريركية يف دم�شق. ويف �شنة 1682، 

اأفثيميو�ض . �شا�ض  اأبر�شية �شيدا و�شور وعكا ، واتخذ ا�شم  انتخب اأ�شقفا على 

الأبر�شية بغرية وتفاٍن، وَعِمَل جاهدا يف �شبيل تعزيز الوجود امل�شيحي يف اأبر�شيته 

فاأتى بعائالت ملكية من �شوريا واأ�شكنها يف منطقة �شيدا وجوارها،  لكي يبقى يف 

هذه الأر�ض من » يب�شمل « ، على حد قوله . 

ون�شط بكل غرية ر�شولية ، يف بّث الدعوة لل�رشكة مع روما ، يف اأبر�شيته اأول، 

ثم يف جميع اأنحاء البطريركية ، حاّثا الأ�شاقفة على الحتاد مع رومة . 



ويف �شبيل تعزيز الإميان الكاثوليكي ، الذي كان املطران ال�شيفي رائده من 

دون منازع ، جمع من حوله ال�شبان الراغبني يف التكر�ض والتبتل ، ولّقنهم التعاليم 

الوافية ، على عك�ض ما كان عليه اأغلب الإكلريو�ض العربي اآنذاك واأر�شلهم اإىل 

اأنحاء اأبر�شيته الوا�شعة و�شواها للتعليم والكرز يف الرعايا.

بلغ عدد الرهبان يف البداية نحو الع�رشة اأ�شخا�ض . ويف �شنة ۱68۲ ، تقبَّل 

املطران نذور كهنته اجلدد . فاعتمدت هذه ال�شنة تاريخا ر�شميا لنطالق الرهبانية 

املخّل�شية . يف ر�شالة بعثها املطران اإىل جممع انت�شار الإميان يف روما ، يف 26 

اأيار 1714 ، اأخرب عن هذه املرحلة قائال :

»اإين ربيت �شبعة رجال يف هذا الزمان على خرجي لكي يعملوا يف دين اهلل 

مثلي ، وبنعمة اهلل غريتهم على نيتي ونيتكم ، وهم خمت�شني بالكرز والتعليم، 

�شالك  وتعليمهم   . والطائفة  الل�شان  ب�شبب  ر�شل  ع�رش  مبقام  منهم  واحد  وكل 

اأكرث من تعليم املر�شلني ، لأن ا�شم الإفرجن مكروه قوي عند امل�شاقني.  ومقبول 

ولو كان يل قوة م�رشوف على تربية ع�رشة اأخر لكنت اأجمع واأربّي . لكن لي�ض 

يل معني �شوى ي�شوع وحده الذي ينظر غريتي و�شوقي « ) راجع الأب با�شا ، 

تاريخ ، �ض 286-۲8۵ ( .

ا�شتدت وطاأة ال�شطهاد على املطران ال�شيفي، وو�شل الأمر به اإىل اأن ُزّج يف 

�شجن قلعة �شيدا وقّيد بال�شال�شل، يف اآخر اأيامه، مدة 90 يوما، من غري اأن ت�شفع 

فيه ل مهابة الأ�شقفية ول َوَهن ال�شيخوخة. 

بعد خروجه من ال�شجن باأ�شهر قليلة، تويف يف دم�شق، يف ۲7 ت�رشين الثاين 

�شنة ۱7۲3، متاأثرا بالآكلة التي �شببتها ال�شال�شل، التي كان مقيدا بها يف ال�شجن. 

ف�ُشّيع باحتفال مهيب ودفن يف مقربة البطاركة يف دم�شق.

وهكذا اإمتزج تاريخ الرهبانية املخّل�شية بتاريخ طائفة الروم امللكيني الكاثوليك 

ا�شم املطران  برائده والولدة مبهدها والنطالقة بدافعها ، وارتبط  الفتح  امتزاج 

اأفتيميو�ض ال�شيفي ، موؤ�ش�ض الرهبانية البا�شيلية املخّل�شية، با�شم هذه الطائفة.
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٣- اأعجوبة تاأ�سي�ص دير املخل�ص )العامر(

يف ربيع 1685، كان املطران اأفتيمو�ض ال�شيفي، مطران �شيدا و�شور وعكا 

يف زيارة رعائية لبلدة جون من اأعمال اإقليم اخلروب. غري اأن اأمراً جلاًل حدث يف 

ذلك اليوم، جعل من هذه الزيارة حدثاً ا�شتثنائياً غرّي وجه املنطقة.

وكان  احلفاوة.  و�شيحات  بالرتحاب  الغيور  اأ�شقفه  ي�شتقبل  ال�شعب  توافد   

اأثنا�شيو�ض ن�رش  اإ�شمه  يف �شحبة املطران جمهرة من الكهنة. ومن بينهم �شّما�ض 

بقّداحة من بالد  ببندقيته اجلديدة  تقّدم واحٌد مفتخراً  ال�شوفية.  بلدة غريفة  من 

الإفرجن. وكان الأهلون مدّججني بال�شالح ل�شطراب الأحوال يف ذلك الزمان. 

اأخذ ال�شما�ض اأثنا�شيو�ض البندقية، وبداأ يقّلبها. ومن غري اأن يق�شد،  مل�ض باإ�شبعه 

القداحة،  فانطلق البارود واخلردق منها، واأ�شاب اأحد كهنة املطران يف �شدره.

 . ا  ار�شً الكاهن  فوقع  الأ�شل  الدم�شقي   الطوطو  اإبراهيم  اخلوري  ُيدعى  و 

وللوهلة �رشخ املطران  بلهفة:

- »يا خمل�ض العامل!« 

وكانت  اآر�شاً.  املنطرح  الكاهن  اأجايه  طّيب«،  اأنا  معلمي،  يا  تخاف  »ما   -

املفاجاأة : الكاهن حي، مل  ُي�شب باأذى. حّلوا اأزرار ثوبه. فوجدوا اأّن  اخلردق 

جتّمع فوق �رّشته من دون اأن يخرق اجللد و اللحم. يف تلك اللحظة ق�شد املطران 

اأن بينى ديرا على ا�شم املخّل�ض.

لفت نظر املطران تلة م�رشفة ، مقابل بلدة جون ، عليها مزرعة قدمية. �شاأل : 

ملن تعود هذه املزرعة ؟ فاأجيب : ل�شديقك ال�شيخ قبالن القا�شي ، كبري م�شايخ 

الدروز.

لأن   ، م�شمو�شة  الأ�شل  ويف   ، التحتا  م�شمو�شة  با�شم  املزرعة  هذه  دعيت   

ال�شم�ض ت�رشبها طوال النهار. و» التحتا «، لتمييزها عن مزرعة م�شمو�شة الفوقا، 

قرب جزين ، والتي بني عليها لحقا دير �شيدة م�شمو�شة ال�شهري التابع للرهبانية 

اللبنانية املارونية . 
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۱4
ال�شيفي. لذلك، عندما  اأ�شدقاء املطران  اأعز  القا�شي من  ال�شيخ قبالن  كان 

 . تردد  غري  من  فورا  وافق   ، عليها  وما  الأر�ض  امتالك  برغبته  املطران  فاحته 

فا�شتاأجرها املطران ، بداية ، لثالث �شنوات مثلثة - لأن �رشع الإ�شالم مينع اأن 

يتجدد اأي عقد بني متعاقدين اأكرث من ثالث مرات - وانتقل اإليها مع رهبانه �شنة 

۱7۰۱ ، وعلى الأرجح قبل ذلك ، بعد اأن �شاقت بهم دار املطرانية يف �شيدا . 

ولأن الكالم بني �شديقني اأثبت من اأي عقد مدّون ، مل يكتب ال�شيخ قبالن 

�شكا بتاأجري الأر�ض اإل بعد �شنوات ، وبالتحديد يف 3 كانون الأول �شنة ۱7۰9. 

قبل ذلك ب�شهر ونيف ، يف ۱7 ت�رشين الثاين ۱7۰9 ، كان املطران قد ا�شتح�شل 

من حاكم البالد اآنذاك الأمري حيدر �شهاب على مر�شوم يجيز له بناء دير يكون 

احلرامية  عنهم  مينع  رهبانكم  اإىل  ح�شني  مو�شع   «  ، ال�شك  يف  جاء  ح�شبما 

والتعدي ول تلف اىل مال املريي ويعمروا املزرعة املذكورة « . وقد دعم املطران 

النبيه هذا ال�شك بحجج �رشعية �شادرة عن قا�شي ال�رشع يف �شيدا واحدة بتاريخ 

ت�رشين �شنة ۱7۱۰ واأخرى �شنة ۱7۱8 .

املطران  لكن   ، العثمانية  ال�شلطنة  يف  حمرتما  والكنائ�ض  الأديرة  عمار  كان   

اأفثيميو�ض ، بحنكته املعهودة و�شبكة �شداقاته العديدة ، �شعى اإىل �رشاء املزرعة 

والأر�ض املحيطة بها ، وترميمها وتو�شيعها بحجة اأن تكون »ماأوى للرهبان وخمباأ 

ملعدات احلراثة وملجاأ لأبناء ال�شبيل وعابري الطريق من كل ملة« .. 

ولكي ل يقوم لئم يف امل�شتقبل ينازعه هو ورهبانه على ملكية الأر�ض وعمار 

الدير ، طلب املطران من �شديقه ال�شيخ قبالن اأن يحرر �شكا بتفريغ املزرعة وما 

حولها من اأرا�ض للرهبان ، ليكون حجة ناطقة ثابتة يف وجه العابثني . فكان له 

ما اأراد ، فحرر ال�شيخ قبالن ال�شك بتاريخ 9 �شباط �شنة ۱7۱۲. وبعد وفاته عاد 

�شهره ووريثه الوحيد ال�شيخ علي جنبالط وثبت ال�شك بختمه وتوقيعه: » وقفنا 

هذا  نورد  وللفائدة   .» مبوجبها  ويعمل  عمنا  املرحوم  وفاة  بعد  احلجة  هذه  على 

الن�ض اجلميل!  
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۱5
املوؤ�س�ص والعالقة مع المراء

غت اإىل اأختها « »يٌد وفرَّ

 اإىل ح�سرة عزيزنا املطران افثيميو�ص املكرم حفظه اهلل تعاىل 

اول مزيد ال�شواق مع عظم تزايد ال�شتياق اإىل روؤياكم الكرمية على كل خري 

وعافية . وبعده ان �شاألتم عنا هلل احلمد بخري . ونرجو من احلق �شبحانه اأن تكونوا 

ح�رشتكم بزايد اخلري وثوب ال�شالمة وغري ذلك . من م�شية كم يوم ار�شلتو لنا 

واإىل عزيزنا يون�ض من خ�شو�ض اآن نحرر اإىل ح�رشتكم حجة يف املو�شع الذي 

با�شم  �رشعية  حجة  لكم  حرر   ، الر�شيف  مزرعة  ويف  دير  بها  عمرتو  ح�رشتكم 

ح�رشتكم تنفع الدير اىل طويل . وان �شاء اهلل تعاىل ما نر�شى اإلكم بهذه وب�ض. 

وما ميكن ت�شل يدنا اإىل �شيء من املليح يف حكاية هل دير ونوخره ل يف هذه 

ول بغريها . وكل امر يكون مت�شل مع ح�رشتكم ما عندنا فيه ثقلة لن يعلم اهلل 

عندنا ح�رشتكم عزاز وغاليني . وامر ال�شحت املت�شل منا اإىل ح�رشتكم ما بريوح 

وتن�شبوا  الدير  تعمروا  ان  ح�رشتكم  من  املراد  اختها.  اىل  وفرغت  يد  بر.  اإىل 

عنده وان�شا اهلل تعاىل يف وجودكم بيعمر وبي�شري كر�شي. واحلجة وا�شلة تفهمون 

م�شمونها . املراد مهما كان جُمد من الأخبار والعالم عندكم �رش وجهر تر�شلوا 

تعرفونا مف�شال ول تغيبوا عنا حرفا واحدا من �شائر ما يكون . ودائما ل تقطعوا 

اخبار ح�رشتكم عنا. مع جميع ما يجد لكم من امل�شالح والغرا�ض عرفونا بها 

اأول  يف  حتريرا   . وال�شالم  يطول  عمركم  وباقي  الوقات  ح�شب  على  تق�شي 

حمرم �شنة 1124 ) 9 �شباط �شنة ۱7۱۲ م( )دليل، كويرت �شفحة 19(                                                                                                                                             

 حمب خمل�ض

قبالن

التي  املزرعة  برتميم  اأخذوا  حتى   ، م�شمو�شة  تلة  الرهبان  ا�شتوطن  اإن  ما    

اأوتهم وتو�شيعها . وما اإن طلت �شنة ۱7۱۱ حتى ارتفع اأول بناء يف الدير اجلديد، 

وهو املم�شى املعروف ب » مم�شى املوؤ�ش�ض « واأ�شبح منذ ذلك التاريخ الدير الأم 

للرهبانية البا�شيلية املخّل�شية.
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 عن تلك املرحلة ، كتب الأب فر�شو ) Verseau ( ، رئي�ض الآباء الي�شوعيني 

يف �شوريا ، اإىل بون�شارتران ) Pontchartrain ( ، وزير امللك لوي�ض الرابع ع�رش 

الأكرب ، �شنة ۱7۰۱ ، يخربه فيها عن املطران ال�شيفي ورهبانه فقال : 

» هو بحقيقة الواقع حرب جليل وكاثوليكي بالتمام ) très catholique ( وذو 

اعتبار عظيم يف بني اأمته ، وقد انتدب مرارا اإىل البطريركية فرف�ض قبولها. وقد 

احتمل �شابقا يف �شبيل الإميان الكاثوليكي ا�شطهادات �شاقة جدا، وهو يحامي عنه 

بغرية فائقة تكاد ل ت�شدق من امل�شاقني .... وله هنا  يف �شيدا كر�شي مطران، 

ويقيم يف دير حيث يعي�ض بعي�شة م�شرتكة مع رهبانه ويبا�رش دائما واجباته الراعوية 

بتمام الن�شاط « ) راجع الأب با�شا ، تاريخ ، �ض 174 ( . 

وثائق خمّل�سية

وهناك اأمر اآخر مهم وفريد يف ولدة هذه الرهبانية، وهو التوافق مع الدروز 

وامل�شلمني يف �شيدا ويف ال�شوف، ب�شاأن الدير واأمالكه، وبناء الدير والكني�شة... 

وب�شاأن ا�شتقالل الدير واإعفائه من ال�رشائب. نكتفي بذكر عناوين الوثائق:

·	 1709 �شنة  الأول  كانون  اأول  القا�شي  قبالن  ال�شيخ  من  الجار  �شك   

)الأب با�شا 1 : 226(.

مر�شوم اإجازة بناء دير املخّل�ض، من الأمري حيدر �شهاب 17 ت�رشين الثاين 	·

�شنة 1709 - الأب با�شا 1 : 228(.

ببناء دير املخّل�ض، ت�رشين الأول 	· الإذن ال�رشعي من قا�شي مدينة �شيدا 

�شنة 1710 ) األب با�شا 1 : 230(

وثيقة باإجازة بناء دير املخل�ض من حمكمة �شيدا. ) الأب با�شا 1 : 233 (	·

وعلي 	· قا�شي  قبالن  ال�شيخ  من  والر�شيف  م�شمو�شة  مزرعة  بيع  �شك 

جنبالط يف 9 �شباط 1702. )با�شا 1 : 236(

والر�شيف 	· م�شمو�شة  مزرعة  بيع  على  باملوافقة  جنبالط  علي  من  وثيقة 

للمطران افتيمو�ض. )با�شا 1 : 238(
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مال 	· بخ�شو�ض  اأفتيمو�ض  املطران  اإىل  �شهاب  حيدر  الأمري  من  ر�شالة 

املريي. )الأب با�شا 1 : 256(

 فتوى باجازة بناء كني�شة دير املخل�ض. )الأب با�شا 1 : 261(	·

)هذه ال�شكوك ون�شو�شها كاملة موجودة يف كتاب دليل الرهبانية املخّل�شّية 

اليوبيل  من�شورات   .186  -  156 �شفحة  املخل�شي  كويرت  اليا�ض  الأب  العام، 

املئوي الثالث للرهبانية املخّل�شية 1992(.

ويف مرحلة التهجري التي حدثت يف 28 ني�شان 1985 ودفعت بالرئا�شة العامة 

اإىل اتخاذ دير القدي�ض جاورجيو�ض - كفرحونة مركزاً موؤقتاً، بعث الرئي�ض العام 

اآنذاك الر�شمندريت �شمعان ن�رش بر�شالٍة اإىل الوزير وليد جنبالط يف �شهر اأيار 

1985 هذا ن�شها:

معايل الوزير الزعيم وليد بك جنبالط الأمثل

 حتية وبعد،

اليوم  عليها  يقام  التي  املزرعة  وهبوا  الذين  الأماجد  اأجدادكم  بحق   

الرهبانية  بينكم وبني موؤ�ش�ض  دير املخل�ض ، ل منة بل ثمرة �شداقة حميمة 

املخل�شية املطران اأفثيميو�ض ال�شيفي ،

 بحق القيم اخلالدة والرتاث املجيد التي جعلت من ال�شعب الدرزي بني 

املعروف واملكارم، 

بحق ال�شداقة املتينة التي كانت تربط اأباكم العظيم بدير دفعته اإىل احلفاظ 

على الدير وجواره طيلة هذه ال�شنني املا�شية ، واإىل املجاهرة علنا باأن دير 

املخل�ض عنده هو مبعزة ق�رش املختارة . 

بحق ما زخر به فوؤادكم من مكارم الأخالق وحمامد اخل�شال هي خال�شة 

تاريخ �شعبكم املجيد .
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 بحق كل ذلك ، اأ�شتحلفكم : باحلفاظ على دير املخل�ض واإعادة رهبانه 

اإليه ليبقى �شهادة لتاريخنا الواحد ول�شداقتنا العريقة ، باإعادة امل�شيحيني اإىل 

الإقليم واجلبل حفاظا على تعاي�شنا و�رشف تراثكم ...

 ولكم منا الوفاء ومن التاريخ الذكر احلميد .

٢8 ني�شان 1985

الأر�سمندريت �سمعان ن�سر 

الرئي�ص العام

غاية الرهبانية

و�شية املوؤ�ش�ض	·

الرهبانية يف  تاريخ احلياة  الرهبانية املخّل�شية، هو فتٌح جديد يف  تاأ�شي�ض  اإن 

الذي  الدير  ال�شيفي موؤ�ّش�ض  تاأ�شي�ض جديد ومنط جديد. واملطران  اإّنه  ال�رشق. 

تربّى على يد الآباء الي�شوعيني، قد نهج نهجاً جديداً. وهو رائد فريد بني موؤ�ش�شي 

الرهبانّيات.

هذا ما نكت�شفه من خالل و�شّية املوؤ�ش�ض ال�شيفي، التي تر�شم غاية الرهبانية، 

وهي مبثابة د�شتور وو�شّية روحّية وخريطة طريق.

با�شا 1 :  افتيمو�ض : )  خطاب املطران الأخري لرهبانه ، و�شك تفرغ املطران 

)884

اأ�ّش�شتكم و�شريتكم  فاأنا  اأولدي افرحوا ول تغتموا فهذه م�شيئة الرب .  »يا 

قربانة رهبانية مقد�شة وجئت بكم من اأماكن خمتلفة وبالد بعيدة متفرقة وكّملتكم 

الكاثوليكية  الرعية  البع�ض منكم يف خدمة  الكهنوتي املقد�ض وو�شعت  بالو�شم 

ال م�شرتيحاً بل لكي اأجّد بوا�شطتكم يف فالحة كرم امل�شيح  لي�ض لكي اأمكث انا بطَّ

يف رعيتي ويف كل مكان واأنا اأجول اثّبت امل�شيحيني وان ما ح�شل يل من املكروه 

اأو �شوف يح�شل لي�ض هو ال نزرا ي�شريا بالن�شبة اإىل ما قا�شته ر�شل امل�شيح الكرام 

فاذاً هذا ل يكون  الرومانية .  الكني�شة  تابع  العظام وكل مب�رّش �شالح  والأ�شاقفة 
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اأ�شحي حياتي  اأن يكون منكم واين ما دمت حّيا م�شتعد لأن  اأريد  اأبدا ول  مني 

اأب�رّش بالميان  اأن  ل�شيدي ي�شوع امل�شيح الذي �شّحى حياته لأجلنا. واين راغب 

الكاثوليكي يف كل اآن واين تي�رّش يل النذار فيه . وما رغبت فقط يف عمار هذا 

الدير لراحتي ول لراحتكم . ول �شرّيتكم رهبانا متدّرجني لكي تخدموا ديركم 

ثمرة  كل  من  عقيمني  الدير  هذا  �شكان  اجعل  اأن  ق�شدت  ول   . فقط  وذواتكم 

نظرا للقريب . ول اعتنيت يف قيامه لكي املكه واعتا�ض مبداخيل اأرزاقه ويكون 

الآن حيث اجته يل  اأقول  بل  الأ�شقفية . معاذ اهلل .  خا�شتي وخا�شة ورثاين يف 

الكالم كما قلت قبال«.

ثم قراأ �سك التفّرغ .وهذا ن�ّسه : 	·

...اين اريد ان اظهر لدى املال من عاٍل ودون ورئي�ض ومروؤو�ض اأن هذا الدير 

وكل ما له من رزق ثابت ومنتقل الآن وما �شيكون هو خا�شة الرهبان املنتمني اليه 

وبا�شمه ولي�ض حق لأحد من خلفاين املزمعني اأن ي�شريوا ا�شاقفة على البر�شيتني 

املتويل عليها اأن يداعي الرهبان ب�شيء مما هو يف حوزتهم وحتت ت�رشفهم ل من 

عار ول من خالفه مطلقا، ول يطلب منهم مدخول. ول لأحد اأي�شا حق التملك 

واق�شى  خاطري  بكل  اين  حيث   .... كان  اأي  ول  مطران  ول  بطريرك  ل  عليه 

ابر�شيتي  النف�ض يف  امل�رشفون يف خدمة  الكهنة  منهم  يكون  ان  اأرغب  ر�شاي 

كذلك  يكون  اأن   ( و  الر�شولية  ال�شدة  مع  متحدون  روم  يوجد  اين  وغريها 

خلدمة  مر�شلني  ت�شمية  عليهم  اأطلقُت  واإين  منهم  الأحداث  معلمو  ال�شمام�شة 

الرعايا ح�شبما حّررت لالأب الأقد�ض واملجمع الر�شويل املقّد�ض وح�شبما وقفت 

على خاطر بطركي كريل�ض الكاثوليكي ... 

�سالة كتبها املطران افتيمو�ص ال�سيفي .	·

اأيها الرب الهي و�شيدي ي�شوع امل�شيح ابن اهلل الوحيد ا�شكرك لأنك �رشت يل 

معينا و نا�رشا وجنيتني من امل�شطهدين يل الطالبني نف�شي امل�شتعدين ليبتلعوين، 

ومن الل�شان اخلبيث الغادر ) �شري 51  ۰ -3 ( . وجّنيتني من املوت برحمتك بقوة 

فائقة الطبيعة لأنك اأنت هو اهلل ال�شانع العظائم )مز 77 : 15(. 
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... اأذكر يا اإلهي دماء �شهدائك من هذه امللة التي �شفكوها لأجل حمبتك. 

اأذكر  يا اإلهي روؤ�شاء كهنتنا الذين عا�شوا بال�شطهادات لأجل ا�شمك القّدو�ض. 

اذكر يا الهي اعراق واتعاب الأبرار الذين من هذه امللة ق�شوا حياتهم اأمامك 

بالرب وال�شدوقية... 

رهبان مر�سلون يف خدمة الرعايا !	·

 هذه هوية الرهبان اجلدد . هوية كانت بال �شك ثورية يف ذلك الزمان ، لأن 

الرهبان عادة كانوا يالزمون اأديرتهم ، يتعبدون هلل يف الن�شك وال�شالة . مما كتبه 

املوؤ�ش�ض يف و�شيته : » اأرغب اأن يكون منكم الكهنة امل�رشفون يف خدمة الأنف�ض 

يف اأبر�شيتي وغريها ، اأينما يوجد روم متحدون مع ال�شّدة الر�شولية .... لذلك 

اأطلقت عليكم ت�شمية مر�شلني خلدمة الرعايا « .. 

كهنة خمل�سيون بزي بائعي خ�سار	·

»بذلك الوقت ، ا�شتعمل رهبان دير املخل�ض وا�شطة ح�شنة  جذا ، وهي اأنه 

�شار يطلع الكاهن من دير املخل�ض ، لب�ّشا ملبو�ض مكاري ، وعند دخوله اإىل 

دم�شق ، يحمل يف عباءته خ�رشة خبيزة ، نعنع ، هندبي ، اأو اآخر ، وي�شري يجول 

تعطيه  الكاثوليكية  فالمراأة   . هذه  ب�شاعته  على  وينادي  امل�شيحيني،  بيوت  بني 

ا�شارة ، وتدخله ، وتر�شل تخرب زوجها اأو والدها . واملذكورون يخربون اقرباءهم 

وجريانهم ، فيح�رشون يف ال�شهرة  ، واحد بعد واحد ، وياأتي اإىل البيت الذي 

فيه اخلوري ، واإذا �شادفهم احد يف الطريق، و�شاألهم اىل اين يتوجهوا فيجاوبوه: 

باأ�شغالهم  النا�ض  يتحدث   ، اخلوري  به  الذي  البيت  وبذاك   . مري�ض  زيارة  اإىل 

يلعبون الورق ، خ�شية من ح�شور اأحد لل�شهرة ، ويتوجه الواحد بعد الواحد ، 

اإىل الغرفة املوجود بها الكاهن ، فيعرتفوا لغاية ن�شف الليل ، وبعد ن�شف الليل 

ذاك  من  ويخرجون   ، املقد�ض  القربان  يتناولون  اخلتام  وعند   ، القدا�ض  يبتدئ 

البيت ، الواحد بعد الواحد كما جاوؤوا م�شاًء. بعد اأن يكونوا و�شعوا رواقيب 

عند مدخل البيت ، وبعيدا عنه اأي�شا ، ويكونوا دفع دراهم اإىل املتوّجه بذاك احلي 

من الإ�شالم ) كتاب اليوبيل �شفحة 301(. 
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غرية ال�سيفي

ال�رشق، ح�شب  كل  اإىل  الأوائل  الرهبان  وتالميذه  ال�شيفي  وانت�رشت غرية 

التفوي�ض الذي منحه اإياه البابا 2071، باأن ُيعطي احلقوق املعتاد منحها لال�شاقفة، 

ال�شيفي  تالمذة  غرية  و�شلت  الأ�شا�ض  هذا  وعلى  كاثوليك.  روم  يوجد  حيث 

حتى اإىل جورجيا )بالد الكرج(، التي كانت اآنذاك تابعة للبطريركية الأنطاكّية. 

وقد اأتى  �شبان من جورجيا وترّهبوا يف دير املخّل�ض. وكانوا ي�شّلون ال�شلوات 

الطق�شية باللغة الكرجية، وين�شّمون اإىل باقي الرهبان لالحتفال بالليرتجية الإلهية. 

ول تزال كتب طق�شّية باللغة الكرجية حمفوظة يف مكتبة دير املخّل�ض. ول يزال 

بئر قوزما يذّكر زائري الدير بالرهبان املخّل�شيني من جورجيا...

هذا ما كان يحدث ، ل �شّيما يف اأديرة فل�شطني، حيث كان يتواجد رهبان من 

بالٍد خمتلفة...

املوؤ�س�ص ووحدة الكني�سة

ويف �شبيل تعزيز الإميان الكاثوليكي ، الذي كان املطران ال�شيفي رائده من 

دون منازع ، جمع من حوله ال�شبان الراغبني يف التكر�ض والتبتل ، ولقنهم التعاليم 

الوافية ، على عك�ض ما كان عليه اأغلب الإكلريو�ض العربي اآنذاك، واأر�شلهم اإىل 

اأنحاء اأبر�شيته الوا�شعة و�شواها للتعليم والكرز يف الرعايا .

كتب يوما اإىل �شديق له يف حلب، يقول له:

» لي�ض خافيا عن معرفتكم اإن كان تاأملتم وراأيتم �شعف امللة وانحطاطها ثم 

افتقارها للمعارف ال�رشورية والعلوم الروحية ، الناجت عن عدم وجود املر�شدين 

وميّلحوها  بنورهم  ينّوروها  ميكنهم  والذين   ، ومنها  فيها  يكونوا  الذين  الأطهار 

بع�ض  ولهم  �شاحلة  غرية  ذوي  املزاج  النحيفي  من  كثريين  راأينا  وقد   . مبلحهم 

معارف اأرادوا ي�رشفوا حياتهم بعي�شة طاهرة مرتبة بحفظ الثالث نذور التي هي 

اأ�ضُّ الرهبنات كلها ، لكي ينفعوا مّلتهم بعلمهم وعملهم « ) راجع الأب با�شا ، 

تاريخ ، �ض ۲۱9-۲۱8 (
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روم متحدون مع الكر�سي الر�سويل يف روما !	·

  وجميل اأن يوؤكد ال�شيفي على وحدة الميان يف الكني�شتني الغربية وال�رشقية.

 هذه كانت منية قلب املطران ال�شيفي العظمى ، ومن اأحد الأهداف الكامنة 

وراء تاأ�شي�شه الرهبانية املخّل�شية . لقد �شّق عليه اأن يرى كني�شة امل�شيح منق�شمة 

كني�شة  مع  العالقات  متتني  اإىل  و�شعى  املبادرة  اأخذ  فقّرر   ، وغربية  �رشقّية  بني 

روما. غري اأن الأر�ض ، يف ذلك الزمن ، مل تكن بعد مهياأة لتحقيق هذه الأمنية 

بالتمام. لذلك كثريا ما اأ�شيء فهم املطران ، وكثريا ما ا�شطهد وُرذل من اأجل اإميانه 

الكاثوليكي ، حتى من اأهل البيت . 

كتاب الدللة الالمعة	·

كتاب »الدللة الالمعة بني قلبي الكني�شة اجلامعة امل�شتمل على اأتفاق كني�شة 

براأي  واحتادهما  الغربية  اجلامعة  روميه  كني�شة  مع  ال�رشقية  الأرثوذك�شية  الروم 

واحد واأمانة واحدة م�شيحية«.

املطران  ال�شيد   من  بطلب  الكربى  برومية  املقد�ض  الميان  جممع  بنفقة  طبع 

كريكري افتيمو�ض رئي�ض  ا�شاقفة �شور و�شيدا �شنة 1710.

املحبة  بروح  ق�شيتها  يبحث  لنه  الوحدة  كتاب  هو  الالمعة  الدللة  كتاب 

الكثلكة  روح  بعث  الذي  الوحدة  ر�شول  كتاب  اي�شا  وهو  والخّوة،   والتجرد 

فتذوق   ، والغربية  ال�رشقية  الكني�شة  بني  ومودة  تفاهم  ج�رش  واقام  ال�رشق  يف 

امل�شيحيون اوىل ثمرات الوحدة .  

يقول املطران:

واملعلمني  الأباء  وتعاليم  اللهية  الكتب  وت�شّفحت  اجلد  �شاق  عن  ف�شّمرًت 

الف�شالء املوؤرخني من كال اجلهتني ، خا�شة الكتب امل�شهورة يف �شلوات كني�شتنا 

الأرثوذك�شية ، فراأيت راأي كني�شة الروم ال�رشقية موافقا لراأي الكني�شة الرومانية 

اجلامعة الغربية . وراأيت اخللف املدعى به اليوم ما بينهم والذي تنطق به الكني�شة 
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الرومانية هو موجود ومدّون يف كتب كني�شة الروم ال�رشقية . فاعتقدت عندها 

وحتققت اأن ما كان من خلف وان�شقاق هو من غ�ض ال�شيطان الذي من �شاأنه اأن 

يلقي حبائل البغ�ض والبعد ما بني امل�شيحيني ...

الن�شقاق  فكان  امل�شيحيني«  بني  والبعد  البغ�ض  حبائل  القى  »ال�شيطان  لكن 

الذي ق�شم كني�شة امل�شيح الواحدة . واما ا�شباب هذا الن�شقاق او باحلري دوام 

هذا الن�شقاق فهي بنظر ال�شيفي ، »اما العنت والعناد ، واما غر�ض او انقبا�ض . 

واما بغ�ض ونفار . واما جهل و عدم اختبار« ) �ض 7 ( . ما اأحرى ال�شيفي ان ُيعّد 

بني ائمة ر�شل الوحدة ، لتفهمه جوهر النف�شال املرير الذي عملت فيه عوامل 

الرادة والعاطفة واملخيلة والهواء ، اأكرث من عوامل الفكر والعقيدة والميان.

ال�شيفي  نظر  ففي  ولذا   ، املحبة  يف  نق�شا  الأكرب  النف�شال  عامل  كان  لقد   

اإىل  تبلغ  حمجة  وامين  والذعان  الف�شل  ذوي  �شلكة  هي  م�شلكا،  اأنهج  »املحبة 

حقيقة الميان فاخذتها يل جنة ووقاية واقتنيتها �شيانة الروؤية والرواية«.

اإىل هذه الروح ، روح التفاهم واملحبة ال�شافية يدعو قارءه م�شميا اباء اخاه 

بقوله : »فال تتوهمن با اخي ان ق�شدي بهذه الر�شالة جدالك وافحامك ، لكون 

عن  غريب  وهو  ارتكبه  ان  يل  ي�شوغ  ل  وهذا  والعناد  التحزن  بورث  اجلدال 

ديانتنا، بل امنا ق�شدي هو ق�شد واحد وهو قوله تعاىل : فت�شوا الكتب التي فيها 

يجدون خال�ض تفو�شكم« ) �ض ۱۰( . 

اخريا يدعو ال�شيفي قارءه اىل ال�شالة معا اىل الأم التي تعرف قيمة النف�ض 

الب�رشية، » لتنري قلوبنا والبابنا« ، » لنعرف بالميان احلقائق اللهية واملحبة الخوية 

» لتحظى بالميان وندرك املحبة«،  ونرتبط بع�شنا مع بع�ض باحلب الكامل الذي 

ير�شي اينها ، وهكذا ن�شتحق اأن ندعى له تالميذ« )�ض ۱۲-۱۱( .

الكتاب هو د�شتور لكل حوار م�شكوين ، ولكل لقاء بني اخوة البيت الواحد 

نظرة   ، القارى  نعطي  والأن   . والإخاء  واملحبة   ، والفكرة  العقيدة  �شعيد  على 

عاجلة على حمتوى الدللة الالمعة عموما. 
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»راأيت البع�ض ينظرون اإىل ما هو واقع من الختالف يف الطقو�ض والر�شوم 

بني هاتني الكني�شتني ويظن اأن ذلك اختالف الميان . وهم ل يعلمون اأن الختالف 

يف ذلك ل ينايف وحدة الميان والتفاق يف الراأي امل�شتقيم والرتباط باملحبة التي 

توؤلف امل�شيحيني ، ولكن اختلفوا بالطقو�ض وتفا�شلوا بالرتب وانفردوا بالعوايد 

ال�شديدة  والأمانة  الوحيدة  فاملحبة   . اللغات  يف  وافرتقوا  البلدان  يف  وتباعدوا 

املتفقون بها تربط هذا وجتمعها اىل احتاد واحد » ) �ض 3۱9 (. ويقول يف مو�شع 

الميان  متحدة يف  والغربية  ال�رشقية  الكنائ�ض  كانت  الإع�شار حبث  اأنه يف  اأخر 

جهة  من  �شقاق  ول  جدال  بينها  يوجد  يكن  مل   ، الروحانية  باملحبة  والرتباط 

اختالف الطقو�ض والر�شوم ومل يكن احدهما يطعن على الآخر من هذا الوجه«. 

)�ض 33۰( 

متنقلني  »طيارين«،  ر�شال  تن�شىء  رهبنة  بتا�شي�ض  ع�رشه  ال�شيفي  و�شبق 

املجاهرة  لجل  الوحدة،  فكرة  بث  لجل   ، اأبر�شية  كل  يف  للخدمة  م�شتعدين 

مل  ابتكار  وهذا  النفو�ض،  يف  امل�شيحية  احلياة  امناء  لجل  الكاثوليكي،  بالميان 

ي�شبقه اإليه احد : فكانت احلياة الرهبانية يف الطق�ض البيزنطي منح�رشة يف احلياة 

التي �شّن قوانينها القدي�ض با�شيليو�ض الكبري. اأما ال�شيفي فاراد اكرث ذلك ، اأراد 

رهبنة عاملة ، مر�شلة.

دير املخل�ص على مدى التاريخ

تاأ�سي�ص الأديار 	·

عكفت الرهبانية املخّل�شية ، بدون انقطاع ، وطيلة ثالث مائة و�شبعة وثالثني 

�شنة، على حتقيق الغاية التي لأجلها تاأ�ش�شت . فكرب دير املخل�ض وت�شعب ، حتى 

اأ�شبح جمّمعاً ي�شم الأق�شام التالية : الدير الأ�شا�شي، مقر ال�شلطة العليا ، مكتبة 

كربى غنية وكني�شة وا�شعة ، بنيت �شنة 1720 ، ثم بناء دير م�شتقل لالبتداء واآخر 

لالإكلريكية. 
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وا�شتملكت الرهبانية اأرا�شي واأديارا اأخرى : دير مار اليا�ض يف ر�شميا ، من 

اأبر�شية بريوت ، وديري مار ميخائيل ، يف عميق ال�شوف ومار جاورجيو�ض يف 

اأبر�شية زحلة  اأبر�شية �شيدا، ودير مار تقال، يف عني اجلوزة، من  كفرحونة، من 

ودير القدي�شني �رشكي�ض وباخو�ض يف معلول، قرب دم�شق .

العامر	·

ل تكتمل ت�شمية دير املخل�ض اإل اإذا اأرفق ا�شمه بلقب يعرفه القا�شي والداين 

من اأبناء املنطقة،  ال�شغار والكبار : اإنه دير املخل�ض »العامر«. قلما الت�شق �شيث 

دير بالكرم ، كما الت�شق �شيت دير املخل�ض ، فقد تناقل النا�ض من قدمي الأيام 

مفخرة اأن موائده تبقى مفتوحة وممدودة لكل عابر �شبيل ، كائنا من كان . يكفي 

اأنك �شيف الدير!

كان ال�شيف قدميا ينزل عندنا، فت�شتقبله بالرتحاب ون�شت�شيفة ح�شب اأ�شول 

ال�شيافة العربية: ياأكل وي�رشب وينام، ول ي�شاأل عن مراده من جميئه اإىل الدير 

اإل يف اليوم الثالث لقدومه.

 من بني الروايات التي تواردت عرب الزمن، اأن وايل عكا اأحمد با�شا اجلّزار 

نف�شه، وقد اأعمل جي�شة يف الدير خرابا ونهبا، ملرتني على التوايل �شنة 1777 و 

۱79۲، ق�شد الدير يف اإحدى الليايل متنكرا، فلقي من ال�شيافة والكرم ما جعله 
يطلق عليه لقب »العامر« ..

اأ�شعب  من  »الكالرجي«،  اأو   ،» ال�شيوف  وكيل   « وظيفة  كانت  هنا  من   

لتاأمني  وجهد  �شهر  من  تتطلبه  ما  للقوى  اإنهاكا  اأ�شدها  ومن  الدير  يف  الوظائف 

حاجات ال�شيوف. 

يف الدار امل�شماة »دار ال�شيوف«، ا�شت�شاف الدير عرب تاريخه اأعدادا ل حت�شى 

اأفواجا من املهجرين والنازحني: من الالجئني  من الزوار. كما اأوت هذه الدار 

1976، وال�شوف  1948، ومن مهّجري الدامور �شنة  الفل�شطنيني بعد نكبة �شنة 

�شنة ۱983. 
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كبار زّوار الدير	·

وجه اخر من وجوه الدير العامر، هو انه كان ول يزال نقطة ا�شتقطاب رئي�شية 

ومركز لقاء لكبار القوم ووجهاء البلد والكني�شة .

بطاركة  اأمراء،  جمهورية،  روؤ�شاء  عليه:  �شيوفا  وحّلوا  الدير  زاروا  كثريون 

كرادلة، اأ�شاقفة، ع�شكريون، اأدباء ومبدعون، زعماء وطنيون، �شخ�شيات عاملية... 

العام  الرئي�ض  لي�شكر   ، حا�شيته  مع  بافاريا  دوق  مك�شمليان  الدير  زار  قدميا 

ورهبانه على اهتمامهم البالغ به ، عندما حجز عليه يف �شيدا و تف�شي الوباء فيها، 

فقدم للدير كاأ�شا ثمينة نق�ض عليها ا�شمه وعبارة �شكر. 

ويف الع�رش احلديث، زاره الروؤ�شاء �شارل دبا�ض ، واإميل اإّده، واألفرد نقا�ض 

اإحدى  الدير  يف  عقد  الذي  �شهاب  وفوؤاد  �شمعون،  وكميل  اخلوري،  وب�شارة 

ال�شخ�شيات  ومن   .. احللو  و�شارل  جنبالط،  كمال  الزعيم  مع  ال�رشية  لقاءاته 

الوطنية البارزة التي زارت الدير واألقت حما�رشات فيه: الإمام مو�شى ال�شدر، 

جمعية  موؤ�ش�ض  پيار،  الأب  العاملية  ال�شخ�شيات  ومن  جنبالط.  كمال  والزعيم 

»عّماو�ض« الفرن�شية. ومن الأدباء نذكر: خليل مطران، وطبعا نا�شيف واإبراهيم 

املبدعني:  ومن  عقل.  و�شعيد  ال�شغري(،  )الأخطل  اخلوري  وب�شارة  اليازجي 

املجمع  وكرادلة  البطاركة  عدا  هذا   ... الرحباين  ومن�شور  عا�شي  الأخوان 

ال�رشقي ، وال�شادة الأ�شاقفة. اإنه حقا بيت اجلميع! 

نكبات التاريخ

توالت نكبات على الدير العامر يف فرتات خمتلفة لأ�شباب طبيعية اأو�شيا�شية 

وت�رشيد  و�شهداء و�شحايا  الرهبان،  ب�شحايا من  وت�شّببت  دينية...  اأو  قومية  اأو 

وخراب...
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رهبانية تعّمدت بالدم 	·

مل تتوقف ن�شاطات الرهبانية الر�شولية يوما ول هنت عزميتها ، رغم ما اأ�شابها 

من كوارث ونكبات ، خ�شو�شا يف ال�شنوات 1777 و 1841 ، 1860، اإذ نُهبت 

الثمينة،  وخمطوطاتها  و�شجالتها  مكتبتها  واأتلفت  وفقدت  اأديارها،  واأحرقت 

وا�شت�شهد اأكرث من اأربعني راهيا من اأبنائها.

دير  لالأديار:  و�رشقة  وتهجري  ق�شف  من   1985 �شنة  اأ�شابها  عما  ف�شال  هذا 

املخل�ض، دير ال�شيدة البتداء، دير الراهبات املخل�شيات، دير املالك ميخائيل يف 

عميق - ال�شوف  )هدمت كني�شته بالكامل وا�شت�شهد رئي�شه الأب �شعيد عبود(، 

دير مار اليا�ض يف ر�شميا )دّمر بالكامل ( ودار العناية قرب �شيدا نهبت بالكامل.

 �شنة 1990 ا�شتعادت الرهبانية دير املخل�ض والأديار الأخرى وبا�رشت الرتميم 

واإعادة العمار واإىل متابعة ر�شالتها الإن�شانية والروحية والثقافية والجتماعية. 

اأح�شى ال�شجل الرهباين حوايل 40 �شهيدا، ق�شوا ذبحا يف خمتلف الأديار 

على مدى 3۰۰ �شنة، وكثريون �رّشدوا وتوّفوا و�شجنوا وحوكموا ظلما وعذبوا. 

هذا عدا الآباء الذين ق�شوا �شهداء الغرية الكهنوتية بعدوى الأمرا�ض ال�شارية، 

كالطاعون واحلمى ال�شفراء، اأثناء خدمتهم النفو�ض وامل�شابني بهذه الأمرا�ض. 

 مل ينكب دير كما نكب دير املخل�ض، �شت نكبات على مدى ثالث مئة �شنة: 

.1985 ،1860 ،1845 ،1841 ،1777،1792

 �سليب ثقيل حقا	·

 دير اأعزل. ثوار يهجمون، يحرقون، يذبحون، پنهبون ويخّربون، والرهبان 

يف اجلبال والوديان يفرون، ل يحملون من املتاع اإل الثوب الذي عليهم.

كتب الكونت دوريجيللو Durighello ، قن�شل فرن�شا يف �شيدا ، اإىل الكونت 

بنتيفوليو Bentivoglio ، قن�شل فرن�شا العام يف بريوت ، يف 8 حزيران  1860:

»يف 8 حزيران هرب ليال ثمائية رهبان من دير املخل�ض اإىل �شيدا، وملا و�شلوا 
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اإىل ب�شاتينها داهمهم الدروز وامل�شلمون وقتلوا �شتة منهم ، واحد هرب والآخر 

جلاأ اإىل قن�شل �شيدا . يف تلك الأثناء اأحرق الدروز ديراملخل�ض والديار التابعة 

له ، وبقي احلريق يلتهمها ثالثة اأيام بعد اأن نهبت ... يف احلوادث ال�شابقة، على 

اأثر تدّخل قن�شل فرن�شا يف �شيدا ، كان يحر�ض الدير بع�ض اجلنود النظاميني.. 

اأما اليوم فاملوا�شي والغالل والثاث واواين الكني�شة املختلفة وكل احلوائج التي 

بت اإىل الدير من القرى املجاورة فقد نهبت كلها ثم اأحرق الدير حرقا كامال...  ُهرِّ

اإن بني ۱3۰ راهبا وراهبة كانوا ي�شكنون يف دير املخل�ض ودير ال�شيدة ودير 

 45 �شيدا،  اإىل  هربوا   73 عميق:  ودير  ر�شميا  ودير  اجلوزة  عني  ودير  املزيرعة 

�شاعوا، 12  ُقتلوا اأو ُذبحوا... )دليل الرهبانية العامر، كويرت �شفحة.105(

الرهبانية املخّل�سية يف خدمة الكني�سة واملجتمع

حتقيق  �شبيل  يف  جاّدة  تاريخها  مدى  على  املخّل�شية،  الرهبانية  تزال  ل 

ر�شالتها يف ال�رشق ويف بالد النت�شار . وقد �شملت النواحي الدينية والكهنوتية 

والجتماعية والرتبوية .

الناحية الدينية : 	·

بنى اأبناء دير املخل�ض اأكرث من 150 كني�شة هنا ويف املهجر، ف�شال عن الأديرة 

والوكالت ودور كهنة الرعايا. كما بنوا، �شنة 1954، اأول دير قانوين يف اأمريكا، 

بيتا  و  واإكلرييكية  ديرا  با�شيليو�ض،ي�شتمل  القدي�ض  ا�شم  على  بو�شطن،  قرب 

لالبتداء ومركزا للخدمة الجتماعية والريا�شات الروحية.

- مدر�سة دير املخّل�ص الكلرييكية :

الف�شل   ، الدير  جنب  اإىل  القائمة   ، الإكلرييكية  املخل�ض  دير  ملدر�شة  كانت 

الأكرب يف بّث روح النه�شة العلمية يف الرهبانية والكني�شة امللكية.

تاأ�ش�شت هذه املدر�شة �شنة 1828 واتخذت بداية مقّراً لها الأقبية الغربية العريقة 

ومنذ  دم�شق.  العثمانيني يف  ا�شطهاد  من  الهاربني  للبطاركة  مقرا  قدمياً  كانت  التي 
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۲9
ذلك احلني اأخذت تتو�ّشع �شينا ف�شيئاً،  حتى �شارت �رشحاً علميا كبرياً، خّرج مئات 

الكهنة والرهبان والعلمانيني على يد اأ�شاتذة م�شهود لهم بالعلم والكفاءة من بينهم 

ال�شيخان نا�شيف اليازجي وولده ابراهيم والفقيه ال�شيخ ب�شارة اخلوري )جد رئي�ض 

اجلمهورية اللبناين ب�شارة اخلوري ( ، والأديب العالمة الأب نقول اأبو هنا. وهي 

بفرعني: الكلرييكية ال�شغرى، والكلرييكية الكربى لدرو�ض الفل�شفة والالهوت.

املعاهد الالهوتية:

الأب 	· اأ�ش�شه  ال�شاحلية   العناية  )دار  العايل  الديني  التثقيف  معهد   

لطفي حلام 1971(

 معهد كتابة الإيقونات )جعيتا( 	·

 معهد املخل�ض لتعليم الالهوت )زحلة( 	·

الكاثوليك 	· الروم  لبطريركية  التابعة  دم�شق  يف  الالهوت  كلية    

يف دم�ض ويديرها الأب جوزف لجني املخّل�شي. وكان قد اأ�ش�شها 

البطريرك حلام عام 2002 حتت عنوان مركز الثقافة الدينية. وتابع 

الدرو�ض فيها اكرث من 1500 طالب من العلمانيني .

الناحية الأدبية والعلمية 

    م�ساهري

امللكية يف 	· الكني�شة  الأب �سابا كاتب )+۱837(: من اكرب فال�شفة 

ع�رشه.خّلف كثريا من الكتب ، تعريبا اأو تاألبفا حول م�شائل فل�شفية 

وعقائدية عديدة .

اأثناء حملة 	· املرتجمني  اكرب  ۱83۱(: من  راهبة )+  روفائيل  الأب   

اللغات  مدر�شة  يف  العامّية  االعربية  واأ�شتاذ  م�رش،  على  نابوليون 

الكتابة  مكت�شف  �شامپوليون  كان  حيث  باري�ض،  يف  ال�رشقية 

الهريوغليفية، اأحد تالميذه. كّلفه الوايل حممد علي بتنظيم مطبعة 

۲9 الرهبانية البا�شيلية املخّل�شية



3۰
بولق يف م�رش، وطبع فيها قامو�شه الإيطايل العربي، كما ترجم كتبا 

عديدة من الالتينية والطليانية والفرن�شية اإىل العربية. 

·	 - الول1823  ت�رشين   17( �سّيور  الثاين  غريغوريو�ص  البطريرك 

ولغاية   1864 عام  من  البطريركية  ال�شدة  اإعتلى   .)1897 متوز   13

1897 بفرتة زمنية امتّدت 33 �شنة!

الأول  الفاتيكاين  املجمع  يف  امل�شاركني  ال�رشقيني  الآباء  وجوه  اأملع  هو 

ال�رشقية.  الكنائ�ض  وامتيازات  وحقوق  تراث  عن  واملدافع   ،)1870  -  1869(

وقد غادر املجمع قبل الت�شويت النهائي على عقيدة اأولية وع�شمة البابا؛ باعتبار 

الكنائ�ض  بني  امل�شيحية  الوحدة  ا�شتعادة  كبرياً يف  عائقاً  �شيكون  العالن  هذا  اأن 

الرثوذك�شية والكني�شة الالتينية الكاثوليكية.

الأب اأنطون بولد ) + ۱87۱( : له كتب عديدة، من بينها خمطوط 	·

قّيم يف تاريخ الكني�شة امللكية ، وكتاب عن تاريخ الرهبانية املخل�شية.

املطران جرمانو�ص معّقد )+ ۱9۱۲(: واعظ �شهري و�شاحب موؤلفات 	·

دينية وليرتجية كثرية، وموؤ�ش�ض جمعية الآباء البول�شيني يف حري�شا.

عن  العجالة  هذه  ت�شيق  الرهبانّية،  اأبناء  من  غّراء  بكوكبة  التنويه  من  بّد  ل 

تعدادهم جميًعا، برعوا يف حقول الأدب والفل�شفة والالهوت والعلوم والثقافة، 

واأّدوا اخلدمات اجلّلى للكني�شة والوطن.

 املطران غريغوريو�ص حجار )+ 1940(: من اأكرب خطباء ع�رشه واأبلغهم. 	·

لقِّب ب »مطران العرب« لدفاعه امل�شتميت عن الق�شية الفل�شطنية .

الأب ق�سطنطني با�سا )+1948(: موؤرخ الرهبانية املخل�شية وكني�شة 	·

الروم الكاثوليك. له اأكرث من 40 موؤلفا يف التاريخ والأدب امل�شيحي 

العربي، اأ�شهرها على الإطالق: تاريخ طائفة الروم امللكية والرهبانية 

املخّل�شية بجزئني اثنني .
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الأب نقول اأبو هنا )+1956(: �شاعر واأديب وم�رشحي، واأحد اأكابر 	·

اللغويني العرب يف الع�رش احلديث، من اأهم خملفاته ترجمته اأمثال 

لفونتني �شعرا اإىل العربية. 

الذي 	· املخّل�سّي،  اليا�ص كويرت  الأب  نهجه  با�شا يف  وخلف الب 

ن�رش اأكرث من ثمانني كتابًا يف جميع النواحي الرهبانّية والتاريخّية

دير 	· اأ�ّش�ض  الفل�شفة،  يف  ملفان   :)۱98۵  +( برخ�ص   نقول  الأب 

القدي�ض با�شيليو�ض يف ميثون - ما�ض يف الوليات املتحدة، وجّدد 

جمعية الراهبات املخل�شيات من حم�شنة اإىل مر�شلة . 

 الأب كريل�ص حداد ) +1986(: اأديب ومنّقب عن الرتاث العربي 	·

النه�شة  رواد  واأحد  ومرمن،  مو�شيقي  موؤلف  القدمي،  امل�شيحي 

املو�شيقية يف الكني�شة امللكية. له خدمات ليتورجّية عديدة باللغات 

العربية والإجنيليزية والإ�شبانية.

درا�شات 	· له  كبري،  ليرتجي   :)۲۰۰۵+( �سكاف  اأفثيميو�ص  الأب   

قّيمة يف جمال الليرتجية والطق�ض البيزنطي .

العام 	· الأب  والكاتب  والأديب  واملوؤرخ  ال�شاعر  اأي�شاً  ونذكر 

الر�سمندريت �سمعان ن�سر.

الثالث 	· غريغوريو�ص  البطريرك  ذكر  ا  اأي�شً بالنا  عن  يغيب  ل  كما 

)حّلام( املخّل�شي، الذي اأ�شدر حوايل 75 كتابًا ومقالة يف خمتلف 

والأملانّية  والفرن�شّية  العربّية  وباللغات  والليرتجّية  الالهوتّية  املواّد 

والإنكليزّية، واأ�شدر اأبّان بطريركّيته 50 ر�شالة رعوّية. وهو موؤ�ّش�ض 

تُ�شدر  التي   ،1961 عام  اأملانيا  يف  املخّل�ض«  دير  »اأ�شدقاء  جمعّية 

ن�رشة �شنوّية باللغة الأملانّية حول امل�شاريع التي متّولها هذه اجلمعّية.

جهدت الرهبانية يف فتح مدر�شة قرب كل دير وكني�شة، وكان كل رئي�ض دير 

وكاهن رعية، هو معلم املدر�شة اإىل جانب اهتمامه باخلري الروحي .كما ا�شتلمت 

ودم�شق  بريوت  من  كل  يف  البطريركية  املدار�ض  يف  والتعليم  الإدارة  الرهبانية 
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�شيدا  يف  الأ�شقفية  املدار�ض  اإدارة  عن  ف�شال  ال�شنني،  لع�رشات  وذلك  وم�رش، 

و�شور ودير القمر وحيفا وزحلة ومرجعيون والزرقاء )يف الأردن( وبيت �شاحور  

الرهبانية  اإ�شهامات  يف  املهّمة  املحطات  بع�ض  وهذه  املقد�شة(.  الأرا�شي  )يف 

الرتبوية والثقافية:

املطبعة املخل�سية

العريقة،  املّخّل�شية  املطبعة  نذكر  اأن  بد  فال  �شفحتها،  طوى  الزمان  اأن  مع 

التي تاأ�ش�شت اأوًل يف بريوت �شنة 1865، ومن ثم انتقلت اإىل الدير �شنة ۱9۲8، 

وقد �شاهمت يف بعث النه�شة الأدبية بن�رشها مئات الكتب املفيدة، وهي املطبعة 

ال�شابعة يف لبنان. وبقيت تعمل وترفد املكتبات العربية مبن�شوراتها، اإىل اأن توقفت 

نهائيا عن العمل يف بداية حوادث �شنة 1975.

هذه املطبعة �شاهمت يف بث الهّمة يف اأقالم الرهبان، فراحت املجاّلت القيمة 

النفحة  اليوم، كمجلتي  اإىل  ي�شدر  بقي  ما  منها  الأخرى،  تلو  الواحدة  ت�شدر 

املخل�سية والنحلة، ومنها ما احتجب، كمجلتي الر�سالة املخّل�سية والوحدة 

يف الإميان. وقد عاودت جملة الوحدة �شدورها يف العام 2019.

تاأ�شي�ض: جملة »الر�سالة املخل�سية« �شنة 1933، وهي جملة �شاملة كانت 	·

منرباً للرهبان املخل�شيني، ولأ�شدقاء الرهبانية من الكّتاب والأدباء. 

الكلرييكية 	· يف  ت�شدر  كانت  والتي   ،1941 �شنة   » النحلة   « جملة    

منّوعة،  مقالت  يدبّجوا  لكي  للطاّلب  املجال  تف�شح  وكانت  ال�شغرى، 

وهكذا ي�شحذون طاقاتهم اإىل جانب التح�شيل العلمي والديني والرهباين. 

وقد توقفت املجّلتان تباعاً.

 جملة  »الوحدة يف الإميان« وهي جملة دينية ، م�شكونية، �رشقية.	·

       - تعالج �شوؤون الوحدة امل�شيحية والكنائ�ض ال�رشقية.

       -  تهدف اىل بث الروح امل�شكونية ،املبنية على ا�شا�ض التعارف والتعاون 

واملحبة.
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       -  تطلع القراء على اهم ما يعمل ويقال يف �شبيل الوحدة امل�شيحية 

لكي  امل�شرتك،  ال�رشقي  الرتاث  اىل  التعرف  على  وت�شاعدهم  ـ  ال�شاملة 

نتو�شل كلنا اىل وحدة الميان، يف امل�شيح املخل�ض. اأ�ّش�شها الأب لطفي 

حلام  عام 1962 بعد عودته من روما، حيث حاز على �شهادة الدكتورا يف 

العلوم ال�رشقية، لكي يتابع ر�شالة موؤ�ش�ش�ض الرهبانية املطران افتيمو�ض 

ال�شيفي ر�شول الوحدة يف ال�رشق. وقد و�شع ال�شيفي كتاباً �شهرياً يف 

احلركة الوحدوية يف ال�رشق الأو�شط بعنوان: »الدللة الالمعة بني قطبي 

الكني�شة اجلامعة« )عام 1710( كما ذكرنا اأعاله.

 وجملة الوحدة تهدف اإىل الإ�شهام يف تن�شيط العمل واحلوار امل�شكونيني. 

توقفت عن الظهور عام 1979 ب�شبب ظروف احلرب اللبنانية. واأعاد اإ�شدارها 

عام  وذلك  حلام،  الثالث  غريغوريو�ض  ال�شابق  البطريرك  حالّياً  وهو  املوؤ�ش�ض، 

الكثري من  اإىل جانب  املخّل�شية.  البا�شيلية  الرهبانية  با�شم  تزال  2019، وهي ل 

املجالت والن�رشات املحلية اخلا�شة بكل مركز. 

- املكتبة املخّل�سية

ما  وفيها   ، العريقة  املخل�شية  املكتبة  فتبقى  الثقافية  املخل�ض  دير  مفخرة  اأما 

يقارب 30 األف كتاب مطبوع ، كثري منها من الكتب القدمية النادرة . وهي ، مع 

ما مرَّ عليها من نكبات وتهجري ونهب ، ل تزال من املكتبات الغنية يف ال�رشق.

افتيمو�ض  املطران  الذكر  ال�شعيد  املوؤ�ش�ض  كتب  اإىل  الدير  مكتبة  نواة  تعود 

اغتنت  ثم  املتعّددة.  اللغات  واإتقانه  وعلومه  ثقافته  ب�شعة  امل�شهور  ال�شيفي، 

بايديهم. ومن  ن�شخوها  التي  اأو  ا�شرتوها  التي  تلك  املخل�شيني،  الرهبان  بكتب 

اأ�شهر الن�ّشاخ املخل�شيني، تذكر الآباء: جرج�ض جراد، و�شمعان �شباغ ودمييرتي 

معلويل، واأغناطيو�ض قرداحي.

الكتب املطبوعة	·

 ت�شل الكتب املطبوعة اإىل حوايل خم�ض وثالثني األفا، بلغات واخت�شا�شات 
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والأدبي  النظري  الالهوت  الليتورجيا،  املقد�ض،  الكتاب  اأهمها:  متنوعة، 

�شري  الكني�شة،  اآباء  ۔  ومواعظ  خطب  روحانيات،  الكني�شة،  تاريخ  والعقائدي، 

والأدب،  وال�شعر  النف�ض  وعلم  الفل�شفة  القانوين،  احلق  وال�شهداء،  القدي�شني 

والطب واملو�شيقى الكن�شّية، واملو�شوعات والقوامي�ض.

الرفوف  الآونة الأخرية حلة ق�شيبة، وتوّزعت كتبها على  املكتبة يف  لب�شت   

دخلت 
ُ
بح�شب اخت�شا�شاتها وموا�شيعها، وو�شع لكل كتاب بطاقة تعريف ، واأ

يف الكمبيوتر من اأجل فهر�شتها وت�شجيل البحث عنها .

مكتبه املخطوطات 

ما طرّي �شيته على  واأكرث   ، املجال  املخل�ض يف هذا  دير  به  يتميز  ما  اأكرث  اأما 

اجنحة ال�شهرة، فهو جمموعة املخطوطات الثمينة.

ل يدخلها اإل قلة �شفوة . اإنها قد�ض اأقدا�ض الدير الثقايف حتوي هذه املكتبة 

التفجري  اأثناء  نُهبت  التي  ۲۵۰۰ خمطوطا ، هذا عدا املخطوطات  حاليا حوايل 

الأخري �شنة ۱985 ، ومل ت�شرتجع حتى اليوم . يعود اأقدم خمطوط فيها اإىل �شنة 

۱۲۰۰، وحتوي خمطوطات تعود اإىل املوؤ�ش�ض نف�شه . معظم هذه املخطوطات 
اأ�شهرهم على الإطالق  اأنف�شهم ، وقد كان منهم ن�ّشاخون مهرة ،  نقلها الرهبان 

على  واأعّزها  لدينا  املخطوطات  اأثمن  ومن   . ال�شام  من  جراد  جرج�ض  الأب 

قلبنا، خمطوط خّطه املكرم الأب ب�شارة اأبو مراد ، وقد كان بعد اأخا يف املدر�شة 

الإكلرييكية.

الناحية الجتماعية: 	·

ف�شال عن دعوة امل�شيحيني اإىل ال�شكن قرب الأديار وبناء املزارع لهم وا�شتثمار 

اأرا�شيها الزراعية يف كل اأديارها.

الطوائف  جميع  مع  والتعاي�ض  التعاون  تعزيز  يف  الرهبانية  �شاهمت  فقد   

والأديان، ويف تخفيف وطاأة اجلوع والرعب اإبان الفنت واحلروب املتعاقبة على 

املنطقة. واأ�ش�شت مراكز اجتماعية خلدمة الأيتام وللتعليم املهني.
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- دار العناية

 ففي ال�شاحلية ، قرب �شيدا ، قامت دار العناية ، املوؤ�ش�شة املخل�شية للخدمة 

غريغوريو�ض  لطفي حلام)البطريرك  الأب   1966 العام  اأ�ّش�شها يف  الجتماعية، 

عامل  يف  »الكني�شة  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  وثيقة  تاأثري  حتت  لحقاً(  الثالث 

العام  الرئي�ض  عهد  على  املذكور.  املجمع  يف  وثيقة  اأهم  وهي  اليوم«)1965( 

جورج  الأب  الأول،  الدار  مدير  وكان  وبربكته.  يواكيم  �شابا  الأر�شمندريت 

كويرت، والذي ُيعترب موؤ�ّش�شاً معه. وقد بقي مديراً للدار حتى انتخابه مطراناً على 

�شيدا عام 1987. وان�شّم اإىل الأبوين لطفي وجورج الأب �شليم غزال، الر�شول 

اجلّوال يف اأبر�شية �شيدا واجلنوب، وكان همزة الو�شل بني الدار واملجتمع ورجل 

احلوار امل�شيحي ال�شالمي يف املنطقة.

هو  العناية،  دار  تاأ�شي�ض  مغامرة  على  الإقدام  على  حلام  الأب  �شّجع  ما  اإن 

الدعم الذي كان ياأمله من »موؤ�ش�شة اأ�شدقاء دير املخّل�ض يف اأملانيا« التي اأ�ّش�شها 

عام 1961. ويف الواقع بقيت هذه املجموعة من اأ�شدقاء اأملانيا، تدعم تطّور دار 

العناية منذ عام 1966 وحتى الآن

على  �شّجعه  هذا  اأملانيا.  يف  اأ�شدقائه  من  مايّل  بدعٍم  اأمل  للموؤ�ّش�ض  وكان   

اأملانياً   يف  الأ�شدقاء  بقي  الواقع  ويف  جّدا.  ال�شعبة  اخلطوة  هذه  على  الإقدام 

واأوروبا عموماً يدعمون دار العناية على مدى ال�شنني الطويلة.

امل�رشوع.  الدار هذا  اإدارة  تعاقبوا على  الذين  املخّل�شيون،  الآباء  طّور  وقد 

اأ�ّش�ض  الذي  املخّل�شية،  للرهبنة  احلايل  العام  الرئي�ض  ديب  طوين  الأب  ونذكر 

فرع احلاجات اخلا�شة. 

بكل  و�شهادات  فروع  بع�رشة  مهنية  ميتما كبريا ومدر�شة  العناية   دار  وت�شّم   

امل�شتويات، ومدر�شة لذوي احلاجات اخلا�شة وجممعا لل�شباب و مركزا للر�شالة 

ومركزا للتنمية واحلوار وم�شتو�شفاً. 
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- دار ال�سداقة - زحلة

املوؤ�ش�شة  ال�شداقة،  دار  هو  اآخر  م�رشوع  للوجود  ظهر  زحلة،  منطقة  ويف   

املخل�شية الجتماعية. ي�شم اأي�شا ميتما ومدر�شة مهنية وم�شتو�شفاً ومهنية وقرية 

لالأطفال الأيتام. 

املوؤ�ش�شني  ال�شاحلية، وخربة  العناية يف  دار  الجتماعي يف  العمل  بعد جناح 

الآباء لطفي حلام، وجورج كويرت، و�شليم غزال، اأرادت الرهبانية املخل�شية اأن 

حداد  واأندره  �شليمان  حنا  الأبوين  فاختارت  زحلة  يف  جديدة  موؤ�ش�شة  توؤ�ّش�ض 

ليوؤ�ش�شا يف رعية القدي�ض يو�شف يف حو�ض الأمراء مركزا اجتماعيا. 

يحوي  لالأولد،  م�شجع  عن  كناية  وكان   1979 اآذار   19 يف  العمل  انطلق 

ع�رشين �رشيًرا يف طابق مال�شق لأنط�ض الكني�شة.

عام 1983 تعنّي الأب ع�شام دروي�ض مديرا للموؤ�ش�شة، فبنى قرية لل�شداقة 

بنى  ثم  اأولد.  لع�رشة  منها  واحٍد  كُل  يّت�شع  بيوت  عن  كناية  وهي  ك�شارة،  يف 

تّت�شع خلم�شماية طالب. كما  مدر�شة دار ال�شداقة املهنية قي بلدة الفرزل، وهي 

اأكمل بناء مدر�شة القدي�ض يو�شف الأكادميية يف حو�ض الأمراء. واأ�ش�ض برنامج 

رعاية الولد يف البيت. 

يرتكز عمل الدار على الهتمام بالأولد الأكرث فقًرا، والأكرث انعزاًل، والأقل 

قدرة على الكتفاء الذاتي. كما يهدف اإىل م�شاعدة العائلة على ا�شتعادة عافيتها 

القت�شادية والرتبوية. والأهم من ذلك يوّفر امل�شوؤولون جوا تربويا فيه الكثري من 

احلب والحرتام.

وتتابع املوؤ�ش�شة ر�شالتها يف منطقة زحلة والبقاء بنجاح مّطرد وتوؤّدي خدمات 

مميّزة يف املنطقة.  

- موؤ�س�سة ميثون الجتماعية 

اإقامة  يف  فيه  الجتماعي  املركز  تخ�ش�ض  فقد   ، باأمريكا  ما�ض  ميثون  يف  اأما 

ويف   ، الدين  باأمور  والأولد  ال�شباب  تثقيف  ويف   ، احلياة  ملراجعة  الريا�شات 

مركز  نن�شى  ولن  املتخا�شمني.  الأزواج  م�شاحلة  ويف  النف�شاين،  الإر�شاد 
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املهاجرين يف مونرتيال كندا الذي قدم حتى الآن خدماته لأكرث من مائة وخم�شني 

األف مهاجر. منذ عهد املرحوم الأب جورج خرياطي.

الناحية املو�سيقية والطق�سية 	·

 
ّ

الطق�شي ال�شاأن  اإيالء  على  ن�شاأتها،  منذ  ا،  اأي�شً املخّل�شية  الرهبانّية  داأبت 

 الهتمام الكبري.
ّ

واملو�شيقي

 برز يف القرن التا�شع ع�رش املطران اإغناطيو�ض معّقد 
ّ

فعلى ال�شعيد الطق�شي

الذي عّرب كتاب »خدمة الأ�شهر« )امليناون(. و�شار على خطاه الأب اأفتيميو�ض 

ا. اأّما الإجناز الأكرب   يف تعريب كتاب »املعّزي« عن اليونانّية اأي�شً
ّ

�شكاف املخّل�شي

فكان، بال�شافة اإىل كتاب الليتورجيات اللهية  يف جزئني بحلة جديدة،  اإ�شدار 

الّروم امللكّيني الكاثوليك« مبجّلداته الأربعة  »كتاب ال�شلوات الطق�شّية لكني�شة 

يف حجمني كبري و�شغري، و�شدر بهذا العنوان:

كتاب

ال�سلوات الطق�سية على مدار ال�سنة

لكني�شة الروم امللكيني الكاثوليك

يف اأربعة جملدات

ترجمة منقحة عن الأ�شل اليونايي

طبع باذن �شاحب الغبطة البطريرك مك�شيمو�ض اخلام�ض

بطريرك اأنطاكية و�شائر امل�رشق وال�شكندرية واأور�شليم

اأجنزه �شيادة املطران لطفي حلام

رئي�ض ا�شاققة طر�شو�ض �رشفا والنائب البطريركي بالقد�ض

رئي�ض اللجنة الليرتجية البطريركية

والذي ُيعترَب مفخرة طق�شّية فريدة امتازت بها كني�شتنا.
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الهتمام بالرتاث املو�سيقي البيزنطي

باللغة العربّية  البيزنطي   
ّ

كما كانت الرهبانّية �شّباقة يف ن�رش الرتاث املو�شيقي

اإىل جانب اليونانّية، ف�شدر لها اأّول كتاب منذ حوايل مئة عام وهو »خدمة عيد 

الطق�شّية  الن�شو�ض  مع  ان�شجاًما  اأحلانه  عّدل  من  اأّول  وكانت  اجل�شد«.  خمي�ض 

عملوا  كبار  مو�شيقّيون  فيها  وبرز  املا�شي.  القرن  خم�شينّيات  مطلع  اجلديدة 

على تلحني ون�رش اخلدم الطق�شّية التي تغّطي معظم احتفالت ال�شنة الطق�شّية. 

واأبرزهم الآباء كريّل�ض حّداد، يو�شف نخلة، اإغناطيو�ض �شاد وبا�شيليو�ض ق�ّشي�ض. 

مكاريو�ض  الأب  اإىل  الثالث  غريغوريو�ض  البطريرك  اأوكل   2003 العام  ويف 

 اإجناز جمموعة »املن�شورات املو�شيقّية لكني�شة الروم امللكّيني 
ّ

هيدمو�ض املخّل�شي

وت�شتمل   ،2020-2005 ال�شنوات  خالل  نُ�رشت  جمّلًدا،   27 يف  الكاثوليك« 

على ترانيم الأعياد ال�شّيدية كّلها وخدمة الليرتجّية الإلهّية بالأحلان الثمانية وخدمة 

الأحاد والباركلي�شي والأكاث�شت�ض والنوم الكربى وجّناز العلمانّيني والإكلرييكنّي 

والرهبان وخدمة �رّش الزواج املقّد�ض.

، وتقّدم لكّل من يحمل هاتًفا ذكيًّا 
ّ

 وها هي اليوم تواكب التطّور التكنولوجي

تطبيقات �شهلة ال�شتعمال، حتوي ن�شو�ض املن�شورات املو�شيقّية املذكورة �شابًقا 

وعلى ت�شجيالت تتّم تباًعا يف ا�شتوديو املخّل�ض - جون. ناأمل اأن ت�شاهم هذه 

التطبيقات والفيديوهات يف اإي�شال الكلمة واللحن اإىل اأكرب عدد ممكن من املرمّنني 

، واأن ت�شّهل عملّية تعّلم اأ�شول املو�شيقى 
ّ

واملوؤمنني ومن املهتّمني بال�شاأن الليرتجي

الكن�شّية والرتانيم البيزنطّية اجلميلة وامل�شاركة يف حياة الكني�شة وطقو�شها. 

اإح�سائيات رهبانية

ا�شقفاً  و59  بطاركة   9 اليوم  حتى  تاأ�شي�شه  منذ  للكني�شة  املخل�ض  دير  اأعطى 

واأكرث من األف راهب وكاهن.

  حاليا ، تعد الرهبانية 5 اأ�شاقفة ) بينهم غبطة البطريرك غريغوريو�ض الثالث(، 

و 69 كاهنا، و 17 راهبا و 4 �شمام�شة ومبتدئ واحد يف اأمريكا و4 يف الطالبية . 
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يتوزع الكهنة، ح�شب بلد اخلدمة، على ال�شكل التايل: 44 كاهنا يف لبنان؛ 5 

كهنة يف �شوريا؛ 7 كهنة يف الأرا�شي املقد�شة؛ كاهن واحد يف اإيطاليا، 8 كهنة يف 

الوليات املتحدة الأمريكية؛ 6 كهنة يف كندا؛ وكاهن يف اأملانيا.«

اأهم مراكز الرهبانية يف لبنان وبالد الغرتاب 

يف لبنان: 	·

- دير املخل�ض - جون  )1711( 

- دير النبي اليا�ض- ر�شميا )1735(       

- دير ال�شيدة لالبتداء قرب دير املخل�ض  )1755( 

- دير املالك ميخائيل - عميق، ال�شوف  )1760( 

- دير القدي�شة تقال - عني اجلوزة ، �شغبني )1760(

- دير القدي�ض جاورجيو�ض - كفرحونة )1778(                    

- دير الإكلرييكية الكربى » بيت الأب ب�شارة اأبو مراد« - جعينا  )2000(

 يف �سوريا:	·

- دير القدي�شني �رشجيو�ض وباخو�ض

- معلول )�شوريا( . ت�شلمته الرهبانية �شنة 1732.

يف بالد الغرتاب:	·

- دير القدي�ض با�شيليو�ض

- ميتون - ما�ض )الوليات املتحدة الأمريكية( ) 1953(.

- دير القدي�ض با�شيليو�ض يف روما. 

املوؤ�س�سات الجتماعية واملدار�ص:  	·

- مدر�شة ديراملخل�ض- جون)1835(

- موؤ�ش�شة دار العناية الجتماعية -ال�شاحلية، �شيدا )1966(

- موؤ�ش�شة دار ال�شداقة الجتماعية - زحلة  )1979(    
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-  مدر�شة مار يو�شف - حو�ض الأمراء

-  مدر�شة �شان �شوفور - جعيتا  )1996(.                              

الوكالت :	·

- الوكالة املخل�شية يف روما              

- الوكالة املخل�شية يف حيفا

     بيوت ومراكز تابعة للرهبانية	·

-  مركز التنمية واحلوار )قرب دار العناية - ال�شاحلية( 

-  بيت الأب ب�شارة اأبو مراد يف زحلة

- بيت املوؤ�ش�ض يف �شيدا )مت ترميمه واأ�شبح �شبه جاهز(   

-  بيت الرهبان يف كندا 

- بيت املوؤ�ش�ض املطران اأفتيميو�ض ال�شيفي يف دم�شق    

- بيت الريا�شات الروحية )الكور�شيو( يف ميثون )اأمريكا(           

الرعايا املخّل�سية )وهي التابعة للرهبانية( 

- رعية �شيدة النتقال - املحتقرة )قرب دير املخل�ض(      

- رعية �شيدة النتقال - بريوت

- رعية القدي�ض يو�شف - حو�ض الأمراء )زحلة(    

- رعية القدي�ض جاورجيو�ض - املعلقة )زحلة(

- رعية القدي�ض يوحنا املعمدان - حو�ض الزراعة )زحلة(  

- رعية مار اليا�ض املخّل�شية - زحلة                  

- رعية القدي�شة تقال - زحلة.                                   

- رعية �شيدة النتقال - اأبلح.

- دير القدي�ض جاورجيو�ض - دير الغزال                    

- رعية ال�شليب املقد�ض - جعيتا
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الرعايا الأخرى التي يخدمها املخّل�سيون اليوم:	·

الرعايا التي تخدمها  الرهبانية تتوزع ، ح�شب البلدان ، على ال�شكل التايل : 

�شوريا ) 2 ( ، فل�شطني  ) 4 ( كندا ) 6 ( ، اأمريكا ) 5 ( 

  يف لبنان : )٢5 رعية(	·

)ب�رشين(،  اليا�ض  النبي  )القرية(،  ال�شيدة  ميالد  )جون(،  النتقال  �شيدة   

ميخائيل  املالك   ،  ) ر�شميا   ( اليا�ض  النبي   ، )حربمون(  جاورجيو�ض  القدي�ض 

اليا�ض )دير  النبي  النجاة ) كفر قطرة -ال�شوف( ،  )عميق - ال�شوف( ، �شيدة 

بنحليه(،  )وادي  الب�شارة  �شيدة   ، )�رشجبال(  جاورجيو�ض  القدي�ض  القمر(، 

�شيدة  )جديتا(،  ميخائيل  املالك  )زحلة(،  ك�شارة   وبول�ض  بطر�ض  القدي�شني 

النتقال )الفرزل(، �شيدة الب�شارة )الفرزل(، مار يوحنا املعمدان )باب مارع - 

البقاع الغربي(، ال�شيدة )عميق - البقاع الغربي(. 

  يف �سوريا: )رعّيتان(	·

 - القدي�ض كريل�ض )الق�شاع ، دم�شق(

- القدي�ض جاورجيو�ض )معلول(.

 يف الأر�ص املقد�سة : 	·

�شيدة الرعاة )بيت �شاحور(، مار اليا�ض )حيفا(، �شيدة الب�شارة  )رام اهلل(، 

�شيدة الب�شارة )يافا(، رعية عيلبون والنا�رشة. 

عام 1958، وبطلب من املطران جربائيل اأبو �شعدى، اأ�ّش�ض املجمع ال�رشقي 

اإكلرييكية بيت �شاحور ال�شغرى، و�شّلم اإدارتها اإىل الرهبانية املخل�شية. وهكذا 

والكلرييكية  �شاحور،  بيت  رعية  املخّل�ض  دير  رهبان  يخدم   1958 عام  منذ 

ال�شغرى فيها، ولحقاً املدر�شة البطريركية فيها، ولحقاً معهد املخل�ض الكهنوتي 

الذي اأ�ّش�شه املطران لطفي حّلام 1987.
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 يف كندا : )5 رعايا(:	·

       رعية املخل�ض )مونرتيال(، �شيدة الب�شارة )و�شت اآيلند(، النبي اليا�ض 

)لفال(، القدي�شني بطر�ض وبول�ض )اأوتاوا(، ي�شوع امللك )تورنتو(.

 يف الوليات املتحدة الأمريكية: )5 رعايا(	·

        مرمي العذراء )بروكلني ، نيويورك(، القدي�ض يهوذا )ميامي - فلوريدا(، 

القدي�ض يو�شف  )اأكرن( ، دل راي ) ميامي ( ورعية رود اآيلند.

اخلتام

اأكرث من ثالث مئة �شنة مّرت على دير املخّل�ض بحلوها ومّرها. وما هي يف 

عيني الرب اإّل  كيوم اأم�ض العابر.

طوى الزمان اأكرث من ثالث مئة �شنة من تاريخ الرهبانية البا�شيلية املخل�شية 

الأمام ل  اإىل  بعيونهم  �شاخ�شني  احلياة.  اأبناوؤها يجّذفون ماخرين بحر  وما زال 

ال�شعاب،  متحّدين  الأمام،  نحو  ميتطونه  بل  املوت،  نومة  التاريخ  على  ينامون 

مّتكلني على املخل�ض الذي على ا�شمه تاأ�ش�شت الرهبانية، فع�شى اأن تكون امل�شرية 

نحو املئوية الرابعة مباركة ُمثقلة بالغالل املر�شّية للرب.

بعد اأكرث من  ثالث مئة �شنة، عوٌد على بدء.

مثل املوؤ�ش�ض، ت�شخ�ض عيوننا اإىل »خمّل�ض العامل« لنناديه: 

»اإّطلع من ال�شماء وانظر وتعّهد هذه الكرمة وامنها ، لأن ميينك قد غر�شتها«.
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ق�سيدة نا�سيف اليازجي يف دير املخل�ص

بلدة  من  ّتطّل  واأنت  عينك  تراه  ما  واأجمل  البكر،  طّلتها  احلياة  يف  ما  اأجمل 

التاريخ.  من  عظيم  اإرث  وعلى  املهابة  من  تلة  على  راب�ض  املخّل�ض  دير  جون، 

وتخطر ببالك اأبيات العاّلمة نا�شيف اليازجي اخلالدة:

اإىل ديــر املخّلــ�ض يا غـــــــالم                   هلّم بنا فيا نعــــم الـُمقــــــام

ترى ما ت�شتـــــهي عينـــــاك فيه                    وت�شمــع ما يليـق به الغــرام

مقــــــام قد ت�شــــّدر يف جبال                    كتــاج فــوق مفرقهــا ُيقـــام

تناُل البحــــَر منه يــــٌد واأخرى                    تطاُل الثلــَج اأ�شقطـــه الغماُم

على الدير الـم�شـيَّد با�شم رب                   �شــــالة اهلل تتلــى وال�شــالُم

به حلَّ الإلــــه فكـــــان عر�شــــا                    حتيـــط به الـمالئكـة الكــرام

ترى رهبانــــــه مــــن كـل قطــر                   كعقـد الدر اأدجمـه النظــــام

قد امتزجوا بحب اهلل �شخ�شا                   كمــا بالـمـاء يـمتزج الـمدام

رجال �شغلهـــم يف كــــل حني                   دعــــاء اأو �شــالة اأو �شـيـــام

يقيمــــون ال�شــــالة بجنح ليل                    وقبل ال�شبح يف غل�ض تقام

لهم يف الليـــل ترتيــــل رخيــم                   بــه من كــل عاطفــــة هيـــــام

الرهبانية البا�شيلية املخّل�شية



44
ن�سيد دير املخّل�ص

) لل�شاعر خليل بك مطران (

مانَا 
َ
ديــــر املخل�ض حرزنا وحمانا                              يف اهلل جــد خلقــنا ونـ

ومن املـهالك يف احلياة حمانا

باب ال�شـــماء لنابه مفتـــــوح                               وجمالهــا للمّتقني يلــــوح

مال ترى عني تــــراه الـــروح

يرعى خطانــــا خيــرة الآبــــاء                              لنكون يومـا خرية الأبنــــاء 

للبيعــــة الـملكـيـــــة الزهـراء

 هي بيعُة الّطهر التي يف ُحبِّها                               ل تبتغــي اإل عبــادة ربهــــا 

وبها �شعادتها وعزة  �شعبها 

املراجع:

 . املخل�شي   كويرت  اليا�ض  الأب  العام،  املخّل�شّية  الرهبانية  دليل  كتاب   -  1

من�شورات اليوبيل املئوي الثالث للرهبانية املخّل�شية 1992.

2011، يا خمّل�ض   - 1711 لتاأ�شي�ض دير املخّل�ض  الثالث  املئوي  اليوبيل   - 2

العامل، دير املخّل�ض - جون 6 اآب 2011.

3 - مقالت �رشقية وم�شكونية، املطران لطفي حّلام، 1992 

4 -   اإح�شائيات املدبر الثاين احلايل يف الرهبانية املخل�شّية  الأب مكاريو�ض 

هيدمو�ض.
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ملحق

املكّرم الب ب�سارة اأبو مراد

ب�سارة  الأب  تطويب  بانتظار دعوى  مميز،  املخّل�شية يف جّو  الرهبانية  تعي�ض 

اأبو مراد، وهو مثال الكمال الرهباين، ومنوذج فريد من الغرية الرعوية وال�شالة 

والإماتة والتق�شف... قريب من اهلل، ومن كل اإن�شان...

هو من مواليد زحلة بتاريخ 19 اأيار عام 1853. اأبوه جّبور ابومراد ووالدته 

الي�شابات الق�ض، كان يحمل اإ�شم �شليم قبل دخوله الرهبانية. ق�شى �شنني طويلة 

املخّل�ض  دير  يف  وتويّف  القمر.  دير  جوار  يف  رعية   14 خدمة  يف  �شنة(   30(

ال�شاعة 6،30، ودفن يف قرب خا�ض،  1930 عند  �شباط   22 الأموات  يوم �شبت 

الكربى. جرت نعم كثرية على يده، يف حياته وبعد  داخل كني�شة دير املخّل�ض 

مماته. كانت دعوى تطويبه يف 6 اآب 1984 يف دير املخّل�ض. ومّرت يف مراحل 

روتينية يف جممع القدي�شني. ويف العا�رش من كانون الأول 2010، اأعلن قدا�شة 

الإلهية  الف�شائل  عا�ض  وقد  مكّرماً،  ب�شارة  الأب  ع�رش  ال�شاد�ض  بندكتو�ض  البابا 

والأ�شا�شية ب�شكل بطويل.
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وتتابع الدعوى م�شريتها. وينت�رش اإكرام الأب ب�شارة على م�شتوى �شعبي يف 

اأماكن كثرية، ل �شيما يف زحلة )حيث اأ�شبح بيته الوالدي مزاراً(، ويف ال�شوف 

وجنوب لبنان حول دير املخل�ض.

يف �شمت كني�شة الدير اخلا�شعة، يرقد الراهب املخل�شي الذي كان خري من 

َج�ّشد الروحانية املخل�شية: اإنه املكّرم الأب ب�شارة اأبو مراد، الراهب املخل�شي، 

»مثال احلياة الرهبانية العالية والكمال الكهنوتي ال�شامي اأبونا ب�شارة ، فخر الرهبانية 

ودرة تاجها. من يوم وفاته، قررت ال�شلطة الرهبانية اآنذاك اأن يدفن جثمانه، ل 

يف املدفن العمومي للرهبان، بل يف فجوة داخل جدار كني�شة الدير اجلنوبي، لأن 

رائحة قدا�شته كانت تفوح من ُغّرة حياته. مذ اأن اجتاز عتبة الدير طالبا الرتّهب. 

عا�ض هذا الكاهن معظم �شني حياته الكهنوتية يف اخلدمة الرعوية، يف دير القمر 

وقرى وداياها، ثم يف �شيدا، غري اأنه مل ين�ض، اأينما حل،  يحمل �شومعته على 

من  وروحه  قلبه  قرب  على  عالمًة  الكني�شة،  قرب  ي�شكن  اأن  دائما  اختار  كتفه. 

النا�ض،  اأفنى ذاته يف خدمة  الكني�شة. مده�ض هذا الكاهن كيف  ي�شوع عرو�ض 

اأم �شيفا، يف  35 �شنة؛ ليال ونهارا، �شتاء  لي�ض �شنة واثنتني وثالثة، بل اأكرث من 

اأوقات ال�شلم والهناء، كما يف اأوقات ال�شيق واحلرب. ما ترك خاطئا اإل و�شعى 

وراءه ول مدنفا اإل وكان بقربه، ول �شجينا اإل وعاده، ول جائعا اإل واأطعمه، ول 

فاترا اإل واأ�شعل يف قلبه نار حمبة اهلل ... وبعد تعب النهار، كان ي�شبو اإىل راحٍة 

 ،)39  :  ۱۰ اإىل » اجللو�ض عند قدمي الرب ي�شمع كالمه« ) لو  اآخر:  من نوع 

يناجيه وجها لوجه يف �شاعات من ال�شجود املتوا�شل يف الكني�شة . اأين التعب ؟ 

اأين اإرهاق النهار؟ اأذابه كله يف اأّتون احلب الإلهي. 

قدا�سة غري اعتيادية

واملبهج اأننا نرى دائما هذا الأب الكلي الف�شل والتقوى نظيفا لطيفا يف كالم 

فال   ، الدير  فكاأنه غري موجود يف   وخّفة روح. 
ّ

و�شعور حي فائق  تعّبد  ينّم عن 

اأحد ي�شكو منه ، ول هو ي�شكو اأحدا ول يطلب �شيئا..... وكل الرهبان ما عداه 

الرهبانية البا�شيلية املخّل�شية



47
تلحظ ذلك ، فيمّجدون اهلل بهذا الرجل املقارب الثمانني، الثقيل ال�شمع ال�شعيف 

النظر . الذي ل يخل مرة يف ح�شور ال�شالة ول يجل�ض فيها اإل مع الكل ، ويعمل 

التاأمل واقفا بزاوية ال�شكر�شتيا ال�رشقية ال�شمالية لئاّل ي�شمع احدهم بكاءه  الدائم. 

اأما يف بحر النهار كّله فهو يف الكني�شة،  ول ُيرى خارجا. تبارك اهلل يف خالئقه! 

 قدا�شة هذا الكاهن كانت بّينة وغري اعتيادية و�شامية ، يف كل اأطوار حياته واأينما 

كان وحيثما حّل ، بحالة مل تعرف امللل ول الرتاخي ول ال�شجر. وباخل�شو�ض اأمر 

ال�شالة والإقامة يف الكني�شة كل يوم منذ نحو ال�شاعة الثالثة بعد ن�شف الليل اإىل 

نحو التا�شعة ليال )�شهادة الأب العام اأغابيو�ض نعوم يف الأب ب�شارة اأبو مراد، 

يف يومّية دير املخل�ض ، يوم ۲3 و24 �شباط ۱93۰( 

   بعد الفيلم ال�شينمائي ، » �رشاج الوادي « ، الذي اأنتجته الرهبانية �شنة 

۲۰۰9 عن �شرية الأب ب�شارة وبعد اإعالنه مكرما يف ۱۰ كانون الأول ۲۰۱۰ ، ازداد 
اإىل دير املخل�ض للتربك من �رشيح املكرم اجلديد ، وال�شت�شفاع  عدد احلجاج 

لديه طلبا ملعونة اإلهية . 
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الرهبانية البا�سيلية ال�سويرية

)احلناوية(

 بقلم

الأر�شمندريت بول�ض نزها ق.ب.

 مدخل 

الإي�شاحات  بع�ض  اإىل  اأملح  اأن  النبذة،  هذه  ب�رشد  ال�رشوع  قبل  يل،  بد  ل   

اإن  اإذ  للرهبانية.  الأوىل  النطالقة  فهم  على  القارئ  تُ�شاعد  التي  ال�رشورية 

الرهبانية، خالفا لبقية الرهبانيات، مل يكن لها موؤ�ش�ض واحد، ومل تن�شا يف تاريخ 

حمدد، بل �شاهم يف تاأ�شي�شها عدة اأ�شخا�ض، وحدث ذلك يف تواريخ متالحقة :

 1- هّياأ املهد وكّون التاأ�سي�ص ثالثة، وهم 

املطران يواكيم، مطران طرابل�ض، الذي رّم دير ال�شيدة يف البلمند عام 	·

1603، وبعث احلياة الرهبانية، من جديد، يف الكني�شة الأنطاكية امللكية، 

وميكن القول باأن بوادر وجود الرهبانية احلناوية، اأخذت تتكون منذ ذلك 

الوقت، لأنها ن�شاأت وتفرعت من نف�ض اجلذع. 

املطران مالتيو�ص كرمة، مطران حلب )1612 - 1634(، الذي �شجع 	·

طالبي الكمال على الن�شمام اإىل دير البلمند، خ�شو�شا ال�شبان احللبيني 

الذين منهم �شتتكون نواة الرهبانية .

املر�سلون الالتني، خا�شة الي�شوعيون منهم، الذين اأتوا اإىل حلب �شنة 	·

عند  متزايدة  ورغبة  الكثلكة،  نحو  ميال  ال�شعب  يف  وزرعوا   ،1625

ال�شبيبة، لعتناق العي�ض الرهباين القانوين. 

2 - دعا اإىل التاأ�سي�ص امل�ستقل   
من  بع�شاً  حّث  اإذ  لحقا(،  ناوفيطو�ض  )املطران  احللبي  ن�رشاهلل  اخلوري   

الرهبان،  )معظمهم حلبيون(، على التجمع يف جناح خا�ض من دير البلمند، 



تاأ�شي�ض  ب�رشورة  املنادين  حملة  تراأ�ض  ثم   ،)1697 )�شنة  احللبية«   »رواق  دعي 

جماعة م�شتقلة، فله ف�شل كبري يف التاأ�شي�ض، اإن مل نقل الف�شل الأكرب. 

          ٣ - اأقدم على اخلطوة الأوىل من التاأ�سي�ص امل�ستقل 

اخلوري  حلم  يحققوا  اأن  عزموا   ،)1706-1704( الرهبان،  من  بع�ٌض 

فيما بعد(، جرمان�ض،  بعلبك  البايا�شي )مطران  ن�رشاهلل، هم حنانّيا، مكاريو�ض 

جرج�ض ال�شّمان )مطران حلب فيما بعد(، �شليمان ك�رشى .

  مركز التاأ�سي�ص امل�ستقل 

فاأكرثهم   . ق�شدهم  يف  جميعهم  يثابروا  مل  وغريهم،  املذكورون  الرهبان   

تركوا اإخوتهم، ، ل�شبب اأو لآخر، وذلك يف مهلة �شنتني )1710-۱7۱۲(، ومل 

يبق منهم اإل اإثنان فقط، هما: ن�رشاهلل كرمة  )نيكفورو�ض، الرئي�ض العام الأول 

لحقا،  الثالث  العام  )الرئي�ض  حكيم  )التتوجني(  بول�ض  بن  وميخائيل  لحقا(، 

اأخريا،  بهما،  بعد(، وحلق  فيما  الثاين  البطريرك مك�شيمو�ض  ثم  ومطران حلب، 

من  اإذ جاء   ،) الثاين لحقا  العام  )الرئي�ض  ال�شايغ  اهلل  نعمة  بن  نقول  املقد�شي 

حلب �شنة 1706.

اأول : مرحلة تهيئة التاأ�سي�ص 

ن�شاأت الرهبانية البا�شيلية ال�شويرية )احلناوية(، متاأثرة بحركة الحتاد الكن�شي 

ال�شابع  القرن  اأوائل  يف  نارها،  اأذكى  التي  الكاثوليكية،  احلركة  اأي  رومة،  مع 

ون�رشوا  ال�رشق  اإىل  جاوؤوا  الذين  الغربيون،  املر�شلون  والرهبان  الكهنة  ع�رش، 

الفكر الكاثوليكي، كما عملوا، مع بع�ض الإكلرييكيني، على بعث احلياة الرهبانية 

املنظمة والقانونية. فما لبثت اأن ظهرت بع�ض املوؤ�ش�شات الرهبانية املارونية، يف 

حلب ولبنان، ثم تلتها موؤ�ش�شات رهبانية يف الكني�شة الأنطاكية الرومية امللكية، 

لبنان(.  ال�شوير -  يوحنا  مار  دير  احلناوية )يف  البا�شيلية  الرهبانية  ويف طليعتها 

البلمند، قرب مدينة طرابل�ض، يف  اإىل دير �شيدة  اأ�شال،  وكان رهبانها ينتمون، 

�شمال لبنان، الذي كان، يف ذلك احلني، اأعظم اأديرة البطريركية الإنطاكية.
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يحققه  اأن  اأراد  بحلم  امل�شتقلة،  احلناوية  البا�شيلية  الرهبانية  هذه  تاأ�شي�ض  بداأ   

اخلوري ن�رشاهلل احللبي، )مطران �شيدنايا، فيما بعد، با�شم ناوفيطو�ض ن�رشي( اإذ 

دعا اإىل تاأ�شي�ض دير م�شتقل عن دير البلمند،  يكون اأكرث تنظيما وان�شباطا وروحانية. 

وبدافع من هذين العاملني، اأي انت�شار الفكر الوحدوي الكاثوليكي، والرغبة 

يف تاأ�شي�ض حياة رهبانية قانونية نظامية، قرر الراهبان احللبيان، جرج�ص ال�سمان 

)مطران حلب، فيما بعد، با�شم جرا�شيمو�ض( و�سليمان ك�سرى، يف �شنة 1706، 

مع بع�ض الرهبان، الذين كانوا ي�شاطرونهما نف�ض الهدف، مغادرة دير البلمند، 

اخلام�ض  كريل�ض  البطريرك  بركة  نالوا  اأن  بعد  وذلك  اآخر،  دير  عن  والبحث 

الزعيم، الذي ثبت لهم قانوناً موؤلفاً من خم�شة ع�رش بابا،  متخذا من التيبكون 

الأور�شليمي وكليمكو�ض وباخوميو�ض.

 ثانيا - مرحلة التاأ�سي�ص 

 وبداأت م�شرية البحث عن هذا الدير، اإىل اأن وّفقهم اهلل يف اإيجاد دير قدمي، 

يف �شواحي قرية ال�شوير يف املنت ال�شمايل، على ا�شم القدي�ض يوحنا ال�شابغ، 

العي�ض  على  معه  فاتفقوا  �شوايا،  اهلل  ا�شمه رزق  �شيخ جليل،  راهب  فيه  يعي�ض 

معا يف هذا الدير ال�شغري، الذي ل نعرف له تاريخا دقيقا، ويرجح اأنه يعود اإىل 

اأو�شاط القرن ال�شابع ع�رش، اأي اإىل ما قبل العام 1676، واتخذوا من ا�شم �شفيعه، 

اإ�شما للرهبانية فعرفت باحلناوية. وقد ا�شتوحوا منط حياتهم من تعاليم القدي�ض 

مقدمات  تت�شدر  راحت  التي  واملخت�رشة،  املطولة  وقوانينه  الكبري  با�شيليو�ض 

الفرائ�ض، ف�شاروا يعرفون بالبا�شيليني قوًل وحياة.

 وككل رهبانية يف مراحلها الأوىل، واجهت الرهبانية احلناوية م�شاكل كثرية، 

خ�شو�شا جلهة ترك بع�ض الرهبان احلياة الرهبانية. وقبل اأن تطل مرحلة ال�شتقرار، 

كرثت امل�شاعب وال�شطهادات لرهبان الدير، وكان اأبرزها من البطريرك الزعيم، 

الذي انقلب، فيما بعد، على الرهبانية، ومنع رهبان البلمند من النتماء اإليها، مما 

اأّثر عليها يف الداخل واخلارج. ناهيك عن م�شايقة املحيط لرهبانها، مما كاد يهّد 
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عزمية املوؤ�ّش�شني وي�شتت الرهبان. اإل اأن اهلل، الذي اأراد هذه الغر�شة، ثّبتها على 

�شخرته، عندما �شمح اأمري املنطقة جنم اأبي اللمع، للرهبان ب�رشاء مزرعة، تدعى 

۱7۱۰، ومن  الأول  كانون   10 الدير، وذلك يف  القريبة من  عيال،  بيت  مزرعة 

بعدها ت�شنى للرهبان اأي�شا، �رشاء الدير نف�شه من الأمري اللمعي عينه.

 ثالثا - النذور والنظام القانوين للحياة الرهبانية 

 وبعد تخطي ال�شعوبات، وبدء حركة ال�شتقرار، �رشع الرهبان يف تو�شيع دير 

مار يوحنا، واأ�شادوا فيه ) 1716-1719( كني�شة على ا�شم القدي�ض نيقولو�ض، 

فعقدوا  الرهبان،  عدد  يتزايد  وراح  ال�شائغ،  نعمة  نقول  الأخ  وم�شاعي  بنفقة 

۱7۲۰، واأقاموا عليهم اأول رئي�ض عام،  هو الأب نيكيفور�ض  �شنة  جممعاً عاماً 

كرمة، ومدبرين اأربعة، واأقروا  18 فري�شة جديدة.

 ويف �شنة ۱7۲۲، ثبت جممع املدبرين النذور الرهبانية وحّددوها يف اأربعة 

نذور، هي: الفقر والعفة والطاعة والتوا�شع. وهكذا دخلت عادة اإبراز النذور يف 

الرهبانية، كوجه اأ�شا�شي من وجوه التنظيم القانوين للحياة الرهبانية. ومع رواج 

�شمعة الرهبانية اجلديدة، ان�شم اإليها دير ال�شيدة يف راأ�ض بعلبك �شنة ۱7۲۲، ودير 

النبي اأ�شعيا يف برمانا �شنة ۱7۲3، اإ�شافة اإىل دير مار اليا�ض )�شويا( الذي ت�شلمته 

الإنطاكية  الكني�شة  يف  الكبري  التاريخي  النق�شام  وبعد   .۱7۲7 �شنة  الرهبانية 

اأديرة  1724، عانت  الرومية امللكية، بني كاثوليك واأرثوذك�ض، الذي تثبت �شنة 

الرهبانية احلناوية من ال�شطهادات وال�شيقات، ما كان له بالغ الأثر على م�شريتها، 

لأنها كانت كاثوليكية وتنتمي اإىل رومة. 

رابعا - رئا�سية الأب نقول ال�سائغ ومطبعة ال�سما�ص عبداهلل زاخر )17٢7 

 )1756 -

يف هذه احلقبة، ظهر الدور الأبرز لالأب نقول ال�شائغ، الذي ُيعترب املوؤ�ش�ض 

الفعلي للرهبانية، ووا�شع فرائ�شها ومن�شىء اأكرث اأديرتها ومراكزها، وكان رجل 

علم وف�شيلة واأدب، وقد ُقلِّد مهام كبرية يف الرهبانية، وانتخب رئي�شا عاما لفرتة 
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ويف   .)1756-۱73۲  ،۱7۲9  -  ۱7۲7  ( متوا�شلة  �شبه  �شنة  الثالثني  ناهزت 

غ�شون رئا�شته، ركز دعائم الرهبانية، ف�شّيد اأكرث اأديرتها، وو�ّشع اأمالكها، ودافع 

عن حقوقها، و�شّدد عزائم اأبنائها، ونظم قوانينها وفرائ�شها، التي ثبتها الكر�شي 

الر�شويل نهائيا �شنة ۱7۵7، اأي بعد �شنة واحدة من وفاة الأب نقول ال�شائغ. وقد 

�شهدت الرهبانية يف عهد الأب ال�شائغ تطورا كبريا، يكفي اأن ن�شري اإىل ت�شجيعه 

لل�شما�ض عبداهلل الزاخر )ال�شائغ(، ن�شيبه وابن عمه، لإن�شاء املطبعة الأوىل يف 

لبنان، باحلرف العربي، وطباعة كتاب »ميزان الزمان« �شنة 1734، وقد �شاهمت 

فا�شتهر   . والروحية  والالهوتية  والفل�شفية  الدينية  الكتب  بن�رش  املطبعة  هذه 

الرهبانية  مبمار�شاتهم   ، خ�شو�شا  ال�شائغ  نقول  عهد  يف   ، احلناويون  الرهبان 

يف  خ�شو�شا  ر�شويل،  بن�شاط  وامتازوا  املنتظم،  الرهباين  وعي�شهم  القانونية، 

الوعظ والتعليم، مما جعل الكر�شي الر�شويل يوليهم كامل اهتمامه، حتى اأن البابا 

دومينكا  اإين  ماريا  �شانتا  ودير  كني�شة  الرهبانية  وهب  ع�رش،  الثاين  اإكلمن�شو�ض 

فراحوا   ،1734 �شنة  )اإيطاليا(  رومة  يف  ال�شفينة،  اأي  بالنافيت�شال«،  »املعروف 

العلوم  و�شائر  والالهوت  والفل�شفة  اللغات  لتعّلم  الرهبان،  بع�ض  اإليه  ير�شلون 

الكن�شية. ثم بنى الرهبان �شنة 1767، دير مار با�شيليو�ض قرب الكوليزه يف رومة 

اأي�شا، للغاية نف�شها.

 خام�سا - عهد النمو والزدهار 

 ويف هذه الفرتة عينها، تو�شعت اأديرة الرهبانية احلناوية ف�شملت، اإىل جانب 

الدير الأم يف مار يوحنا اخلن�شارة، ودير مار اليا�ض �شويا، ودير ال�شيدة يف راأ�ض 

بعلبك، ودير النبي اأ�شعيا يف برمانا، الذين ان�شموا اإىل الرهبانية، كما ذكرنا اآنفا، 

دير املالك خمائيل املن�شاأ �شنة ۱73۱ يف قرية زوق مكايل، ودير �شيدة الب�شارة، 

اأي�شا يف زوق مكايل، ودير مار جاورجيو�ض ال�شري، يف   1734 للراهبات، �شنة 

قرية مبّكني قرب �شوق الغرب �شنة ۱7۵۰، ودير مار اليا�ض الطوق يف زحلة �شنة 

1755، ودير مار يو�شف يف عني الرمانة )قرب عاليه(، للراهبات، �شنة ۱7۵9، 
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القدي�ض  ودير   ،۱793 �شنة  كفر�شيما  قرية  يف  القرقفي  اأنطونيو�ض  مار  ودير 

دميرتيو�ض يف كفرتيه �شنة 1764، ودير �شيدة النياح يف قرية بقعتوتة �شنة ۱797 

اأي�شا للراهبات ال�شويربات .

الفكر  ن�رش  الرهبان، و�شاهموا يف  اأمام  اّت�شع ميدان اجلهاد والعمل   وبذلك 

اأبر�شيات  تاأ�شي�ض  على  عملوا  لحقة  مرحلة  ويف  الرعايا،  واإن�شاء  الكاثوليكي 

اإكلريو�ض علماين مثقف  جديدة، ليحافظوا على املوؤمنني. وي�شّبب عدم وجود 

اأ�شطروا للبقاء و�شط ال�شعب، حتى اإن كثريين منهم كانوا يبقون خارج الأديرة 

ليكونوا بني النا�ض، ويف ظروف �شعبة اأغلب الأحيان. وهكذا انطبعت الرهبانية 

بطابع اخلدمة الرعوية حتى اليوم . 

من  يخلو  يكن  مل  الرهبانية،  عا�شته  الذي  والتطور  التو�شع  هذا  اأن  اإل 

الذين  الأمراء  دور  عند  التوقف  اأردنا  اإذا  خ�شو�شا  وامل�شايق،  ال�شطهادات 

اأحدث  مما  رهبانها،  بع�ض  و�شجنوا  الرهبانية،  اأديرة  بع�ض  على  اأيديهم  و�شعوا 

ا�شطرابا و�شجة يف داخلها. ناهيك عن ال�شطهاد ال�شديد للكاثوليكيني يف مدينة 

التعذيب  نالوا ن�شيبا كبريا من  الذين  الرهبان احلناويني،  حلب، ويف مقدمتهم 

وال�شطهاد. هذا دون التوقف اأي�شا عند مطامع بع�ض �رشكاء الرهبانية، وادعائهم 

ملكية اأرزاقها، لكن الرهبانية حتملت كل ذلك وواجهته باإميان و�شرب كبريين.

 �ساد�سا - النق�سام اإىل بلدي وحلبي 

وقد يكون اأكرث ما اآمل الرهبانية احلناوية، هو انق�شام اأبنائها اإىل ق�شمني احللبيني 

۱8۲9، وتثبت من قبل ال�شلطة العليا يف  والبلديني الذي مّت، ب�شكل نهائي �شنة 

رومة يف 9 كانون الثاين �شنة ۱83۲. ومنذ هذا التاريخ �شارت الرهبانية تعرف 

بالرهبانية  يعرف  الآخر  والق�شم  البلدية(  )وهي  ال�شويرية  البا�شيلية  بالرهبانية 

اأداء  يف  �شلبا  �شاهم  مما  واملمتلكات،  الأديرة  اأي�شا  فق�ّشمت  احللبية.  البا�شيلية 

الرهبانيتني .
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 �سابعا - الرهبانية ال�سويرية بعد النق�سام 

 بعد هذا النق�شام الأليم بقيت الرهبانية ال�شويرية )البلدية( فرتة من الزمن 

حتاول تنظيم �شوؤونها الداخلية، وقد �شاء اهلل اأن يتوىل اإدارة الرهبانية، يف هذه 

املرحلة احلرجة وال�شعبة )۱83۰- ۱84۲، ۱8۵9 - ۱868،   ۱87۱ - ۱883(، 

اخلوري  وهو  والإرادة،  والدراية  التقوى  من  كبري  جانب  وعلى  وقور،  راهب 

فالبيانو�ص )الأول( كفوري، وكاأن العناية الإلهية قد رتبت اأمور الرهبانية ودعمتها 

يف مدة رئا�شته الطويلة، خ�شو�شا جلهة اإقبال طالب الكمال على الرهبانية بكرثة. 

الذي  الوقت  ففي  البلدية،  ال�شويرية  الرهبانية  تفارق  مل  ال�شعوبات  لكّن 

كانت حتاول اأن تتابع م�شريتها، من اأجل خدمة اأبناء الطائفة يف املناطق التي كانت 

تخدمها، ن�شبت حرب �شنة 1840، واأحلقت الأ�رشار يف اأديرة الرهبانية، ودمرت 

قام  اإذ  م�شاكل كبرية،  اأمام  ذاتها  الرهبانية  راأت  نف�شها  املرحلة  منها. ويف  ق�شما 

مطران بريوت وبع�ض من اأفراد الطائفة، ينازعون الرهبانية يف ممتلكاتها.

اأ�رشارا  زحلة  يف  بالرهبانية  اأحلقت  فقد  ال�شهرية،   1860 �شنة  اأحداث  اأما   

ج�شيمة، اأدت اإىل ا�شت�شهاد بع�ض من رهبانها، وعدد غري قليل من اأبناء رعيتها، 

وحرق ق�شم من دير مار اليا�ض الطوق. لكن هذه الأحداث مل متنع الرهبانية من 

املثابرة يف طريق الرقي والتقدم، خ�شو�شا على �شعيد حت�شري رجالت اخلدمة 

الكن�شية والر�شولية والرعوية، فاأن�شاأت مدر�شة اإكلرييكية قرب دير مار يوحنا �شنة 

۱88۰، ليت�شنى لها اأن تف�شل الرهبان الدار�شني، فينقطعوا اإىل الدر�ض انقطاعا 
تاما. وبقيت هذه الكلرييكية يف دير مار يوحنا، اإىل حني نقلها اإىل دير القدي�ض 

با�شيليو�ض يف الأ�رشفية - بريوت �شنة 1936، حيث كان الرهبان يتابعون درا�شتهم 

عند الآباء الي�شوعيني، يف جامعة القدي�ض يو�شف منذ العام 1896، ثم انتقلت، 

�شنة 1988 ، اإىل الدير الذي �شيدته الرهبانية، لهذه الغاية، يف قرية زوق مكايل، 

حتت ا�شم »�شيدة املدائح«، ليكون مقرا لالإكلرييكية الكربى، وبذلك ي�شهل على 

الرهبان الو�شول اإىل اجلامعات املحيطة به، كمعهد القدي�ض بول�ض يف حري�شا، 

وجامعة الروح القد�ض يف الك�شليك. 
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ثامنا - عهد النمو والزدهار، خا�سة يف مدينة زحلة 

 وعرفت الرهبانية عهدا من التطور املح�شو�ض، برئا�شة اخلوري يو�شف كفوري  

الكبري  النزل  اأ�ش�ض  الرهبانية،  مالية  دعم  اأجل  ومن  الذي،   )۱9۱3  -  ۱887(

املدر�شة  لتعزيز  �شعيه  اإىل  اإ�شافة   .۱9۱۰ �شنة  قادري«  »اأوتيل  زحلة  يف  الفخم 

الكربى يف  اإىل اجلامعات  بالذهاب  الرهبانية، وال�شماح لأبنائها  الإكلرييكية يف 

اأن الأب كفوري، �شاهم يف ن�رش  اأوروبا لتلقن العلوم الكن�شية. هذا مع العلم 

بنت  فقد  وجهائها.  من  طلب  على  زحلة  يف  كربى  وطنية  مدر�شة  ببناء  العلم، 

الرهبانية، على نفقتها اخلا�شة، �رشح الكلية ال�سرقية �شنة ۱898. وهنا،  جتدر 

لها  فقدمت  زحلة،  مدينة  تطوير  كبريا يف  اإ�شهاما  �شاهمت  الرهبانية  اأن  الإ�شارة 

خدمات كثرية يف ميادين وقطاعات متنوعة.

- القطاع الروحي : دير مار اليا�ض الطوق، واأربعة كنائ�ض رعائية واأناطي�شها، 

عائدة ملكيتها للرهبانية . 

- القطاع الثقايف والعلمي : مدر�شة الكلية ال�رشقية . 

- القطاع ال�شياحي : مقاهي ومطاعم الربدوين، واأوتيل قادري الكبري.

- القطاع الجتماعي : الكهرباء واملاء والطواحني . 

- القطاع اخلدماتي : م�شتو�شف طبي . 

وهذه النه�شة الثقافية والعلمية، التي جتلت ببناء عدد من املدار�ض كال�رشقية 

 ،۱88۲ �شنة  كفر�شيما  اأنطونيو�ض يف  القدي�ض  ذكرنا،  ومدر�شة  كما  يف زحلة، 

�شنة  املخل�ض يف بريوت  1865 يف بريوت، ومدر�شة  �شنة  البطريركية  واملدر�شة 

۱887، اإ�شافة اإىل مدر�شة مار يوحنا يف اخلن�شارة، التي بداأت بالتعليم منذ �شنة 
اإذ  الرعوي،  احلقل  الروحي ويف  احلقل  نه�شة يف  رافقتها  النه�شة  هذه   .1735

اإىل الرعايا، فابتنت لبع�شها كنائ�ض واأناطي�ض،  وّجهت الرهبانية عنايتها اخلا�شة 

واأ�ش�شت رعايا جديدة يف بالد املهجر، وهذا ما داأبت عليه حتى اأيامنا هذه. وهنا 
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اأبر�شية حم�ض  الرهبانية خدمت يف �شوريا يف حلب، يف دم�شق، يف  اأن  ن�شري 

املتحدة  الوليات  يف  كندا،  يف  اأو�شرتاليا،  يف  الأردن،  يف  م�رش،  يف  ويربود، 

الأمريكية، يف الربازيل، يف الأرجنتني، يف فرن�شا، دون اأن نن�شى عملها، يف فرتة 

�شالفة، يف كالكوتا الهند ويف تركيا ويف العراق، ويف غريها من املناطق والدول، 

اأبنائها خلدمة اأفراد اجلالية امللكية الكاثوليكية  التي مل تتوان الرهبانية عن اإر�شال 

حيثما انت�رشوا. وقدمت خرية رجالتها الُغرُيْ يف �شبيل تثبيت الإميان الكاثوليكي 

عند املوؤمنني.

تعي�شها  كانت  التي  بالعوامل  متاأثرة  اخلدمة،  يف  الرهبانية  ا�شتمرت  وهكذا   

 ،1918-1914 �شنة  الأوىل  الكربى  العاملية  بنتائج احلرب  فتاأثرت كثريا   ، البالد 

وقد بقيت مدة من الزمن تعمل وجتهد للتخل�ض من الأعباء والديون التي فر�شتها 

التي مرت على  الكثرية  والثورات  الأهلية  احلروب  اأن  كما  عليها هذه احلرب، 

لبنان، يف فرتات متعددة ومتفرقة من تاريخه، كان لها بالغ الأثر على الرهبانية، 

لكنها مل تثن عزميتها عن متابعة تقدمها وم�شريتها يف خدمة الكني�شة والبالد. 

تا�سعا - الو�سع القائم حاليا 

 ت�شعى الرهبانية لإحداث نه�شة روحية وعلمية عند كل اأبنائها، رغم معاناتها، 

ال�شلف  م�شرية  لإكمال  ي�شبون  وهم  الدعوات،  قلة  من   ، الرهبانيات  كبع�ض 

ال�شالح واأعماله الر�شولية الكبرية، التي اأجنزت يف تاريخ كني�شة الروم امللكيني 

الكاثوليك. 

العطاء،  يف  املميز  اإ�شهامها  لها  يكون  اأن  احلناوية،  البا�شيلية  الرهبانية  وتعتز 

فقد قّدمت للكني�شة الأنطاكية الرومية امللكية  3  ثالثة بطاركة قبل النق�شام، و48 

مطراناً، منهم  19 قبل الق�شمة، و  3۰  للرهبانيتني ال�شقيقتني، بعدها. اإ�شافة اإىل 

مئات الرهبان والراهبات الذين خدموا الكني�شة والوطن والإن�شان . 
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الرهبانية البا�سيلية احللبية

بقلم

الأ�شتاذ نبيل طنو�ض

جملة اللقاء

حلب يف القرن ال�سابع ع�سر

ومرتع  الأجانب،  وملتقى  الأدبية  النه�شة  مهد  القرن  هذا  يف  حلب  كانت   

املر�شلني وبكلمة خمت�رشة، كانت عا�شمة ال�رشق امل�شيحي وامل�شيحية، اإذ تاأ�شلت 

ووّجهها  اأمناها  التي  الدعوات  هذه  عميقة.  رهبانية  بدعوات  تتفّجر  �شعب  يف 

املر�شلون واملطارنة. عا�شت يف اخلفاء اأول الأمر، يف حياة التبتل احلّر، وممار�شة 

التقوية.  والعبادات  ال�شلوات  على  والعكوف  العديدة،  الأخويات  واجبات 

هوؤلء العابدون كانت رغبتهم العميقة اأن يوؤلفوا اأو ين�شموا اىل جماعات منظمة 

ت�شهل عي�ض الزهد وال�شالة.

مل  والأرمن،  وال�رشيان  بينهم  فاملوارنة  حلب،  يف  كثرية  كانت  اأفواجهم   

املالئمة  الظروف  فانتظروا  وقائمة،  مركزة  جمعيات  بتوفر  احلظ  ي�شاعدهم 

ليوؤ�ش�شوا هم اأطر هذه اجلمعيات ، فكانت الرهبنة البلدية املارونية عام 1695، 

مار  ودير  حاليا(.  الرهبنة  لهذه  وجود  من  يعد  )مل  الأرمنية  الأنطونية  والرهبنة 

كان  فديرهم  امللكيون  الروم  اأما  ع�رش.  ال�شابع  القرن  اأواخر  ال�رشياين،  افرام 

جاهزا وهو دير �شيدة البلمند. وقد عّرفهم عليه املطران مالتيو�ض كرمه يف حلب، 

و�شّجعهم على الإنتماء اليه البطريرك مكاريو�ض الزعيم احللبي �شنة 1648،عندما 

اأّدى اىل  باأنه دير معّظم وملوكي، واأ�شاد بهناء العي�ض فيه. وهذا ما  قدمته اليهم 

توافد ال�شباب احللبي اىل الدير والإنتماء اليه واجدين فيه ملجا وحماية ومكانة 

للعي�ض امل�شرتك . 

بع�شا  بع�شهم  م�شجعني  فيه،  مكثفاأ  جمهوراً  باكراً  اأّلفوا  امللكيون  احللبيون 

لالإن�شمام اليه. وهذا ما يقودنا لأن ن�شتنتج بان احللبيني كانوا رواد احلياة الرهبانية 



التاأ�شي�ض لرهبانياٍت من كل  يف الع�رش احلديث. ومن �شفوفهم خرجت دعائم 

باكراً  انتموا  بينهم، لأنهم  ال�شّباقني  امللكيون  الروم  الطوائف. وبدون �شك كان 

اىل دير البلمند واأحّيوه بوفرتهم ور�شانة عي�شهم.

 اأهمية موقع دير ال�سيدة يف البلمند

ل موقع هذا الدير جنوبي طرابل�ض حافزا هاماً، وعامل جذب لأ�شحاب   �شكَّ

الدعوات من الرهبان والعلمانيني. وكان قد بناه الآباء ال�شي�شرت�شيون الأتون من 

الغرب مع الفرجنة يف القرن الثاين ع�رش .

 بعد مغادرة هوؤلء الرهبان منطقة ال�رشق يف القرن الثالث ع�رش، تُرك هذا 

الدير مهماًل اأو قليل ال�شتعمال ملدة 3۰۰ �شنة.

 عام 1603 عزم مطران طرابل�ض يواكيم على ترميم الدير، وانعا�ض العي�ض 

الرهباين فيه بعد �شبات عميق، فكان له ما اأراد، وا�شتفاد من بناء وا�شع الأرجاء 

بال �شك  امل�شرتك، وهو جدير  الرهباين  للعي�ض  ال�رشوط،  ال�شكل. كامل  جميل 

ليكون مقر نه�شة روحية كبرية. ومل يطل الزمن، حتى اأ�شبح الدير مرموقا لكل 

من تاقت نف�شه اإىل العي�ض الرهباين يف كني�شة الروم امللكية الأنطاكية ..

 وتكاثر الرهبان رويدا رويدا، فاأقبلوا عليه من كل بلد عربي، ومما �شاعد على 

مدينة  يف  وخ�شو�شا  ال�رشق  يف  الالتني  املر�شلني  وجود  والتكاثر  الإقبال  هذا 

حلب، ووجود اأحبار من كني�شة الروم امللكية على كر�شي حلب، اإّت�شفوا بالغرية 

الر�شويل  العمل  على  فت�شاعدوا  املر�شلني  مع  وان�شجموا  والنفتاح،  والتقوى 

با�شم  والتثقيف الروحي، اأمثال املطران مالتيو�ض الزعيم، الذي اأ�شبح بطريركاً 

والأخويات  املدار�ض  خالل  من  حلب،  يف  واملطارنة  فاملر�شلون  مكاريو�ض. 

ال�شبان احللبيني  الرائع، �شّجعوا  الروحية واملواعظ، ومثل عي�شهم  والإر�شادات 

على الإنخراط يف احلياة الرهبانية، بعدد وافر. ومن الطبيعي اأن تكون وجهتهم 

�شطر الدير البلمندي القريب.
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 يف اأوا�شط القرن ال�شابع ع�رش تخلخل العي�ض بني اأفراد الرهبان يف الدير. 

الأوىل  ترف�شها.  الكاثوليكية، واأخرى  بالوحدة  فئة معظمها من احللبيني تعرتف 

الرهبانية.  والأطر  بالأنظمة  املبالة  قليلة  والأخرى  بالقانون،  التعلق  �شديدة 

املتتلمذون للمر�شلني الالتني الوا�شعي اخلربة واملعارف يف  فاحللبيون خ�شو�شاً 

كبو�شيون،  فرن�شي�شكان،  رهبان  جميعهم  واملر�شلون  الرهبانية.  احلياة  �شوؤون 

ي�شوعيون، كرمليون واملُنادون بالوحدة مع الكر�شي الر�شويل، اأبوا اإل اأن يبقوا 

من  تعّلموا  كما  والنظام،  واملمار�شات  ال�شلوات  على  واملحافظة  الدقة  كثريي 

مر�شدهم، التم�شك بالوحدة الكاثوليكية اىل اآخر حّد لقناعتهم العميقة. وحاولوا 

م�رّشين مدة طويلة اأن يوؤثروا على رفاقهم، ولكن دون جدوى وانتهى هذا التباين 

وما ينتج عنه من نفور ومغايرة، اأن يبعد الفريقان عن بع�شهما. فالفئة احللبية ومن 

ع�رش  ال�شابع  القرن  اأواخر  يف  الدير  يف  وحدها  رواقاً  ت  اإ�شتخ�شّ حذوها  حذا 

ُيعرف حتى اليوم برواق احللبية، فيه تعي�ض عي�شتها املميزة.

حوايل   1697 عام  الرواق  يف  يجتمعون  الذين  احللبيني  الرهبان  عدد  كان 

اآخر  دير  اإىل  والنتقال  رفاقهم  عن  متاما  البتعاد  على  �شّمموا  وقد   . الأربعني 

يعي�شون فيه اأحرارا م�شتقلني ليتمكنوا من حتقيق اأهدافهم بدون عائق.

روما،  الر�شويل يف  الكر�شي  اىل  اللجوء  الرهبان  هوؤلء  من   حاول خم�شة 

عليهم  الّتكرم  منه  وطلبوا  كتاباً  ع�رش  احلادي  اكليمن�ش�ض  البابا  اىل  فار�شلوا 

جممع  كرادلة  اىل   1704 عام  اأخرى  بر�شالة  بعثوا  كما  هناك.  دير  يف  بال�شكن 

انت�شار الأميان. لكن روما مل جُتب مبا�رشة على �شوؤالهم، وقد بقوا يف اآخر الأمر 

بدون جواب، لكن دلك مل يثنهم عزما، فعقدوا النية بالتفتي�ض على مقّر م�شتقل 

بعيد يذهبون اإليه �شمن البلد.

قانون رهباين، مب�شاعدة  برتتيب  املوارنة  اللبنانيون  الرهبان  �شبقهم  قد  وكان 

اإ�شطفان  البطريرك   1700 �شنة  لهم  ثّبته  باباً  ع�رش  خم�شة  من  موؤّلف  املر�شلني، 

الدويهي.
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ان يف  التعديل.  بع�ض  القانون مع  بنف�ض  وي�شتعينوا  اأثرهم  يقتفوا  اأن  فراأوا 

الرواق البلمندي اأو خارجه. وقرروا عر�ض الأمر على البطريرك كريل�ض اخلام�ض 

زعيم، الذي وافق عليه ونظمه وختمه وفر�ض عدم ا�شتعماله اإل يف دير بعيد عن 

يف  كاثوليكي  �شكن  دير  لإقامة  ترخي�ض  اأول  مبثابة  املوافقة  هذه  وتعترب  النا�ض. 

البطريركية الأنطاكية.

املوّقعني  من  كان  الذي  احللبي،  اهلل  ن�رش  اخلوري  اأن  اىل  ال�شارة  جتدر 

وقوة  احلكيم  بتوجيهه  ودعا،  1704 حّدد  عام  روما  اىل  املوّجهني  الكتابني  على 

�شخ�شيته، اخوته على اتباع قوانني منّظمة مقتب�شة من الكاثوليك، وعلى التجمع 

الرئي�ض  �شعر  وملا  م�شتقل.  دير  اىل  والنتقال  التفتي�ض  وعلى  احللبية،  رواق  يف 

بتاأثريه العميق على رفاقه �شيم كاهنا واأر�شل قرب عام 1703 اىل ديار بكر باأمر 

من غبطة البطريرك، فاأظهر غرية ر�شولية فائقة وامتاز بروحه الإجنيلية احلقة، حتى 

�شيم ا�شقفا على �شيدنايا عام ۱7۲۲ با�شم ناوفيطو�ض ن�رشي. وقد با�رش خدمته 

َطهداأ كغريه بعد عام  الأ�شقفية بالغرية املتقدة والفقر والتزهد اىل اأن اأ�شحى م�شّ

1724 فا�شطر لأن يهرب ويختبيء يف قٍن للدجاج ويف املغاور والأدغال. وكان 

روما  اىل  ي�شافر  اأن  ل  تو�شّ حتى  واأخر،  ودير  لآخر،  مكان  من  لبنان  يف  متنقاًل 

مبوؤازرة قن�شل فرن�شا عام 1730، حيث تويّف فيها بعد اأربعة اأ�شهر  من و�شوله، 

متاأثرا با�شطدام عربة كان قا�شيا عليه. وقد دفن جثمانه حتت الهيكل الكبري يف 

 ،)Vénérable(  كني�شة جمّمع اإنت�شار الإميان، وكتب على التابوت كلمة مكرم

من البابا اكليمن�شو�ض الثاين ع�رش.

 النتقال اىل دير ما يوحنا ال�سابغ

 مل يرتك الرهبان دير البلمند �شوية خ�شية اأن ي�شّدوا عن مق�شدهم، بل واحد 

تلو الأخر. وكان اأولهم الأب �شليمان احللبي، الذي كان اأكربهم �شنا. وقد وجّله 

كرباج  اإىل اخلوري حنا  اليه. فذهب  ينتقلون  مقر  للتفتي�ض عن  بالذهاب  رفاقه 

اليا�ض �شوّيا وهو �شديقه فدّله على دير �شغري هو دپر مار يوحنا  رئي�ض دير مار 
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ال�شابغ يف ال�شوير. وبعدها اإت�شل بالأمري عبد اهلل ابي اللمع عار�شا عليه الأمر، 

اإىل  فكتب   .1710 اآب  من  الأول  بت�رشفه يف  الدير  بالرتحاب وجعل  فا�شتقبله 

رفاقه للمجيء اليه وكان اخلوري �شليمان قد حتمل اإدارة الدير من اآب ۱7۱۰ حتى 

اإىل البلمند حيث ت�شّلم زمام  ۱7۱۱،بعدها غادر الدير تاركا رفاقه عائداً  اأيلول 

الرئا�شة حتى وفاته.

على  املوّقعني  اأحد  وهو  احللبي  �شّمان  جرج�ض  الأب  �شليمان  الأب  خلف 

الر�شالتني املوّجهتني اإىل روما. وقد ت�شّلم اإدارة الدير من اأيلول 1711 اإىل اأواخر 

مغادرة  ب�شبب  امل�رشوع  جناح  من  يئ�ض  لأنه  ورفاقه  الدير  غادر  ثم   ،1712 عام 

يوحنا  مار  ودير  حلب  بني  بعدئذ  فتنّقل  علمانيان.  اإل  منه  يبق  ومل  الأكرثية، 

با�شم   ۱7۲۱ عام  حلب  ملدينة  اأ�شقفاً  �شيم  اأن  اىل  وال�شام،  والبلمند  وطرابل�ض 

جرا�شيمو�ض.

 وقد ا�شطهد ونفي و�شجن ور�شق بالرباط وجاع وقا�شي العري وُعّذب، قبل 

اأن يرجع اإىل كر�شيه عام 1731، حيث ا�شتعفى من من�شبه عام ۱73۲، واعتكف 

يف اأديار الرهبان اأخوته، وعا�ض بينهم متحّليا باأجمل الف�شائل، اىل اأن توفاه اهلل 

يف دير املالك ميخائيل يف الزوق �شنة  1754. 

التي  املجموعة  بني  احللبى  غري  الوحيد  الراهب  وهو  العف�شديقي  مو�شى 

وفدت اأول اإىل دير مار يوحنا ۱7۱۰. وقد تويف يف عجلتون باحلّمى عام 1712 

بينما كان يجمع التربعات، لأجل ان�شاءات الدير وتاأمني العي�ض. 

ال�شما�ض بطر�ض يونان احللبي  وهو ابن اخت اخلوري حنانيا )اأحد موّقعي 

اأول  يف  يوحنا،  مار  دير  اىل  البلمند  من  جاء  روما(،  اىل  املوجهتني  الر�شالتني 

بريوت  مبطران  فالتحق  الدير،   يف  العي�ض  ا�شت�شعب  لكنه   ،۱7۱۰ اأول  كانون 

اأواخر عام ۱7۱۱.

اهلل  رزق  بن  بول�ض  بن  ميخائيل  فكان  يوحنا  مار  بدير  امللتحقني  اآخر  اأما   

وكان   ،۱7۱۲ اآذار  يف۲۵  البلمند  من  قدم  الذي  احللبي،  حكيم  اأو  توتنجي 
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علمانياً. وقد �شيم كاهناأ با�شم مك�شيمو�ض يف 1713/11/13، وانتخب رئي�شا 

ثم  مدينة حلب،  على   ۱73۲ عام  الأ�شقفية  درجة  اىل  ورقي   ،۱7۲9 �شنة  عاما 

ب بطريركا يف ۱3 متوز 1761، وقد ا�شطهد ونُفي وقا�شى اجلوع والربد يف  ن�شّ

�شبيل توثيق تعّلقه بالكر�شي الر�شويل، تويف يف ۲8 ت�رشين ثاين 1761 يف دير 

مار يوحنا ودفن هناك.

 يتبنّي مما �شبق اأن اثنني فقط من الرهبان ال�شتة القادمني من البلمند، ثابرا يف 

الف�شل يف قطف  يرجع  واإليهما  وميخائيل حكيم،  كرمه  اهلل  ن�رش  عزمهما وهما 

ثمار كل ما �شبق من جمهود، ومتابعة ال�شري نحو الأهداف املر�شومة منذ البدء.

 وعند عقد املجمع العام الأول ۱7۲۰ كان عدد الرهبان ۱۲ راهباً. وابتداًء من 

هذا التاريخ اأ�شبح بالإمكان اأن نرتاح اىل م�شتقبل هذه اجلماعة امل�شتقلة، حيث 

اأخذت تتقوى بالعدد والأنظمة والن�شاءات امل�شتحدثة يف الدير. لقد اأر�شل اهلل 

لها بعنايته القدو�شة من �شريكز وجودها، ويقوّي دعائمها بطريقة اأكرث اإحكاماً هو 

1716 وكان  الدير عام  اأتى من حلب مبا�رشة اىل  الذي  اخلوري نقول �سايغ - 

عمره 34 �شنة، فانخرط يف البتداء و�شيم كاهنا عام ۱7۱9 وانتخب رئي�شا عاما من 

املجمع الثالث عام ۱7۲7 وبقي يف هذا املن�شب حتى وفاته عام 1756،با�شتثناء 

�شنتني بني عامي ۱7۲9 و ۱73۲.توىل الرئا�شة خاللها الأب ميخائيل حكيم. 

املوؤ�ش�ض  القادر،  والإداري  الن�شيط  والعامل  القدي�ض،  الكاهن  هذا  يعترب   

النهائي للرهبنة احلناوية اجلديدة، اأن�شاأ اأدياراُ ومراكز، وو�ّشع الأمالك، دافع لدى 

ال�شلطات املدنية والدينية عن حقوق الرهبنة واأخوته، ونّظم القوانني والفرائ�ض 

تعد  اأ�شبحت  اأخرعهده  يف  فالرهبانية  الدعوات.  على  و�شهر  العزائم،  و�شّدد 

عمل  كما  وخم�شة.  مائة  رهبانها  عدد  واأ�شبح  اأربعة  كانت  بعدما  اأديار،  �شبعة 

الأب �شائغ بعناد وتعب كثريا يف �شبيل اإجناح تاأ�سي�ص الراهبات البا�سيليات 

احلناويات، واإن�شاء ديرهن، دير �شيدة الب�شارة يف الزوق . وقد اتبعهن بالرهبان 

البا�شيليني احلناويني بنف�ض �شعار الحتاد مع الكر�شي الر�شويل. كما وجد الأب 
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�شايغ ع�شداً وعوناً يف ال�شما�ض عبداهلل الزاخر، الذي وفد اإىل دير مار يوحناعام 

1722 هرباً من ال�شطهاد يف حلب، وهو ابن عم له وقد اأوتي مواهب عّدة.

جتدر ال�شارة هنا اإىل اأن الرهبنة البا�شيلية احلناوية قد فتحت ديرها ل�شتقبال 

كل راغب يف الن�شمام اإليها من اأية بقعة كانت. وهذا ما اأّدى اإىل حدوث متلمل 

باملنا�شب  احللبيون  الرهبان  ا�شتاأثر  حيث  الرهبنة،  داخل  لحقاً  عرقي  وتذّمر 

الإدارية العليا، ما اأّدى اإىل بروز نزعة اإنف�شالية عارمة تدعو اىل اقت�شام الأمالك 

والأرزاق بني الرهبان البلدين واحللبيني، وتاأ�شي�ض رهبنة م�شتقلة لكل منهما، يف 

۱8۲۲. وبينما كان   - ۱8۱7 اأواخر جممع الأب العام خمائيل تركماين احللبي 

البا�شيلية  الرهبنة  انق�شام يف  اأول  الكبري يف م�رش، حدث  ال�شهابي  ب�شري  الأمري 

احلناوية، بحيث انف�شل الرهبان البلديون والرهبان احللبيون. وملّا عاد الأمري ب�شري 

من  عادت  الفرقة  اأن  غري  الوحدة،  اإىل  واأعادهما  الطرفني  بني  تو�ّشط  لبنان  اىل 

جديد اإىل الرهبنة املوحدة، حيث ما لبثت اأن انق�شمت من جديد عام ۱8۲9 يف 

اآخر �شنة من ولية الأب العام اأندراو�ض مقري خوام احللبي )1826 -1829(. 

الكر�شي  اعرتف  وقد  الفريقني.  ر�شى  مبلء  الق�شمة  �شكوك  كتبت  وقد 

الر�شويل بهذه الق�شمة عام ۱8۴۲. حيث كان من ن�شيب جماعة البلديني، الذين 

باتوا يعرفون بالرهبان ال�شويريني دير ما يوحنا ال�شابغ قرب ال�شوير وهو ديرهم 

الرئا�شي، ومن ن�شيب احللبيني دير القدي�ض جاورجيو�ض املعروف بدير ال�شري يف 

منطقة مبّكني قرب �شوق الغرب - عاليه، كدير رئا�شي والذي كان قد بُني عام 

1750 يف عهد الأب العام نقول ال�شائغ. كما كان من ن�شيب ال�شويريني دير مار 

اليا�ض الطوق يف زحلة، ودير مار انطونيو�ض القرقفة،  قرب كفر�شيما يف ق�شاء 

بعبدا. وقد ان�شّمت الراهبات البا�شيليات احللبيات اىل اخواتهن يف دير املالك 

ميخائيل يف زوق مكايل، بينما ذهب دير راهبات الب�شارة املجاور له اىل الراهبات 

مار  ودير  الأثري،  بعلبك  را�ض  �شيدة  دير  على  احللبيون  حاز  كما  ال�شويريات. 

�شعيا قرب برمانا. 
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 قانون وفرائ�ص الرهبنة احلناوية 

ثابرت الرهبنة البا�شيلية احللبية على تطبيق قانون وفرائ�ض الرهبنة احلناوية، 

الر�شويل  الكر�شي  اىل  ورفعها  ال�شائغ،  نقول  العام  الأب  و�شعها  كان  التي 

الأب  وفاة  على  عام  بعد  اأي   ،۱7۵7 عام  التثبيت  على  حازت  وقد  لتثبيتها. 

ال�شايغ . وكان من الطبيعي اأن تطّعم هذه الفرائ�ض والأنظمة باأنظمة الرهبانيات 

الغربية، وهذا ما ح�شل.

1743، اعتماد قانون  الرابع ع�رش قد ابدل �شابقاً عام  البابا بندكتو�ض   وكان 

منه  جاعال  كبادوكيا،  اأ�شقف  با�شيليو�ض  القدي�ض  بقانون  انطونيو�ض  القدي�ض 

املوّجه الأهم جلميع الرهبان امللكيني ال�رشقيني. لذلك فقد اعتمد م�رشوع القانون 

اجلديد اأي�شا هذا التوجه عام 1747.

تق�سم فرائ�ص الرهبانية احلناوية اىل ثالث اأق�سام: 

· الق�سم الول	

 يحتوي على جمموعة قوانني القدي�ض با�شيليو�ض املطّولة واملخت�رشة .

· الق�سمان الثاين والثالث 	

مادة. ويالحظ  موؤلفان من52  الفرائ�ض احل�رشي، وهما  ن�ض  يحتويان على 

فرائ�ض  كلياً  �شبهاً  وت�شبه  احل�رشي،  الفرائ�ض  ن�ض  يف  الغربيني  املر�شلني  تاأثري 

الرهبان املوارنة اللبنانيني املثبتة يف 31 اآذار 1732. ونتبني بعد املقارنة اأن فرائ�ض 

ت�شتق  املوارنة  عنها. وفرائ�ض  تقريباً  نقلت حرفيا  فقد  احلناوية احل�رشية  الرهبنة 

من فرائ�ض الرهبنة الي�شوعية، وفرائ�ض رهبنة القدي�ض بول�ض ال�شيباين املوؤ�ش�شة 

عام 1530 واملعروفة بجمعية الربنابايت Barnabites . وهذا ما برهن عنه �شيادة 

املطران يوحنا �شديد يف اأطروحته لنيل �شهادة امللفنة يف احلق املدين والكن�شي يف 

معهد الالتران يف روما.
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الرهبانيتان املخل�سية واحلّناوية

 كانت الرهبنة البا�شيلية املخل�شية قد تاأ�ش�شت عام 1682، وكان هدفها ن�رش 

الإميان والوحدة امل�شيحية . اإذن فاإن اأهدافها بالأ�شا�ض لي�شت توّحدية، بل العمل 

توحدية،  كانت  احلناوية  للرهبنة  الرئي�شية  الأهداف  بينما  والر�شويل،  الرعوي 

والعكوف على الزهد وال�شالة.

رهبنة  يف  الرهبانيتني  دمج  ال�شاد�ض  كريل�ض  البطريرك  رغب   ۱733 عام   

واحدة، لتعزيز �شلطته ولعمل اأجنح يف خدمة الكني�شة بت�شافر القوى. لكن هذه 

الرغبة بعد اأخذ ورّد بني عمدة الرهبانيتني، مل تتحقق، نتيجة للتباين احلا�شل يف 

اأهداف اجلمعيتني، فما يالئم الواحدة ل يتما�شى مع مقت�شيات وعادات الأخرى.

 وعندما اأظهر الكر�شي الر�شويل رغبته اأي�شا يف توحيد اجلمعيتني، عر�ض له 

البطريرك وكل من عمدة اجلمعيتني اآراءهم و�رشوطهم املتفاوتة يف حتقيق الوحدة، 

املو�شوع،  يف  النهائية  النقطة  تلك  على  اجلواب  عدم  فكان  جوابه،  وانتظروا 

بحجة اأن مثل هذه الأمور ل ميكن فر�شها فر�شا، بل تقت�شي تهيئة طويلة املدى 

لتختمر وتن�شج النفو�ض«. 

اأديار و مراكز عمل الرهبانية احللبية 

ا- دير ال�سيدة يف را�ص بعلبك

ت�شلمته الرهبنة عام ۱7۲۲، وهو دير قدمي جدا يرتقي تاريخه اإىل ما قبل الفتح 

العربي. واملعروف اأن هذا الدير كان عامراً يف عهد الأمري فخر الدين، الذي دعا 

الأ�شاقفة امللكيني �شنة 1628 اإىل الجتماع فيه، للبت يف ق�شية تنازع اغناطيو�ض 

 ۱7۲۲ اأهل را�ض بعلبك عام  البطريركية. وقد طلب  عطيه وكريل�ض دبا�ض على 

اأرادوا.  ما  لهم  فكان  الروحية،  بخدمتهم  وتقوم  ت�شتلمه  اأن  الرهبنة  من  باإحلاح 

اليوم  اإنه  التب�شريي والرعوي.  بواجبها  تقوم  بوا�شطة رهبانها  الرهبنة  فانطلقت 

مزار ل�شيدة را�ض بعلبك العجائبية، فالزوار ياأتون اليه من قريب وبعيد، ويوؤّمن 
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الرهبان خدمتهم الروحية والجتماعية. ويعترب هذا ال�رشح مبثابة املدماك الأول 

يف ور�شة ن�رش العقيدة امللكية الكاثوليكية يف كافة اأرجاء منطقة البقاع. 

٢ - دير النبي اأ�سعيا قرب برمانا

ا�شتلمته الرهبنة عام ۱7۲3 من البطريرك اأثنا�شيو�ض دبا�ض بطريرك الطائفتني 

ال اإعطاءه  للطائفة الكاثوليكية، لذا تعتربه الرهبانية  الأرثوك�شية والكاثوليكية مف�شّ

الأمراء  وبف�شل   ،۱7۲7 �شنة  ويف  املوحدة.  امللكية  الطائفة  من  عنقها  يف  اأمانة 

املعنيني كان هذا الدير وملدة ثالث �شنوات احلمى الوحيد للرهبانية، بعدما طرد 

رهبانها من دير مار يوحنا ال�شابغ. وخالل ذلك توىّل اأول رئي�ض عام للرهبانية 

الأب نيكيفورو�ض كرمه، ودفن فيه، كما كان من بني الرهبان الذين التجاأوا اإىل 

هذا الدير الق�ض بروكونو�ض عبد النور الطبيب املاهر الوا�شع ال�شهرة اآنذاك . وقد 

تهافت عليه اأمراء بيت ابي اللمع وغريهم من اأهل املنطقة للتطبب عنده ، فذاع 

الق�شمة  بعد  الدير  هذا  �ض  ُخ�شِّ التطبيب،  اأ�شبح  ال�شاغل  �شغله  اأن  حتى  �شيته 

منذ خم�شة  اإعارته  وقد جرت  الرعوية،  وللخدمة  الدار�شني  والأخوة  للمبتدئني 

واأربعني �شنة للرهبان الأنطونيني املارونيني املجاورين له. وقد ا�شرتدته الرهبانية 

منذ مدة وجيزة لكنها مل ت�شتخدمه بعد لأي غر�ض ب�شبب اإ�شكال قانوين حول 

تاأهيله  الرهبانية  تعيد  الإ�شكال ف�شوف  اإزالة هذا  اليه. ويف حال  املوؤدية  الطريق 

لتجعل منه ديراً �شغرياً للمبتدئني و التجدد الروحي.

٣ - دير مار جرج�ص ال�سري يف مبكني

۱7۵۰ من بلدة مبكني قرب �شوق الغرب على عهد  اأن�شيء هذا الدير عام   

الأب نقول ال�شايغ، وبقي املدبر الرئا�شي للرهبانية حتى بداية احلرب الأخرية. 

اإقامة عالقات ودية بني الرهبان والدروز. وقد جتّمعت ملدة  اأتاح موقعه من  وقد 

والبتداء  ال�شغرى  والأكلرييكية  العامة  الرئا�شة  مراكز  الدير  هذا  يف  طويلة 

واخلدمة الرعوية لكل املنطقة: مبكني، �شوق الغرب، عني الرمانة، القماطية، عني 

ال�شيدة، عني ك�شور، عني عفتونية، �شمالن، عبية، وفيها حفظت الرهبانية مكتبة 
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املخطوطات امل�شهورة، التي تعترب من اأهم مكتبات املخطوطات يف ال�رشق، كما 

الكاردينال  تركه  ما  كل  جمع  حيث  كو�شا،  الكاردينال  متحف  منه  جانباً  حوى 

وقد  الرهبانية  اأديار  اأكرب  اإنه  ثمينة.  واأغرا�ض  كن�شية  واأواين  كتب  من  الراحل 

ومفرغاً  مهجوراً  فرتك  الأخرية،  الأحداث  خالل  والق�شف  للقذائف  تعّر�ض 

لوقوعه عند خط النار، وقد اأعيد ترميمه لحقاً.

اأن�شات الرهبانية بقرب هذا الدير مدر�شة للبنات عام ۱9۲7 عهدت باإدارتها 

اإدارتها ورافقن الن�ضء، مدة �شنني  اأح�شّن  اىل راهبات القلبني الأقد�شني . وقد 

طوال. كما اأن�شات مدر�شة لل�شبيان اأدارتها الرهبانية بنف�شها منذ عام 1929 ودعتها 

مدر�شة النه�شة الوطنية، وهي ثانوية اإجنليزية خمتلطة يف ال�شنوات الأخرية. وقد 

توقفت املدر�شتان عن العمل بفعل احلرب التي اأحلقت بهما دماراً كبرياً. وقد اأعيد 

افتتاح املدر�شتني اعتبارا من العام 1991 وتتوىل الرهبانية حاليا ادارتهما بعدما 

حتّولتا اىل مدر�شتني خمتلطتني، تعتمد اأحداهما التدري�ض بالأجنليزية والأخرى 

بالفرن�شية. 

4 - دير املخل�ص يف �سربا

املناخ  لإعتدال   ال�شن  الطاعنني يف  الرهبان  لإيواء   1884 عام  اأ�شال  ان�شيء 

فيه، اأي بعد 55 عاما من النف�شال عن ال�شويريني. ومند حوايل 400 �شنة زادت 

�ض لالإكلرييكيتني الكربى وال�شغرى، لي�شبح ديراً  عليه الرهبانية بناء جديداً ُخ�شّ

وجباًل.  �شاحاًل  للرهبنة  وحيداً  مقرا  اأ�شبح  الأخرية  احلرب  اأزمة  رئا�شياً. وخالل 

ونقلت الرهبانية يف غ�شون احلرب الأخرية متحف الكاردينال كو�شا ومكتبة دير 

 لها. وحر�شت على اأن ت�شّور 
ً
ال�شري، وجمموعة الأيقونات وو�شعتها يف مكان مهّياأ

املخطوطات بوا�شطة امليكروفيلم، لت�شمن حفظها من الأخطار املحدقة.  كما جرى 

تو�شيع مدافن الدير وو�شع جزء منها يف خدمة اأهل املنطقة من العلمانيني، وقد 

نقل اإليها جثمان ال�شاب فتحي بلدي الذي تتناقل الأل�شن وبع�ض الكتب واملجالت 

ظاهرة قدا�شته، وبركة �شفاعته بالأ�شفية والظهور والتبخري ون�شح الزيت.
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 5 - دير القدي�ص يوحنا احلبيب يف بريوت

 عام 1954 اأن�شات الرهبانية يف �شارع هوفالن قرب اجلامعة الي�شوعية مدر�شة 

ثانوية عرفت با�شم مدر�شة القدي�ض يوحنا الر�شول. فانطلقت وازدهرت اىل اأن 

اأدّى اىل اإغالقها.  اأتت اأعوام احلرب فعّطلتها، ودّمرت القذائف اأجزاء منها مما 

وحاليا بعد ترميمها، فاإنها ت�شتخدم كدار ح�شانة لالأطفال ومدر�شة ابتدائية.

 كني�ستا القدي�ص جاورجيو�ص ومار يوحنا زحلة 

وكان  القدم،  منذ  بخدمتهما  وتقوم  الرهبنة،  اأمالك  من  الكني�شتان  تعترب 

للرهبانية اأنط�ض ي�شتخدم من قبل الوكيل امل�شوؤول عن الأرزاق واملحا�شيل، وقد 

تداعى بناوؤه، فان�شيء كبديل عنه مركز جديد قرب كني�شة القدي�ض جاورجيو�ض 

وو�شع بخدمة موؤمني الكني�شتني والوكيل الرهباين.

برمانا  رعيتا  منها،  بريوت  اأبر�شية  يف  رعايا  عدة  خدمة  حاليا  الرهبانية  ن  توؤمِّ

و�رشبا ومبكني وعاليه و�شوق الغرب وعني ك�شور وغريها.  

ابتاعت الرهبانية عام ۱98۵ مب�شاعدة الكر�شي الر�شويل بيتاً يف روما، ليكون 

مقراً لالأخوة الرهبان الالهوتيني الدار�شني يف روما، لينالوا ال�شهادات اجلامعية، 

واجباتهم  كامل  اإمتام  على  وليتمّكنوا  والعلوم،  املعارف  وافر  على  ويّطلعوا 

الرهبانية الطق�شية، التي مل تكن موؤمنة يف املعهد احلربي اليوناين.

مطران وخدمة رعوية يف فنزويال

 ت�شّلمت الرهبانية منذ �شبعينات القرن املا�شي مهمة خدمة رعايا هذا البلد، 

توّزعت  وقد  املقّد�ض.  وال�شينود�ض  الر�شويل  الكر�شي  برغبة  ذلك  حتقق  وقد 

اخلدمة على اأربعة كهنة تقا�شموا مهام الإر�شالية هناك، وقد اأ�شيف اإليهم مطران 

من الرهبانية نف�شها وهو املطران جورج زهرياتي، خلفا للمثلث الرحمات املطران 

بت�شييد  اجلالية  وابناء  الرعوي  املجل�ض  مب�شاعدة  الكهنة  قام  وقد  راعي.  بطر�ض 

كني�شة با�شم القدي�ض جاورجيو�ض يف منطقة مونتالبان . كما اأ�شدروا جملة عربية 

- ا�شبانية تدعي »الفداء«.
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على  و�شناأتى  احللبيات،  البا�شيليات  الراهبات  اإدارة  الرهبانية  تولت  كما 

ذكرهن لحقاً.

الكاردينال جربائيل اكاكيو�ص كو�سا  ١٨٩٧ -  196٢ واأ�ساقفة الرهبانية 

 ل بد هنا من التذكري باأن الرهبنة البا�شيلية احلناوية، كانت قد اأعطت الطائفة 

تيو�شو�شيو�ض   ، حكيم  الثاين  مك�شيمو�ض   : الغبطة  اأ�شحاب  هم  بطاركة  ثالثة 

اخلام�ض دّهان واغناطيو�ض الرابع �رّشوف.  لكن منذ انف�شال الرهبنة البا�شيلية 

احللبية عن �شقيقتها الرهبنة ال�شويرية، مل ي�شل اأي من اأبناء هاتني الرهبنتني اىل 

�شدة البطريركية.  لكن اأحد اأبناء الرهبنة البا�شيلية احللبية وهو الأب اكاكيو�ص 

كو�سا ا�شتطاع الو�شول اىل رتبة كاردينال، بعدما اأنعم عليه بها قدا�شة البابا يوحنا 

الثالث والع�رشون، بعدما �شغل من�شب اأمني �رش املجمع ال�رشقي، ومن�شب عميد 

جامعة احلق القانوين الالترانية. وقد مّتت ر�شامته ككاردينال يف 16 ني�شان 1962، 

بعدما تقّلب يف عدة وظائف يف الإدارة الفاتيكانية وقام باأن�شطة بارزة فيها. لكن 

مل تو�شك الفرحة اأن ترت�ّشخ يف القلوب، حتى داهم املوت كاردينالنا اجلديد بعد 

الزائدة  انفجار  اثر  على   ،1962 متوز   29 يف  وبالتحديد  �شهور،  الثالثة  حوايل 

الكني�شة  اأمراء  من  جليل  حرب  عنا  فغاب  روما،  م�شت�شفيات  اإحدى  يف  الدودية 

وت�شحياته وعلمه. وقد و�شعهم يف خدمة  بتفانيه وغريته وحمبته  امتاز  امللكية، 

باملجمع  القانوين  احلق  جلنة  يف  ع�شويته  خالل  من  �شاهم  كما  ال�رشق.  هذا 

بالطوائف  اخلا�ض  القانوين  احلق  مبراجعة  الكرادلة  اأمانة �رش جلنة  ال�رشقي، ويف 

ال�رشقية وقرار القوانني ال�رشقية املنا�شبة واملالئمة.

ا�شقفا، وكان  اأحد ع�رش  امللكية  الطائفة  احللبية  البا�شيلية  الرهبنة  اأعطت   كما 

ال�شهري،  القد�ض  مطران  كبوجي،  ايالريون  املطران  الرحمات  املثلث  اأ�شهرهم 

الوليات  نيوتن  على  مطران  اأول  جنمه،  پو�شتينو�ض  املطران  الرحمات  واملثلث 

املعاون  بطبخة  اي�شدوز  فهم:  حاليا  الأحياء  املطارنة  اأما  الأمريكية.  املتحدة 

اأبر�ض  مي�شال  فنزويال،  مطران  زهرياتي  كحاله  جورج  دم�شق،  يف  البطريركي 

وجوزف خوام.
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ل ي�شعني يف خواتيم الكالم عن الرهبنة البا�شيلية احللبية، اإّل اأن اأ�شجل اأمراأ 

لفتني يف �شياق بحثي هذا امللف، وهو اأنه برغم الفرقة والنق�شام الذي حدث 

بني الرهبان البلديني واحللبيني يف الرهبانية احلناوية، ل يزال احلنني عند الطرفني 

متاأ�شال يف النفو�ض، �شواء اىل الدير الأم، اأو عند كل طرف نحو الآخر، وهذا 

ما يف�رشه قول الأب العام للرهبنة احللبية الأر�شمندريت �شاروفيم ق�شبجي يف 

مقال ن�رش يف جملة املنارة حيث ا�شتهله بالقول:

 » اأنا الراهب البا�شيلي احللبي تتملكني ثالث قناعات يف عالقائي الرهبانية 

العائلية :

ع  - دير البلمند، وهو البيت الأبوي الذي يعبق ب�شذا قدا�شة اأجدادي ويرجِّ

ترانيمهم و�شلواتهم، فاأخ�شع اأمامه .

- الرهبانية البا�شيلية احلناوية، وهي اأمي ول غروى اإن ع�شقتها.

من  الطارىء  وتباعدنا  تواأم.  يل  اأخ  وهو  ال�شويري،  البا�شيلي  الراهب   -

بع�شنا، واحل�ّشي فقط، ل يغريِّ من طبيعة اأخّوتنا، فالدم الواحد يبقى هوهو، ول 

ي�شتحيل ماء.«
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جمعّية املر�سلني البول�سّيني

 منذ 19٠٣

املوؤ�ّس�ص: 

هو يو�شف بن عي�شى معّقد واأّمه مرمي ابنة عبيد خّياطة، كالهما من دم�شق. ُولد 

يف 1852/1/3. ن�شاأ تقيًّا وِرًعا وكان يحّب الرتب الدينّية. عمل كاتًبا ثّم �شائًغا منذ 

�شنة 1864 حّتى 1866. ثّم دخل البتداء ونذر نذوره الأوىل يف الرهبنة البا�شلّية 

املخّل�شّية ثّم ُر�شم كاهًنا �شنة 1875 يف دير املخّل�ض متخًذا ا�شم اغناطيو�ض. واأ�شبح 

البطريرك  القاهرة مع غبطة  اإىل  البطريرك �شّيور. وانتقل  �شنة 1877 كاتًبا لأ�رشار 

�شّيور، فعمل فيها حّتى �شنة 1880، حيث عاد اإىل دم�شق.

يف تلك ال�شنة عّينه غبطة البطريرك، نائًبا عنه يف القد�ض، فا�شتلم عمله يف 2   

اأيلول 1880. ونّظم كني�شة القد�ض تنظيًما جّيًدا و�شاهم مع الآباء البي�ض يف م�رشوع 

تاأ�شي�ض اإكلرييكّية القّدي�شة حّنة )ال�شالحّية( يف القد�ض لتن�شئة كهنة كني�شة الروم 

الكاثوليك مع موافقة الكردينال لفيجري �شنة 1881. 

بالكني�شة  »الحتاد«  حركة  فل�شطني  يف  اأطلق  البطريرك  مع  بالتفاق  ثّم   

 
ّ

الكاثوليكّية يف بلدة الرملة ونابل�ض واأّم الفحم. وعلى �شعيد الهتمام الليرتجي

عّرب كتاب امليناون ونّقح كتاب ال�شواعّية.

�شنة 1886 مّت انتخاب الأر�شمندريت اإغناطيو�ض معّقد مطراناً على بعلبك.   

ف�شيم يف 14 اآذار 1886 مطرانًا على اأبر�شّية بعلبك متخًذا ا�شم جرمانو�ض. فا�شتطاع 

اأن يغرّي وجه هذه الأبر�شّية فبنى داًرا جديدة للمطرانّية ومدر�شة وبا�رش ببناء كاتدرائّية 

جديدة. واأنه�ض كنائ�ض الأبر�شّية، فر�شم كهنة وح�ّشن الأوقاف. اأّما على ال�شعيد 

، فكان يذهب اإىل القرى يعظ ويعّلم. وكان ير�شل اإىل رعاياه منا�شري راعوّية 
ّ

الروحي

. اأّما على 
ّ

)عدد 14( لتنظيم الكني�شة والأ�رشار والعادات املّتبعة يف املجتمع امل�شيحي

ال�شعيد الجتماعي فقد اأ�ّش�ض خم�شة مدار�ض لل�شبيان وثالث للبنات وت�شّدى لبع�ض 



عادات الزواج، من بينها الزواج الإجباري. و�شاعد قدر ما ا�شتطاع فقراء الأبر�شّية، 

اإذ كان ياأخذ من الأغنياء مل�شاعدة الفقراء... بعد �شّت �شنوات من العمل الدوؤوب، 

ولأ�شباب �شحّية وب�شبب مناه�شة بع�ض العائالت الكربى ل�شيا�شته الأبر�شّية قّرر 

ال�شتقالة، فقبلها غبطة البطريرك يف 12 �شباط 1894. وبداأ املطران التفكري بتاأ�شي�ض 

جمعّية كهنة مر�شلني...

ويف �شنة 1896 عر�ض على قدا�شة البابا لون الثالث ع�رش م�رشوعه، فباركه... 

وعاد اإىل لبنان يفّكر يف مكان النطالقة اجلديدة وح�شل على مباركة غبطة البطريرك 

كريّل�ض الثامن جحا. ويف 15 اآب �شنة 1903 انطلقت اجلمعّية بثالثة اأع�شاء: كاهن 

و�شّما�ض واأخ، غايتها الر�شالة بالل�شان والقلم، اأي بالوعظ والر�شالت والتاأليف.

اجلمعّية اليوم

اجلمعّية البول�شّية جماعة من الكهنة تّتخذ القّدي�ض بول�ض ر�شول الأم �شفيًعا ومثاًل 

لها، وتعي�ض حياة م�شرتكة. 

ويكّر�ض املر�شلون ذواتهم للر�شالة، طبًقا للقوانني وحتت طاعة روؤ�شائهم و�شعارهم 

الكاثوليكي.   
ّ

امللكي الأنطاكي   
ّ

البطريركي بالكر�شي  ويتعّلقون  احلثيث.  العمل 

ويعملون على متجيد اهلل بتقدي�ض ذواتهم وتقدي�ض الآخرين باحلّق يف نطاق الدعوة 

 
ّ

الر�شولّية واحلياة امل�شرتكة. اأّما و�شائل الر�شالة فهي ن�رش كلمة اهلل بالتعليم امل�شيحي

والوعظ وحركات ال�شبيبة والن�رش ال�شالح.

دور اجلمعّية يف الكني�سة

احتّلت اجلمعّية وب�رشعة مكانًة ملحوظًة عند املوؤمنني الذين تعّرفوا عليها من 

خالل الكتب املدر�شّية والأناجيل والريا�شات واملحا�رشات واملعهد ومراكز الر�شالة 

والقدامى. وقّدمت للكني�شة بطريرَكني هما: املثّلث الرحمات البطريرك مك�شيمو�ض 

الرابع ال�شائغ الذي ُعرف ب�شخ�شّية املجمع الفاتيكاين الثاين، والبطريرك احلايل 

غبطة اأبينا يو�شف العب�شي اجلزيل الوقار؛ اإ�شافة اإىل رهٍط من الأ�شاقفة توّزعوا على 

خمتلف الأبر�شّيات يف ال�رشق والغرتاب. 
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مراكز اجلمعّية ون�ساطاتها

وم�رش  والعراق  وفل�شطني  والأردن  و�شوريا  لبنان  الأو�شط،  ال�رشق  بلدان  اإّن 

 للمر�شلني. وي�شلون اإىل بالد النت�شار، بخدمتهم بع�ض 
ّ

هي حقل الر�شالة الطبيعي

الرعايا.

يف لبناناأ. 

يف حري�شا: لقد كانت حري�شا، املركز احليوي جلمعّية املر�شلني البول�شّيني،   .1

الكربى  العاّمة والإكلرييكّية  الرئا�شة  تقيم يف حري�شا حاليًّا  طيلة 75 عاًما. 

خدمة  مع  الكربى  والبازيليكا  والالهوت  للفل�شفة  بول�ض  القّدي�ض  ومعهد 

 
ّ

ا مركز الأبحاث للحوار الإ�شالمي ن�شئ اأي�شً
ُ
الرعّية واملكتبة الكربى. وقد اأ

 )CERDIC( �شنة 1995. وي�شعى لإقامة عالقة اأخوّية مع امل�شلمني. 
ّ

امل�شيحي

اأّما البازيليكا فقد غدت قبلة الأنظار يق�شدها املوؤمنون من كّل حدب و�شوب 

اأكرب  على  و�شهدت  بالف�شيف�شاء.  املكتوبة  الأيقونات  باأبهى  تزّينت  وقد 

الحتفالت والر�شامات والقدادي�ض.

جونية: يف جونية حاليًّا، القيمّية العاّمة واملكتبة البول�شّية ودار الن�رش واإدارة   .2

جمّلة »امل�رّشة«. اإىل جانب كني�شة راعوّية يقوم على خدمتها اآباء املركز. اإّن 

دار الن�رش، اإىل جانب جمّلة »امل�رّشة« تخدم ر�شالة الب�شارة الدينّية. فهنالك 

اأكرث من 500 عنوان ت�شمل الكتاب املقّد�ض والالهوت والتاريخ والفل�شفة 

والليرتجيا والروحانّيات و�شري القّدي�شني وق�ش�ض لالأطفال. اإ�شافة اإىل الآف 

املقالت يف جملة امل�رّشة. وتقوم اجلمعية بخدمة الرعّية املتزايدة يف منطقة 

جونية و�شواحيها. وت�شعى اإىل م�شاعدة الفقراء واملحتاجني من خالل تعاونّية 

غذائية توؤمن لهم ما هو �رشوري باأ�شعار زهيدة.

لعبت املطبعة البول�شّية التي انتقلت من حري�شا اإىل جونيه دوًرا بارًزا لأكرث من 

مئة عام يف طباعة الكتب الدينّية واملدر�شّية والطق�شّية والأناجيل وغريها... 
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ة غزت حميطها ل �شّيما يف  كما خّرجت العديد من الذين اأن�شاأوا مطابع خا�شّ

درعون وغدير وجونيه. 

فيطرون: كانت تّلة فيطرون، يف اخلم�شينات، مركز اإقامة �شيفّية، ثم نقلت اإليها   .3

املدر�شة املهنية من جونية وكذلك ا�شتقبلت الإكلرييكية ال�شغرى ثم مدر�شة 

القدي�ض بول�ض. ولقد اأ�شهمت الإكلرييكّية، منذ تاأ�شي�شها يف حري�شا �شنة 

1938، وانتقالها اإىل فيطرون �شنة 1985 بتاأمني الدرا�شة �شبه املجانّية، حّتى 

البكالوريا، لأكرث من األفي طالب انطلقوا للعمل يف العامل وخّرجت ع�رشات 

الكهنة البول�شّيني. لكّنها توقفت يف العام 2010.  اأّما مدر�شة القّدي�ض بول�ض 

فانطلقت �شنة 1998 يف هذه املنطقة اجلبلّية لتاأمني تربية متينة ومتوازنة حلوايل 

250 طالًبا. وتقوم اجلمعية بخدمة امل�شطافني يف دير �شيدة احل�شن. اإ�شافة 

اإىل الهتمام بب�شاتني التفاح.

4. بريوت: املكتبة يف بريوت هي نقطة توزيع هاّمة للكتب والأدوات الكن�شّية.

5. البقاع: فتحت املكتبة �شنة 1992، يف زحلة، فرًعا لها، يغّطي التوزيع يف كّل 

البقاع. ويف ال�شنة 1999 افُتتح مركزان ر�شولّيان يف حو�ض حال ورياق وقب 

اليا�ض ما لبثت اجلمعّية اأن تخلت عنهما وا�شتبدلتهما مبركز يف البقاع ال�شمايل 

خلدمة جبولة والفاكهة.

يف �سوريا	.   

مرمريتا: هي اأقدم ر�شالت اجلمعّية الثابتة )منذ 1929(، وتغّطي كّل منطقة . 1

 
ّ

امل�شيحي التعليم  فيها  فتوؤّمن  ورعّية(  �شيعة   15 )حوايل  الن�شارى  وادي 

واجلوقات وخمتلف اأن�شطة ال�شبيبة. ويف احلرب ال�شورية اأّمن مركز الإغاثة 

الدعم لألوف من النازحني واملر�شى والطالب وغريهم. اأّما مدر�شة الآباء 

البول�شّيني فهي متجّذرة يف القدم وقد تخّرج منها العديد من الطالب الذين 

ح�شلوا يف ما بعد على �شهادات الطّب والتعليم العايل والهند�شة وغريها. 
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لكنها توّقفت بعد تاأميم املدار�ض وعادت موؤخًرا بحّلة جديدة وهي ت�شتقبل 

اليوم اأكرث من 800 طالب. 

جرمانا: هي ر�شالة جديدة تاأ�ّش�شت �شنة 1991 يف �شواحي دم�شق. الغاية . 2

منها التوا�شل مع ال�شبيبة وخلق رعّية جديدة يف منطقة �شكنّية جديدة واعدة. 

واأ�شبحت اليوم تعّج بال�شّكان واملوؤمنني. وت�شعى اجلمعّية لتاأمني امل�شاعدات 

للفقراء واملر�شى واملحتاجني الذين زاد عددهم يف ال�شنوات الأخرية. كما 

ت�رشف اجلمعّية على جماعة املوؤمنني يف بيت ال�شوفانية يف دم�شق.

ج. يف الأرجنتني

يعود ح�شور البول�شّيني يف الأرجنتني اإىل الأربعينات من القرن املا�شي. وخدموا 

يف بوين�ض اير�ض وكوردوبا ورو�شاريو.

د. يف بلجيكا

الفم يف بروك�شل وت�شعى   
ّ

الذهبي القدي�ض يوحنا  تقوم اجلمعية بخدمة رعية 

لإن�شاء مركز ثابت لالآباء الراغبني بدرا�شات عليا.  

:  جمعّية املر�شلني البول�شّيني �ض ب )جونية( 125 حري�شا - 
ّ

العنوان الرئي�شي

لبنان

فاك�ض: 818 263 )09( الهاتف: 811 263 - 749 263 - 920 263 )09( -  

E- mail  :sgmpaulistes@yahoo.com 
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رهبان

 دير القدي�ص يوحنا الربية 

بقلم

الكاهن الراهب بيار

 قرب بلدة عني مكارم 

بداأت م�شرية هذه اجلماعة عام 1975 مع ثمانية رهبان، ا�شتقّروا يف دير القدي�ض 

يوحنا )املعمدان( يف الربية، تابع حلرا�شة الأر�ض املقّد�شة لالباء الفرن�شي�شكان، 

قرب بلدة عني مكارم، على م�شافة 10 كلم من القد�ض؛ حيث ُولد القدي�ض يوحنا 

املعمدان. بينما الدير الذي يحمل ا�شمه، هو من القرن احلادي ع�رش، وهو املكان 

الذي ح�شب التقليد ن�شك فيه القدي�ض يوحنا املعمدان قبل بدء ر�شالته.

ومبمثِّليه  ال�رشقي،  بالرتاث  مهتّمة  فرن�شا  يف  الكاريزماتية  اجلماعات  وكانت 

مكاريو�ض املزعوم، و�شريافيم �شاروف، و�شمعان الالهوتي اجلديد و�شواهم... 

وا�شتهوت احلياة الرهبانية هذه اجلماعة، التي كانت على توا�شل مع دير الآباء 

الالتيني  التقليد  يتبعون  الرهبان  حيث  �شفتون،  يف  بلجيكا  يف  البندكتيني 

الإلهية  بالليرتجية  يحتفل  اأحدهما  وفريقان،  كني�شتان  تُوجد  وحيث  وال�رشقي، 

تبّنى رهبان �شفتون، ول �شيما  البرينطي. وقد  الطق�ض الالتيني، والآخر  ح�شب 

رئي�ض الدير املرحوم مي�شال فون باري�ض، هذه املجموعة التي �شتقيم يف دير عني 

كارم.

وبداأ الأب جاكوب، بو�شع »تبيكون« اأو نظام رهباين م�شتوحى من الكني�شة 

الأوكرانية الكاثوليكية. وكان التوّجه نحو الأر�ض املقّد�شة قوّياً. ولهذا اختارت 

املجموعة اأن تتوا�شل مع كني�شة الروم امللكيني الكاثوليك، وذلك ب�شبب �شيوع 

الرابع  مك�شيمو�ض  البطريرك  �شهرة  وب�شبب  الكني�شة،  هذه  يف  الفرن�شية  اللغة 

ال�شائغ ومطارنة هذه الكني�شة، يف املجمع الفاتيكاين الثاين. وانتقلت املجموعة 

اأيار  يف  اخلام�ض  مك�شيمو�ض  البطريرك  واأ�شدر  ال�رشقي،  الطق�ض  اإىل  الأوىل 



النائب  برعاية  القد�ض  الربية، وذلك يف  يوحنا  مار  دير  بتاأ�شي�ض  1980 مر�شومه 

البطريركي لطفي حلام )الذي اأ�شبح يف ما بعد البطريرك غريغوريو�ض الثالث(.

اجلماعة يف القد�ص يف دير مار يوحنا الربية

ويف عيد التجّلي 6 اآب 1980، يف منطقة ل غرا�ض )Lagrasse( قرب مدينة 

كاركا�شون يف جنوب فرن�شا، اأبرز 6 رهبان نذورهم الرهبانية اأمام راهبني ترّهبا 

�شابقاً يف دير �شفتون، هما: جاكوب واأ�شعيا. والذين اأبرزوا نذورهم هم: دانيال 

- �شموئيل - بطر�ض – مو�شى - با�شيليو�ض واألي�شع. وعا�شت املجموعة بع�ض 

الأر�ض  اإىل  توّجهت  وبعدها  الدير.  لهذا  �شكر  كعالمة  �شفتون  دير  يف  الوقت 

املقّد�شة، وبداأت م�شريتها يف دير يوحنا الربية، وكان مهجوراً بدون رهبان على 

اأن ُيجّددوا الدير يف كل مرافقه:  40 �شنة. ولهذا كان على الرهبان اجلدد  مدى 

الكني�شة - املائدة - الغرف...

وحافظ الرهبان على نظام الروم امللكيني الكاثوليك يف الأ�شوام والقطاعات 

الروحي  الرتاث  غنى  يف  فيوماً  يوماً  يتعّمقون  اللهية.  الليرتجية  والطقو�ض 

دير  رهبان  وكان  الفرن�شية،  باللغة  ال�شلوات  تُقام  وكانت  ال�رشقي.  والرهباين 

�شفتون ترجموها اإىل هذه اللغة.

الذي  حلام،  لطفي  املطران  البطريركي  النائب  دعم  الرهبانية  اجلماعة  ونالت 

ح�شن اجلماعة حمّليا، اأمام طوائف وكنائ�ض القد�ض، واأمام املوؤ�ش�شات العاملية.

كما منت �شداقة اأخوية بني هذه اجلماعة وراهبات دير عمانوئيل يف بيت حلم، 

اللواتي اأ�شبح لهّن خربة طويلة يف احلياة الرهبانية ال�رشقية وال�شلوات الطق�شية، 

ويف العالقات مع جميع الكنائ�ض يف الأر�ض املقد�شة. ومع الراهبات قام الرهبان 

�شاهدة  اآثارها،  الباقية  القدمية  الرهبان  لأديار  روحية،  »رهبانية«  بزيارات  اجلدد 

على ازدهار احلياة الرهبانية يف القد�ض وجوارها ويف فل�شطني عموماً. واأقاموا 

القدي�ض  تقليد  من  وهم  اأبوغو�ض،  دير  وراهبات  رهبان  مع  رهبانية  عالقات 

بندكتو�ض. وكذلك دير الآباء الرتابي�شت يف دير الالطرون.
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ونالت اجلماعة دعماً مادياً ومالياً قوياً على مدى ال�شنوات الأوىل من ن�شاأتها 

من املانيا، من اأبر�شية كولونيا وجمعية الأر�ض املقد�شة فيها، وموؤ�ش�شة مي�شري يف 

اآخن يف اأملانيا.

 Ora et( والعمل   ال�شالة  فرعيها:  يف  الرهبانية  احلياة  الرهبان  ومار�ض 

منحلة  لديهم  وكان  الدير،  حول  الزراعة  يف  وعملوا  املوا�شي:  Labora(فربّوا 
وع�شل. كما عملوا يف ر�شم وكتابة اليقونات، ونحت اخل�شب، وهذا كان ن�شاطاً 

ممّيزا لالأب �شموئيل. كما كان من عّلم يف مدار�ض رهبانية... ناهيك عن مداخيل 

زيارات احلّجاج من كل العامل. ونذكر بنوع خا�ض الرو�ض من اليهود ومن الروم 

الأرثوذك�ض، وهكذا اأّمن الرهبان معي�شتهم الرهبانية.

12، بالإ�شافة اإىل املبتدئني... وتاأ�ش�ض  5 اإىل  كان عدد الرهبان يرتاوح بني 

 ،1987 عام    )Cantauque( كانتوك بلدة  مزرعة  فرن�شا يف  للرهبانية يف  فرع 

الرهبان  وكان  حلام.  لطفي  واملطران  اخلام�ض   مك�شيمو�ض  البطريرك  من  بدعم 

يتوّزعون على الديرين يف الر�ض املقّد�شة ويف فرن�شا.

اإ�سعاع الدير يف الر�ص املقّد�سة

يف  امل�شيحية  والطوائف  الكنائ�ض  خمتلف  مع  جداً  الرهبان  عالقات  ومنت 

وحج،  و�شالة  �شداقة،  عالقات  الطوائف  بهذه  الرهبان  تربط  وكانت  القد�ض. 

وخربات روحية... هكذا القول عن كني�شة رو�شيا )يف املهجر( وكني�شة رومانيا، 

الدير  يزورون  موؤمنوهم  وكان  وال�رشيان...  والأحبا�ض  الأرثوذك�ض  والروم 

لكي  اإليزه،  الراهب  الأرثوذك�ض  الأرمن  دعا  بل  ل  وكهنتهم...  ا�شاقفتهم  مع 

ُيلقي درو�شاً روحية يف الكلرييكية الأرمنية... كما كان الرهبان ي�شاركون هذه 

الطوائف يف الأعياد الطق�شية، يف كني�شة القيامة اأو يف الأديار...

وتعاون الرهبان بطريقة وثيقة مع املطران لطفي حلام النائب البطريركي، يف 

حما�رشات  منها   ،1984 عام  اأ�ّش�شه  الذي  امل�شيحي«  ال�رشق  »مركز  ن�شاطات 
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ويف  وطقو�شها،  وتراثها  ال�رشقية  الكنائ�ض  تاريخ  يف  ودرو�ض  وموؤمترات، 

كان  الذي  امل�شيحي«،  ال�رشق  »متحف  جتهيز  يف  الرهبان  و�شاعد  اليقونة... 

يزوره احلجاج، كمدخل للتعرف على الكنائ�ض ال�رشقية املتواجدة يف القد�ض.

 .)juifs messianiques( امل�شياميني  اليهود  مع  عالقات  الرهبان  واأقام 

امل�شيحية...  الروحانية  على  التعرف  يريدون  متعّددين  حاخامات  مع  وكذلك 

والعرتاف  الفل�شطينية  الق�شية  واأي�شاً  والتعارف  احلوار  يخدم  كان  ذلك  وكل 

بحقوق الفل�شطينيني... واأي�شاً م�شرية ال�شالم يف املنطقة.

فكانوا  املقّد�شة.  الأرا�شي  وزّوار  للحجاج  وم�شّوقاً  حمبَّباً  الدير  وكان 

يق�شدون الدير والنبعة فيه قرب املغارة، التي كان ين�شك فيها يوحنا املعمدان. 

والقيام  ال�رشقية،  الطقو�ض  ملتابعة  اأيام،  ب�شعة  الدير  يف  ُيقيمون  البع�ض  وكان 

بريا�شة وخلوة روحية. ومما �شاهم يف هذا الكّم الكبري من احلجاج والزّوار، هو 

بالزهور  غنّية  خ�رشاء  جّنة  اإىل  وجواره  الدير  بتحويل  �شلوان  الراهب  اهتمام 

لعماد  احلّجاج  التاريخية، كانت جتذب  »النبعة«  اأن  اأنواعها. كما  والورود على 

امل�شيحيني اجلدد، وللحمامات الطق�شية...

وازداد عدد احلّجاج الرو�ض، على اأثر �شقوط ال�شيوعية وهجرة الرو�ض باعداد 

كبرية جداً، منهم الرو�ض ومنهم اأي�شا اليهود وذلك يف الت�شعينات... وكان منهم 

عدد ل ُي�شتهان به من امل�شيحيني الذين يعي�شون اإميانهم يف ال�رش، ول يعلنون عنه 

لأ�شباب خمتلفة...

ح�شور  لهم  الرومان  لأن  رومانيا،  بكني�شة  الرهبان،  عالقات  اأي�شاً  ومتّيزت   

ممّيز يف القد�ض. وقد �شارك الرهبان يف ن�شكهم جمموعٌة من طالب الكهنوت 

من رومانيا...

رحيٌل ق�سرٌي

كانت اإقامة رهبان دير يوحنا الربية يف دير الآباء الفرن�شي�شكان، على اأ�شا�ض 

عقد اإيجار طويل الأمد ل�شالح الرهبان، واإعطاء املجال لتطّور اجلماعة الرهبانية 
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املقّد�شة  الأر�ض  حرا�شة  رئي�ض  الأمر  هذا  �شّهل  وقد  ودميومتها.  وثباتها  ال�شابّة، 

اجلماعات  ي�شاعد  اأن  �شيا�شته  وكانت  الفرن�شي�شكاين.  �شاكي  ماوريلو  الأب 

الرهبانية و�شواها من املوؤ�ش�شات، اأن تعي�ض يف اأديار الفرن�شي�شكان املقفلة، لقلة 

عدد الرهبان وانعدام الن�شاط فيها. اإل اأن �شيا�شة خلفاء الأب �شاكي كانت عك�ض 

توّجهاته! وبعد انتهاء مدة عقد اليجار الأول مع الفرن�شي�شكان، فر�ض الرئي�ض 

اجلديد �رشوطاً، منها: اأن يكون عقد اليجار �شنوّياً! وحاولنا اأن نح�شل بالرغم 

من هذا الأمر على �شمانات خّطية، توؤّمن للجماعة الرهبانية عن�رش الدميومة... 

ولكن عبثاً... وزادت القيود على اجلماعة �شنة بعد �شنة...

وعلى الأثر رف�شنا ال�رشوط الراهنة وطلبنا بتح�شينها... ولكن عبثاً. واإذ ذاك 

اأقامت حرا�شة الآباء الفرن�شي�شكان دعوى ق�شائية جزائية على اجلماعة الرهبانية، 

اأمام الق�شاء ال�رشائيلي )لكون الدير يقع يف ا�رشائيل(. وعلى الأثر �شدر قرار 

املحكمة بطرد اجلماعة من الدير. واإخالئه بقوة ال�شالح. وقد باءت كل التدخالت 

بالف�شل اأمام هذا القرار، ومنها ما قام به خا�شة بطريرك الالتني مي�شال �شّباح. 

اأثناء  وروؤ�شاء طوائف اآخرون... فقد ُطرد الرهبان بقوة ال�شالح... وكان ذلك 

ال�شيام الأربعيني الكبري من العام 2001. وقد جرى ذلك بطريقة عنيفة، حيث 

نون من داخل كني�شة الدير، اإىل اخلارج على يد اجلنود  �شحب الرهبان املتح�شّ

ال�رشائليني...

�شنة،  ع�رشين  مدى  على  الدير،  تاريخ  من  جميلة  �شفحة  طويت  وهكذا 

كان �شعارها ال�شالة والعمل، والفرح وال�شعاع الروحي والعالقات امل�شكونية 

وبركات غزيرة على الرهبان وجميع اأ�شدقاء الدير...

قفل الدير... اإذ كان مقيماً فيه راهب فرن�شي�شكاين واحد »ناطور«. ونُزع 
ُ
واأ

اأجزاء  جميع  ومن  اليكون�شطا�ض!(  حرق 
ُ
اأ )وقد  الكني�شة  من  ال�رشقي  الطابع 

الدير... ومل يبق اأثر ملرور واإقامة الرهبان فيه!...
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الإقامة يف عني تراز - لبنان

بعد اإق�شاء الرهبان من دير عني كارم، كان من الطبيعي اأن يعود الرهبان اإىل 

مقّرهم يف كانتوك يف فرن�شا. والتقى رئي�ض الرهبان الأب جاكوب بالبطريرك 

اجلديد غريغوريو�ض الثالث حلام، �شديق الرهبان عندما كان يف القد�ض، وحاول 

يف  �شقاق  حدث  الأثر  وعلى  نتيجة.  دون  ولكن  لبنان،  يف  ُيقيموا  اأن  معهم 

املجموعة وانتقل جزء من الرهبان اإىل كني�شة رومانيا الرثوذك�شية. بينما الثالثة 

 2004 وعام  كانتوك.  يف  فاأقاموا  الكاثوليك.  الروم  كني�شة  �شمن  بقوا  الذين 

الذي  البطريركي  املقر  ليقيموا يف  الثالث حلام،  البطريرك غريغوريو�ض  دعاهم 

اأعاد اإعماره البطريرك، بعد اأن تهّدم اأثناء احلرب اللبنانية عام 1982.

اإىل  �شلوان  والراهب  واليزه  بطر�ض  الأبوان  الثالثة:  الرهبان  انتقل  وهكذا 

عاليه(،  )قرب  تراز  عني  يف  ال�شيفي  البطريركي  املقر  يف  مدًة  و�شكنوا  لبنان، 

ومن ثم انتقلوا اإىل بيت قدمي قرب املقر، وطّوروه مب�شاعدة البطريركية، وعناية 

القّيم البطريركي الأب اليا�ض �شتوي، وبعد وقت قليل ُعنّي الأب اليزه كاهناً عند 

راهبات اوبازين التابع لبطريركية الروم الكاثوليك يف فرن�شا.

وهكذا بداأت اجلماعة ال�شغرية )راهبان( حياتها الرهبانية يف لبنان، يف كنف 

بطريركية الروم الكاثوليك. وراأى البطريرك غريغوريو�ض يف هذه النواة بودار 

الكاثوليك.  الروم  اإىل كني�شة  الن�شكية  الرهبانية  اأن تعود احلياة  حتقيق رغبته يف 

ولهذا اأبدى اهتماماً بالراهبني، وتطّور الدير لي�شبح مكاناً منا�شباً للحياة الرهبانية 

الن�شكية الأ�شلّية.

اإىل  انق�شم  الذي  الكبري،  القدمي  القبو  من  اجلديد  ال�شغري  الدير  وتاأّلف 

مطبخ �شغري وقاعة طعام �شغرية وكابيال ومكتبة. واأ�شيف اإىل ذلك غرفتان مع 

منافعهما. واأ�شيف اإليها بناء جديد موؤّلف من غرفتني و�شالون ا�شتقبال ومعر�ض 

لبيع منتوجات الدير.
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اجلميلة  باليقونات  الراهبان  وزّينها  ممّيزاً  اهتمام  مو�شوع  كانت  الكابيال 

الكابيال  مدخل  اأمام  الف�شحة  ُزّينت  ولحقاً  الرائع،  واليكونو�شطا�ض  والواين 

بالر�شوم اجلدرانية عن حياة يوحنا املعمدان.

الراهبني  لعي�ض  مدخول  م�شدر  اأ�شبح  الذي  بالب�شتان،  �شلوان  الأخ  واهتّم 

اللذين كانا يبيعان املنتوج مرة يف ال�شبوع يف بريوت.

وكان للدير اإ�شعاع روحي ون�شكي واجتماعي مع جهات كثرية من جمموعات 

رهبانية رجالية ون�شائية، وعلمانيني حمّبني للطقو�ض ال�رشقية واأ�شدقاء...

دقيقة  ن�شكية  حياة  وعا�شا  الدير،  هذا  يف  �شنة   15 الراهبان  اأم�شى  وهكذا 

اليدوي والتق�شف  الطق�شية وال�شوم وب�شاطة احلياة والعمل  بال�شلوات  امتازت 

والقطاعة عن اللحم، وكان الدير يعّج بالرهبان! وكل ذلك بدقٍة وب�شاطة وانفتاح 

على حميط املنطقة ...

العملة  وانهيار  الكورونا  وباء  بانت�شار  دراماتيكية،  تطّورات  اأتت  الأثر  وعلى 

اإّت�شل  الأثر  الرهبان �شعبة... وعلى  معي�شة  واأ�شبحت  القت�شادية...  والأزمة 

بهما البطريرك يو�شف العب�شي، وعر�ض عليهما العودة اإىل فرن�شا، والإقامة يف 

دير الطائفة يف اوبازين... وهكذا انتقال اإىل فرن�شا يف اأواخر عام 2020.

خال�شة

ولبنان...  والقد�ض  فرن�شا  بني  �شنة   40 وحمدودة:  و�شيعة  الرهبانية  خربتنا 

علينا:  اأغدقها  التي  النعم  على  اهلل  ون�شكر  امل�شرية.  هذه  رافق  من  كل  ن�شكر 

غنى  امللكوت،  اأعتاب  عند  وكاأننا  الرهبانية.  احلياة  فرح   - اجلميلة  ال�شداقات 

العي�ض يف جو الطق�ض البزنطي، الذي هو دليل الراهب اإىل �شبيل التاأّله! واأي�شا 

الذي  ال�رشق،  م�شيحيي  اإخوتنا  مع  ال�رشقية.  الكني�شة  اإطار  يف  ال�رشكة  �شعادة 

عن  »النف�شال  هي  الرهبانية  احلياة  كانت  واإذا  جراحاته...  و�شاركناه  اأحببناه 

اجلميع والوحدة مع اجلميع« كما قال اإفغر البنطي، فنحن �شنبقى يف �رشكة مع 

الذين اأحببناهم واأحّبونا.
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اجلماعات الرهبانية  الن�سائية

 للروم الكاثوليك

يف لبنان



جمعية 

الراهبات البا�سيليات املخل�سيات

 ملحة تاريخية 

التاريخ لي�ض جمرد حوادث تُعرّب، وق�ش�ض تُروى واأرقام تُذكر، لإظهار قدرات 

الذاكرة على احلفظ، بل هو حمطات ممّيزة مو�شومة بطابع خا�ض، فنتوّقف عندها 

ونتعّرف عليها ونرتوي منها، واقفني وقفة اإجالل واحرتام ملن �شبقنا، ناظرين اإىل 

م�شتقبل مليء بالأمل والرجاء.

 اإن الفرتة املمتدة ما بعد القرن ال�شاد�ض ع�رش، يف ال�رشق، �شهدت ا�شطهادات 

كثرية على ال�شعيد امل�شيحي، فاأزيلت اأديرة وُهدمت كنائ�ض وَخَفَت نور الإميان 

�رشقي  بني  الروحيني  الزعماء  انق�شام  ذلك  على  وعالوة  النا�ض.  بني  امل�شيحي 

وغربي . ففي مطلع القرن الثامن ع�رش ا�شطربت احلياة الرهبانية كثرياً يف ال�رشق 

ب�شكل عام وبالد ال�شام ب�شكل خا�ض.

�شيلف�شرتو�ض  البطريرك  بني  خالف  ن�شاأ  ع�رش،  الثامن  القرن  اأوائل  ويف   

الكر�شي  مع  الوحدة  يف  راغبا  كان  الذي  طانا�ض،  كريل�ض  والبطريرك  اليوناين 

قرب  املخل�ض  دير  اإىل  وبالتحديد  لبنان  اإىل  الأخري  فلجاأ  الروماين.  الر�شويل 

جون - ال�شوف . 

وبعد ذلك عام 1733 وحتت وطاأة الإ�شطهاد، تركت جمموعة من الراهبات 

املتعّبدات برئا�شة تقال املعلولية، دير �شيدنايا، مّتجهات اإىل لبنان، تطلنب الأمان 

حتت كنف البطريرك كريل�ض طانا�ض. اأقمن بجوار دير املخل�ض، واأوكل البطريرك 

بلدة  فاختار لإقامتهن  فينان املخل�شي،  با�شيليو�ض  للمطران  اأمر رعايتهن  طانا�ض 

برتي. وبداأ عمل الروح يظهر ويعمل خلري النفو�ض وللعبادة ال�شاحلة .

 ويف هذه الفرتة املمتدة ما بني 1727 - 1733، بداأت معامل احلياة الرهبانية 

الراهبات من قبل املطران  ُعّينت تقال املعلولية رئي�شة على  املنظمة تظهر، حيث 

مر�شداً  املخل�شي  �شامي  با�شيليو�ض  الأب  وُعنّي  املخل�شي،  فينان  با�شيليو�ض 



للراهبات، واأ�شبح الرئي�ض العام للرهبانية املخل�شية هو احلكم وامل�رشف الإداري 

على الأمور الروحية للراهبات، واأمامه ترُبز الراهبات نذورهن.

مل تكن حياة الراهبات يف ديرهن اجلديد �شهلة يف بادئ الأمر، ولكن الرغبة 

التحّديات وال�شعوبات  اأقوى من  الهاديء والقريب من اهلل، كانت  العي�ض  يف 

متعّبدات  وكّن  و�شالة،  تق�شف  حياة  الراهبات  عا�شت  اإذ  واجهتها،  التي 

نات، مار�شن عمل اخلدمة والعناية بالن�شوة امل�شّنات واملري�شات، واأي�شا  »حم�شّ

التطريز  يف  العمل  اإىل  اإ�شافة  والطّبية،  والروحية  الدينية  املخطوطات  ن�شخ  يف 

وخياطة اأثواب الرهبان وت�شليحها.

  ا�شطهاد جديد عام 1743، ناجت عن ال�رشاع بني ال�شيعة والدروز، واأ�شبحت 

دفع  ما  اجلهتني،  من  والنار حترقهن  اخلالفات  و�شط  فيها،  الراهبات  ودير  برتي، 

بالبطريرك طانا�ض واملطران با�شيليو�ض واأركان الرهبنة املخّل�شّية بنقل الراهبات من 

برتي اإىل منطقة ال�شوف، و�رشاء مزرعة غوايا لبناء بيت جديد لهن عام 1748. 

يف 24 كانون الأول �شنة 1743، �شدرت عن الكر�شي الر�شويل براءة قدا�شة 

تخ�ّض  التي  والقوانني  ال�رشائع  وتو�شح  حُتّدد  ع�رش،  الرابع  بندكتو�ض  البابا 

الراهبات امللكيات الكاثوليكيات، ومنهن جمعية الراهبات ال�شويريات وجمعية 

الراهبات املخل�شيات.

 عام 1750 �شكنت الراهبات ديرهن اجلديد، الذي بني على ا�شم القدي�شني 

فيه  البطريرك كريل�ض طانا�ض بعمار كني�شة  اأمر   1753 بطر�ض وبول�ض، ويف عام 

على نفقته با�شم �شيدة الب�شارة .

 من حم�ّسنات اىل مر�سالت

نات   طيلة ما يقارب املئتي عام  )1750 - 1940( عا�شت الراهبات كمح�شّ

من  بالرغم  املخل�شيني،  الآباء  مع  كلي  بتعاون  اجلديد،  ديرهن  يف  متعبدات 

الأوىل  العاملية  احلرب  مابني  الوقت،  ذاك  يف  �شادت  التي  واحلروب  اخلالفات 

والثانية والتهجري وغريها .. 

ففي اأوا�شط القرن الع�رشين ظهرت احلاجة امللّحة اإىل من يقوم بالر�شالة، وميّد 
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يديه اإىل املحتاجني لالإميان اأول، ومن ثم للخدمة. فكانت رياح التطور تهّب على 

اجلمعية املخل�شية الن�شائية، وتتما�شى مع متطلبات الكني�شة والع�رش، بعد اأن كان 

قد بداأ الإ�شالح وتطبيق الفرائ�ض اجلديدة يف اجلمعية املخّل�شية الرّجالية. وكان 

القرار بالتحويل والتجديد.

يف  اجلديدة  الروح  باعث  و  التجديد،  قائد  برخ�ض  نيقولو�ض  الأب  فكان 

ففي  الن�شائية.  املخل�شية  اجلمعية  لإ�شالح  طلباً  روما  اإىل  اأر�شل  الذي  الرهبنة، 

1939 اجتمعت الهيئة القانونية املحلية ووافقت على اإ�شالح جمعية  15 كانون 

الأ�شا�شية  الأهداف  ، مع حتديد  مر�شلة  رهبانية  املخّل�شيات، وجعلها  الراهبات 

والقانونية لهذه اجلمعية.

ويف 28 متوز 1939 )بروتوكول 38 \ 495( اأجاب املجمع ال�رشقي باملوافقة 

التي عر�شها الأب برخ�ض وجمل�شه ... وهو يوافق وي�شّجع ...  على امل�شائل 

ويحّث على �شّن الفرائ�ض اجلديدة لهذه اجلمعية.

ت�شتقبل وفوداً جديدة  للبناء اجلديد، وبداأت اجلمعية  الأ�شا�ض  ع حجر   وُو�شِ

حلياة جديدة يف عام 1940 .. واأخذت الراهبات يعملن بجّد وتعب يف بناء بيتهن. 

وعام 1943 عقد جممع رهباين خمّل�شي اإعرتف بجمعية الراهبات املخل�شيات 

املر�شالت. ويف عام 1956 اأ�شبح للراهبات ا�شتقاللية وفرائ�ض خا�شة.

 نكبة قا�سية وتهجري جديد 

 ، اأ�شابتهنَّ قا�شية  وحمنة  جديد  تفجري  اىل  الراهبات  تعّر�شْت   1985 �شنة 

اأكرثية ال�شعب اللبناين، فرتكنَّ الدير وكل ما فيه من تراث وعتاد،  اأ�شابت  كما 

فتح  التاأ�شي�ض  بداية  يف  وكما  واحلرب.  التهجري  ب�شبب  كثرية  مراكز  وخ�رشت 

البطريرك طانا�ض قلبه وبيته للراهبات، كذلك كان للبطريرك مك�شيمو�ض حكيم 

حتى  فيه  الراهبات  وبقيت  الربوة،  يف  وبيته  قلبه  للراهبات  ففتح  ذاته،  املوقف 

تاريخ عودتهن اىل الدير الأم �شنة  1990. ومن الربوة تابعت الراهبات ر�شالتهن، 

وكانت انطالقة جديدة اإىل بالد الغرتاب . 

جمعية الراهبات البا�شيليات املخل�شيات
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طبيعة اجلمعية

ر�شولية،  رهبانية  جمعية  الب�شارة،  ل�شيدة  املخل�شيات  البا�شيليات  الراهبات  توؤلف   

حربية بابوية، ذات نذور موؤقتة موؤبدة، وهي تنتمي اىل كني�شة الروم امللكيني الكاثوليك. 

�سعار اجلمعية

وهذا  الكبري.  با�شيليو�ض  القدي�ض  من  مقتب�ض  اهلل«،  »ملر�ساة  اجلمعية  �شعار   

يف  يالزمها  الذي  واخلارجي،  الداخلي  بالفرح  املخل�شية  الراهبة  ميّيز  ال�شعار 

خدمة النفو�ض، مرددة كالم العذراء : »هانذا اأمة للرب فليكن يل ح�شب قولك«.

 غاية اجلّمعية وروحانيتها

القيام باأعمال الر�شالة يف املدار�ض، ول �شيما يف خدمة الفقراء.	 

ماأوي العجزة	 

املوؤ�ش�شات املهنية.                                                	 

العمل الر�شويل 	 

 امليامت .                                                          	 

 ودور الرعاية الإجتماعية 	 

 امل�شتو�شفات.	 

من  روحانيتها  وت�شتمد  الطيبة،  امل�شيح  نفحة  املخل�شية  الراهبة  تكون 

النحيل، ومن �شميم حياة امل�شيح .

 الر�سالة 

مبا اأن غاية جمعية الراهبات املخل�شيات هي الر�شالة، على مثال الن�شاء اللواتي 

املخل�شية  الراهبة  تتعهد  الطيب،  لقب حامالت  البيزنطية  الكني�شة  اأمنا  تُعطيهن 

والثقافية والإن�شانية،  الروحية والإجتماعية والرتبوية  الر�شالة  اأنواع  تُتم كلَّ  باأن 

متوخية خري النفو�ض وخدمة جمعيتها. 

لذلك تتبع الراهبة يف اأعمالها الر�شولية تعليم ي�شوع امل�شيح املعلم الإلهي، 

الذي خ�شع ل�رشيعة العمل يف حياته امل�شترتة . فتنقاد للروح الفائق الطبيعة يف 

اأي عمل تقوم به ملجد اهلل وتقدي�ض ذاتها.

جمعية الراهبات البا�شيليات املخل�شيات
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مناطق عمل اجلمعية

 انت�رشت الراهبات املخل�شيات وانطلّقَن، للقيام بالر�شالة خارج لبنان، واجّتهن 

الأرا�شي  ونحو  الزرقاء،  يف  الكاثوليك  الروم  ثانوية  يف  للعمل  الأردن  نحو 

املقد�شة، حيث خدمت بداية يف حيفا والقد�ض. ومن ثم اقت�رش العمل فقط على 

الإجتاه  الكاثوليك. كما وكان  الروم  لبطريركية  التابعة  القد�ض  اللقاء يف  رو�شة 

اأي�شاأ نحو �شوريا، اإذ بداأ العمل يف دم�شق، ومن ثم الإنتقال للعمل الر�شويل يف 

معلول، بالإ�شافة اإىل رو�شة القدي�ض جاورجيو�ض فيها.

لبنان،  يف  الراهبات  واجهته  الذي  والتهجري  احلرب  ب�شبب  واأي�شا  كما 

انطلقن اإىل الغرب باجتاه روما. التي اأ�شبح مكانا للدرا�شة وامل�شاعدة يف العمل 

اأمل العودة ومتابعة  الر�شويل، والذي مت الإ�شتغناء عنه يف الوقت احلايل، على 

العمل. وكذلك اأي�شا بالن�شبة اإىل باقي الدول الأوروبية. 

وبذلك يكون الإنت�شار الأكرث �شمن لبنان: 

الدير الأم يف جون.                                	 

 ميتم وثانوية �شيدة الب�شارة - جون.	 

ثانوية ال�شيدة - عربا �شيدا.                      	 

ثانوية �شيدة النجاة - احلدت )جبل لبنان(.	 

ميتم ثانوية �شيدة الإنتقال - الفرزل ) البقاع( .   	 

ثانوية �شيدة النياح - اأبلح ) البقاع( .	 

دار ال�شعادة للم�شنني - ك�شارة )البقاع (.        	 

دار �شيدة ال�شهل للم�شنني - الدامور.         	 

م�شتو�شف القدي�ض جاورجيو�ض - يارون )اجلنوب(.	 

والعمل  باملراكز،  املحيطة  الرعايا  يف  الر�شويل  بالعمل  القيام  اإىل  اإ�شافة   

الدوؤوب يف خدمة اهلل تعاىل واملجتمع.
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رهبانية

 الراهبات البا�سيليات ال�سويريات

 1- نبذة تاريخية

نذور  ذات  حربية،  رهبانية  هي  ال�شويريات،  البا�شيليات  الراهبات  رهبانية   

الروم  كني�شة  اإىل  وتنتمي  الر�شويل،  للكر�شي  مبا�رشة  تخ�شع،  وموؤبّدة،  ب�شيطة 

امللكيني الكاثوليك.

البا�شيليني  الآباء  واإدارة  برعاية  مكايل  ذوق  بلدة  يف   ۱737 �شنة  تاأ�ش�شت   

ال�شوريني احلناويني، وانتهجت قوانني الآباء اأنف�شهم، املعروفة بقوانني القدي�ض 

با�شيليو�ض الكبري .

من  اأجواء  يف  توحدية  حياة  الراهبات  وعا�شت  نة،  حم�شّ الرهبانية  كانت   

الرهبانية  اإعطاء  ب�رشورة  �شعور  �شاد  1940، حيث  �شنة  والعمل،  حتى  ال�شالة 

راحت  مر�شلة.  اإىل  فتحّولت  واملجتمع،  الع�رش  متطلبات  لتلبية  جديدة  منحة 

ر�شولية  اإرادة  �شدرت  اأن  اإىل  الر�شالة،  ميادين  خلو�ض  راهباتها  تُعّد  الرهبانية 

بتاريخ ۲۱ اأيار �شنة ۱9۵3 باإعالن الراهبات البا�شيليات ال�شويريات جمعية حربية 

مر�شلة، قائمة بذاتها، وذات نذور ب�شيطة وموؤبدة .

 ٢- روحانية الراهبات البا�سيليات ال�سويريات

 منذ التاأ�شي�ض، اإعتمدت الرهبانية روحانية القدي�ض با�شيليو�ض الكبري، القائمة 

التق�شفية،  احلياة  وممار�شة  الفقر  على  الإجنيلية،  والف�شائل  والتوبة  الزهد  على 

لدى  الرهبانية  احلياة  عنا�رش  اأهم  ومن  املقد�ض.  الكتاب  اإىل  الدائم  والرجوع 

ب�شخ�ض  اخلادمة  الأمومة  تتاألق  فيها  التي  امل�شرتكة،  احلياة  با�شيليو�ض  القدي�ض 

التوا�شع  ف�شيلة  فتربز  الراهبات،  جانب  من  الطاعة  ف�شيلة  ت�شطع  اإذ  الرئي�شة، 

كدعامة قوية لهذه احلياة.
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معانيه،  يف  بالتعمق  البا�شيلي  الرتاث  نرُبز  اأن  با�شيليات  كراهبات  ن�شعى   

وتطبيقه يف حياتنا واأعمالنا. 

يف حياتنا الروحية	·

 ن�شعى يف حياتنا الروحية اإىل التفتي�ض الدائم عن اهلل،

- برتكيز انتباهنا على مثالنا الإلهي ي�شوع .

- بالعي�ض اآنّياً ودائماً بح�رشة اهلل، بالحتاد احلميم معه، يف طريق املحبة اأ�شا�ض 

الروحانية البا�شيلية وقمتها . 

- بحياة اأردناها جماعية.

يف حياتنا الرهبانية 	·

عن  نتخلى  الطاعة  يف  والطاعة.  العفة  الفقر،  بنذورنا:  كامال  التزاما  نلتزم 

الإرادة الذاتية، يف العفة منوت عن حياة اجل�شد حلياة الروح، ويف الفقر ل منتلك 

�شيئا ول نن�رشف لغري خدمة اجلماعة.

لقد اخرتنا بكامل حريتنا واإرادتنا اأن نتخلى ونتجّرد عن كل �شيء. اإخرتنا اأن 

نتفّرغ ل اأن نعي�ض فراغاً، اأن نتفرغ لنمتلئ من حب الرب، ونعي�ض معه يف اجلماعة 

اأخوات، يجمعنا هدف واحد، هو بناء انف�شنا وامل�شاهمة يف بناء الكني�شة.

يف الف�سائل واملمار�سات	·

- ن�شعى اإىل الكمال الإجنيلي بعي�ض الف�شائل امل�شيحية، وعلى راأ�شها التوا�شع 

العالمتني  القلب  وتوا�شع  املعاملة  يف  الوداعة  »لتكن  الف�شائل:  قمة 

املميزتني للراهبة« )قوانني مطّولة عدد 29(

- نتابع عمل اخلال�ض مبمار�شة املحبة.

- نتخلى عن الذات واملخلوقات للت�شامي نحو اهلل.

رهبانية الراهبات البا�شيليات ال�شويريات
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- مُنار�ض الختالء الذي يحمل على التاأمل يف املثال الإلهي.

�شالة  وخا�شة  للراهبة،  الأ�شمى  والعمل  الأكرب  الواجب  ال�شالة،  نعي�ض   -

الفر�ض اجلماعية، التي تُتلى بانتظام �شباحا وم�شاء، وزيارة القربان ظهراً 

عند التب�شري املالنكي.

- نويل اهتماما لالإر�شاد الروحي والعمل ل�شون الف�شيلة.

الن�ساط الر�سويل 	·

تتمحور ن�شاطاتنا الر�شولية حول:

- تربية الن�ضء يف املدار�ض تربية م�شيحية.

- العمل يف امل�شت�شفيات والعناية باملر�شى ومرافقتهم روحياً واإن�شانيا.

الجتماعية:  واملوؤ�ش�شات  النائية  القرى  يف  الأجتماعي  الر�شويل  العمل   -

ميامت، دور للعجزة، العناية بذوي الحتياجات اخلا�شة .

- الدير البا�شيلي كان ول يزال عالمة وحدة يف الكني�شة. وهو عالمة اإ�شعاع 

روحي، ر�شويل وواحة تظلل كل من يبحث عن اهلل يف حناياه . 

عملها  يف  الرهبانية  ت�شعى  للكني�شة،  واأمانة  الإجنيل،  بتعاليم  منها  اإلتزاماً 

الر�شويل هذا لتمجيد اهلل وخدمة الكني�شة والوطن من خالل خدمة الإن�شان كل 

اإن�شان.

 ومبا اأن ن�شاطنا الر�شويل الأول هو يف املجال التعليمي الرتبوي، فاإننا نهتم:

اإجنيلية،  بروح  يحيا  جو  خللق  ون�شعى  اإن�شانية،  تن�شئة  الأحداث  باإعطاء   -

اأما  باملعمودية.  التي غدوناها  اجلديدة  اخلليقة  تاألق  بغية  واملحبة،  باحلرية  ويتمّيز 

التالمذة الغري امل�شيحيني، فنهتّم برتبية �شمريهم تربية �شاحلة، وبتعريفهم حقيقة 

اهلل.

- بالنفتاح على العلم احلديث، لُنعد التالمذة كي ي�شاهموا يف ترقي املدنية 

رهبانية الراهبات البا�شيليات ال�شويريات
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�شمري  ي�شبحون  بحيث  اهلل،  ملكوت  لن�رش  عينه  الوقت  ويف  الب�رشية، 

خال�ٍض لالإن�شانية.

باختيار  وذلك  والدنيوي،  الديني  التعليم  يف  تربوية  اأ�شاليب  باكت�شاف   -  

اإجنيلية  مبادئ  على  لئقة،  تربية  ال�شبيبة  برتبية  جديرين  ومعلمني  اأ�شاتذة 

عميقة،  اجتماعية �شليمة، ووطنية �شادقة، لأن التعليم اجليد هو بحد ذاته 

ر�شالة، اأو ب�شهادة احلياة، ثم بالرتفاع باأفكار التالمذة اإىل ما هو اأبعد من 

العلوم والثقافة . 

ال�شعور  وتعميق  طالبنا،  لدى  والفردية  الليتورجية  ال�شالة  روح  برت�شيخ   -

بالإنتماء للكني�شة .

- بايالء الإر�شاد الروحي يف مدار�شنا عناية خا�شة، واإ�شناد هذه املهمة اإىل 

راهبة كفوءة.

العمل الجتماعي والتمري�سي	·

 LAU م�شت�شفى  من  كل  يف  للمر�شى  الروحية  باملرافقة  راهباتنا  تهتم   -

اجلامعي يف بريوت، وم�شت�شفى القدي�ض يو�شف - باري�ض.

لالأحداث  روبرت�ض  الأب  موؤ�ش�شة  يف  اخلا�شة  الحتياجات  بذوي  تعتني   -

ال�شم - �شهيلة.

- ترعى الأيتام يف ح�شانة الطفل - زحلة.

البا�شيلية - زوق مكايل ، ويف اجلمعية اخلريية  الواحة  بالعجزة يف  تهتم   -

التابعة للروم الكاثوليك يف منطقة الأ�رشفية.

 اأ�شف اإىل ذلك الإهتمام مب�شافة الفتيات اجلامعيات اأو العامالت، يف كل من 

فوايه نوتردام - زوق مكايل ، ودير ابراهيم اخلليل - �شوريا. دون اأن نن�شى مركز 

ربلة الر�شويل يف منطقة حم�ض - �شوريا ، والهتمام بعدد من امل�شتو�شفات يف 

لبنان و�شوريا. 

رهبانية الراهبات البا�شيليات ال�شويريات
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٣- مراكز انت�سار الراهبات البا�سيليات ال�سويريات:

يف لبنان:	·

اأ - اأديـــــــــار:  - دير �شيدة الب�شارة - زوق مكايل.           

                     - دير �شيدة النياح - بقعتوتة.

ب - مدار�ض: - ثانوية النبي يو�شف - منيارة.             

                        - مدر�شة �شيدة النجاة - ال�شيخ حممد.  

                                      - ثانوية �شيدة ال�شالم - الدورة.           

                                     - ثانوية �شيدة الب�شارة - كفر�شيما.

                                    - مدر�شة القدي�ض مك�شيمو�ض - كفر�شيما.   

                                              - مدر�شة �شان جورج - تبنني.

                                  - ثانوية القدي�ض جاورجيو�ض - اخلن�شارة.   

                                    - مدر�شة �شيدة النياح - بتغرين. 

                                     - معهد ي�شوع امللك - زحلة.                  

                                     - مدر�شة �شيدة البقاع - القاع. 

مدار�سنا يف الأردن . 	·

اأ - ثانوية الروم الكاثوليك - اربد

 ثانوية الروم الكاثوليك يف اربد، هي �رشٌح تربوي اإجتماعي ثقايف، يعمل 

كما  بدينها ووطنها.  موؤمنة  متميزة  �شخ�شية  ذو  متعلم وواع،   تن�شئة جيل  على 

وتعمل هذه الثانوية على اإر�شاء العالقات الوثيقة بني الطلبة واملدر�شة واملجتمع 

املحلي، وذلك بهدف النهو�ض مبوؤ�ش�شاته املختلفة وبناء وطن كرمي.

�شارع احل�شن، وهي  اإربد،  مدينة  الكاثوليك يف  الروم  ثانوية  تقع مدر�شة   

عام  اأن�شئت  الأوىل،  اإربد  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة  املدار�ض  من 

ت�شتوعب  باتت  تو�شيعها،  مت  اأن  وبعد  الدنيا  الأ�شا�شية  املرحلة  و�شمت   ،1951

القا�شوف  باإ�رشاف رئي�شتها الأخت مي�شال  اإدارة املدر�شة  كافة املراحل. وتعمل 
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الراهبات  الأخوات  اإىل  اإ�شافة  البواب.  غادة  ال�شيدة  الرتبوية  ومديرتها 

وامل�شاعدين والإداريني ونخبة طيبة من املعلمني .

بفرعيه  التوجيهي  وحتى  الرو�شة  من  �شفية،  �شعبة   ۲۲ من  موؤلفة  الثانوية 

الغرف  بع�ض  على  اأي�شا  املدر�شة  مبنى  يحتوي  املعلوماتية.  والإدارة  العلمي 

ملمار�شة الأن�شطة الالمنهجية كاملكتبة وخمترب العلوم، وغرفة متعددة الأغرا�ض، 

وغرفة م�شادر التعليم، وخمتربات احلا�شوب والريا�شة. يف هذه الغرف، ميار�ض 

الطلبة الأن�شطة املختلفة من ر�شم ومطالعة وتنفيذ بع�ض التجارب العلمية، كما مت 

اإن�شاء �شاحات وا�شعة ومالعب لكرة القدم وكرة ال�شلة.

اإربد، اإىل بناء �شخ�شية طالب ع�رشية   تهدف مدر�شة الروم الكاثوليك يف 

متكاملة، تلتزم بقيم الدين واملجتمع، وتتفاعل مع م�شتجدات الع�رش، وت�شعى 

اإىل تقدمي تعليم متميز وعايل اجلودة، من خالل تزويد طالبها مبهارات ومعارف 

التعليمية؛ وت�شجيع  العملية  التكنولوجيا يف  الع�رشية؛ وتفعيل دور  وقيم احلياة 

واإ�رشاك  والال�شفية  ال�شفية  الأن�شطة  وممار�شة  الذاتي  التعليم  على  الطالب 

الطالب يف اتخاذ بع�ض القرارات اخلا�شة بالعملية التعليمية واكت�شاف املوهوبني 

واملتفوقني وتنمية قدراتهم على البتكار وقيادة مدر�شية واعية ومتطورة، وتن�شئة 

باملدر�شة  العاملني  بني  الجتماعية  اجلوانب  وتنمية  للمعلم،  م�شتدامة  مهنية 

وم�شاركة جممعّية فعالة لتطوير اأداء املدر�شة.

 ب - كلية �سيدة النا�سرة - عمان

�ض اللغات الثالث )العربية، الفرن�شية  كلية �شيدة النا�رشة للبنات، هي كلية تدرِّ

. DELF  والجنليزية( وتُعّد طالباتها للتقدم لمتحان

الروم  مطران  �شيادة  عهد  يف   1949 عام  اأيلول  يف  الكلية  هذه  تاأ�ش�شت 

النا�رشة  راهبات  ت�شّلمت  طلبه،  على  وبناء  املوقر،  ع�شاف  ميخائيل  الكاثوليك 

اإدارة املدر�شة وهي ت�رشف على العيادة )م�شت�شفى لوزميال حاليا(، وعلى راأ�شهن 

الراهبة الأم اأوديل �شيك�ض الفرن�شية الأ�شل.
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 بداأ التدري�ض عام 1949 يف املدر�شة يف جبل اللويبدة بجانب كني�شة الروم 

الكاثوليك، حيث كانت تتاألف من ق�شمي الرو�شة والأ�شا�شي وت�شم 37۵ طالبا 

اآنذاك ما تزال خمتلطة( ونتيجة الإقبال الكبري على املدر�شة، مّت  وطالبة )كانت 

اإن�شاء مبان جديدة يف جبل احل�شني عام 1954، بجانب كني�شة الروم الكاثوليك. 

يكن  مل  ال�رشح  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير  احلايل.  املوقع  اإىل  املدر�شة  فانتقلت 

لريتفع دون م�شاعدة مطرانية الروم الكاثوليك واملح�شنني، من اأمثال اليا�ض �شّيور 

وزوجته والكونت دي بواروفرية، الذين �شاهموا يف اإقامة املباين احلالية.

الثانوية.  حتى  فاأكرث  اأكرث  �شفوفاً  ت�شم  واأخذت  وتو�ّشعت،  املدر�شة  كرُبت 

الراهبات  من  املخل�شني  وبجهد   .1956  -  1955 عام  منها  فوج  اأول  وتخّرج 

وازداد  اأن�شطتها،  وتنّوعت  فيها  وما  الكلية  مباين  اّت�شعت  واملعلمات،  واملعلمني 

عدد �شفوفها وطالباتها . 

وبناًء  للكلية،  النا�رشة  راهبات  اإدارة  وبانتهاء   ،۲۰۰۰ �شهر حزيران عام  يف 

على رغبة وطلب �شيادة املطران جورج املر مطران الروم الكاثوليك يف الأردن 

اآنذاك، ا�شتلمت راهباتنا اإدارة الكلية، وقد بذلن كل اجلهد لتطوير العملية الرتبوية 

والتعليمية، فعملن بعطاء كلي وانفتاح، بجدية وحزم خللق جو تعليمي مميز وفق 

�شوابط و روابط ثابتة لل�شري بالكلية ُقدماأ.

الكلية بكل حزم وجّد وواقعية  اأنطوانيت مطر تدير  الرئي�شة احلالية الأخت   

وت�شميم، لإكمال امل�شرية متا�شيا مع روح الع�رش، باذلًة ُق�شارى ُجهدها يف �شقل 

راحة  على  �شاهرة  م�شلحتهن،  يخدم  ما  بكل  وتزويدهن  الطالبات،  �شخ�شية 

طالباتها ليكّن من الطالئع يف اململكة الأردنية . بالتعاون مع الراهبات ونخبة من 

الهيئة التعليمية والإدارية.

مفتوحة، و�شالت  وا�شعة، ومالعب  �شاحات  ففيها  متنوعة،  مرافق  للكلية   

األعاب ريا�شية داخلية، عيادة الطبيب العام وطبيب الأ�شنان، وقاعات للحا�شوب، 

وخمتربات علمية جمّهزة، وقاعة فيديو ومكتبة كبرية للمطالعة.
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ن�شاطات  لطالباتها  املدر�شة  تقدم  املنهجية،  الأكادميية  الدرو�ض  جانب  اإىل   

وامل�رشح،  الدراما  الأجنبي،  والرق�ض  والباليه  املو�شيقى  كدرو�ض  لمنهجية 

التكواندو واجلمباز واألعاب القوى، كرة ال�شلة وكرة الطائرة وكرة اليد. 

تُ�شدر اإدارة املدر�شة، جملة ثقافية �شنوية تت�شمن الكتاب املدر�شي ال�شنوي، 

وتقارير داخل املدر�شة وخارجها: الندوات ومعر�ض الكتاب ال�شنوي وخمتلف 

اأو  الطالبات  تزورها  التي  والفنية،  العلمية  واملعار�ض  واملحا�رشات  الن�شاطات 

ت�شت�شيفها الكلية.

ج - مدر�سة دار اللطف - العقبة

 عام 1962، اأ�ش�شت مطرانية الروم الكاثوليك مدر�شة دار اللطف يف منطقة 

العقبة جنوبي اململكة الأردنية الها�شمية. ت�شم ال�شفوف من الب�شتان )احل�شانة( 

حتى ال�شف العا�رش، بعدد �شعب ي�شل اإىل 3۱ �شعبة �شّفية، تبلغ م�شاحة املدر�شة 

حوايل خم�شة الف مرتاً مربعاً و ت�شم اأربعة مبان. 

اإدارة  ال�شويريات  البا�شيليات  الراهبات  رهبانية  اإ�شتلمت   ۲۰۰7 العام  منذ 

اأبو  اإتيان  املدر�شة، التي متتلك منظومة من املوارد الب�رشية، على راأ�شها الأخت 

رجيلي )يف املرحلة احلالية(. هذه املنظومة الب�رشية كفوءة،  ذات جودة تناف�شية، 

املتنوعة، وذلك عن  ُيلّبي حاجات الوطن  قادرة على تزويد املجتمع بجيل واٍع 

طريق اإعداد طالب متعلمني وقوى عمل ماهرة يف املجتمع.

 تقوم ر�شالة املدر�شة على تطوير النظام الرتبوي املعتمد على املوارد الب�رشية، 

يف  الأردن  تقدم  يف  تُ�شهم  كي  الجتماعية،  والقيم  التميز  معايري  اإىل  م�شتندة 

تن�شئة جيل واع  فتتلخ�ض يف  املدر�شة  اأهداف  اأما  املعريف.  خ�شم الخت�شا�ض 

يف  م�شرتكة  قاعدة  وخلق  للوطن،  والولء  النتماء  وتثبيت  املوهوبني  ورعاية 

والت�شال  التعليمية  والهيئة  والأهل  الإدارة  بني  املعرفة  لتبادل  والآراء  احلقائق 

املتوا�شل باملجتمع املحلي . 

رهبانية الراهبات البا�شيليات ال�شويريات



97
ال�شرتاك  اإىل  اإ�شافة  بالبيئة،  خا�شة  اأندية  ففيها  متنوعة،  املدر�شة  ن�شاطات 

بنادي ال�شائح. يتدرب يف املدر�شة كورال، ُي�شارك يف العديد من الحتفالت 

يف مدينة العقبة، كما ُي�شارك الطالب يف ن�شاطات موؤ�ش�شة »اإجناز« لتهيئة الفر�ض 

القت�شادية لل�شباب الأردين، اإ�شافة اإىل خمتلف امل�شابقات على �شعيد املحافظة 

لطالبها  املدر�شة  تنّظم  كما  متقدمة.  مبراكز  فيها  ويفوزون  واململكة،  واجلنوب 

م�شابقات يف ال�شياحة وكرة ال�شلة والتايكوندو.

 تقوم ر�شالة الراهبات البا�شيليات ال�شويريات يف هذه املدار�ض الثالث على 

املتقبل لالآخر،  العطوف،  امل�شيح املحب،  باإظهار وجه  عي�ض وبث روح الإجنيل 

ب�شهادة حياة �شادقة. ت�شعى الأخوات مع الهيئة التعليمية، مبثلهّن ال�شالح، على 

تن�شئة التالمذة على املبادئ والأخالق الإجنيلية، رغم تعددية اإنتماءاتهم الدينية. 

القوانني  واحرتام  البع�ض،  لبع�شهم  التالمذة  احرتام  �رشورة  على  وي�شّددون 

والأنظمة، والتحّلي بالتهذيب واللياقة الجتماعية، وعلى حمبة الأهل واإكرامهم 

... الخ.

 بالإ�شافة اإىل العمل الرتبوي، ت�شهم راهباتنا يف عمل الر�شالة، بالتعاون مع 

كهنة الرعايا، فت�شاعد يف التعليم الديني وتدريب اجلوقات والتح�شري للمناولة 

ونظافة  ترتيب  من  املجاورة،  الرعية  بكني�شة  بالهتمام  تقوم  كما  الحتفالية. 

واهتمام بالأواين الكن�شية، وهذا من �شلب ر�شالتنا ودعوتنا دون اأن نن�شى زيارة 

املر�شى واملحزونني واللفتة اإىل الفقري واملعوز. 

ببعيدة،  لي�شت  الزمن،  من  حلقبة  اإ�شتلمن  راهباتنا  اأن  نن�شى  لن  واأخريا 

وكان  الكاثوليك،  الروم  ملطرانية  التابعة  اإربد  منطقة  التوليد يف  م�شت�شفى  اإدارة 

ر�شالتهن  ات�شفت  بحيث  معه،  تعامّلَن  من  كل  قلوب  يف  كبري  اأثٌر  لوجودهنَّ 

بالعطف واحلنو واملحبة والإدارة الر�شينة احلكيمة.
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نظرة م�ستقبلية

نكون  اأن  اليوم  ن�شتطيع  اأننا  نوؤمن  �شويريات،  با�شيليات  كراهبات  نحن 

�شبقنا،  نكّرر عمل من  اأن  يعني  اأف�شل. هذا ل  مل�شتقبل  رهبانيتنا  �شات يف  موؤ�شِّ

اإمنا اأن نكون يف بحٍث دائم ل�شتنباط اأ�شاليب تتنا�شب مع واقع حياتنا املعا�رشة. 

اأي اأن تكون لدينا روؤية للبعيد وللم�شتقبل الذي ينتظرنا، والذي تنتظره الأجيال 

قراءة  بتمعٍن ملعرفة  نُ�شغي  اأن  يعني  للم�شتقبل،  �شاٍت  اأن نكون موؤ�شِّ بعدنا،  من 

تزعزع  ان  عا�شفة  اأية  ت�شتطيع  فال  متينة.  اأ�ش�ض  على  ونبني  الأزمنة،  عالمات 

املتني،  الأ�شا�ض  الذي هو  الرب ي�شوع،  نّتكل على  اأ�شا�شاتنا، واأن نعرف كيف 

اأن  حياتنا.  يف  القد�ض  الروح  عمل  على  نّتكل  واأن  عليه،  نبني  اأن  يجب  الذي 

نعرف اأي�شا، كيف نوفق بني الإ�شتمرارية والتغيري، بني الإخال�ض والإبداع، دون 

اأن  دائما  نتذكر  اأن  يعني  �شني،  موؤ�شِّ نكون  اأن  الرهباين.  وتراثنا  هويتنا  نفقد  اأن 

ومبدى   » qualité de vie  « حياتنا  بنوعية  بل  اأعمالنا،  باأهمية  يقا�ض  ل  تكّر�شنا 

احلب الذي ن�شعه يف هذه الأعمال . 
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الراهبات البا�سيليات احللبيات

منذ 18٢9

تاريخ  منذ  احللبيات  البا�شيليات  الراهبات  اإدارة  احللبية  الرهبائية  تولت   

احلياة  تاريخ حتولهّن من  اإىل   ،۱83۰ عام  ال�شويريات  الراهبات  انف�شالهن عن 

العام  الرئي�ض  فكان   ،۱9۵3 عام  العملية  الر�شولية  احلياة  اإىل  املح�شنة  التاأملية 

املر�شدين  لهّن  ويعنّي  واملادية،  الروحية  اأمورهن  بكافة  يهتم  اي�شاأ.  رئي�شهن 

الروحيني. وي�رشف على �شريهن، ويحل عند القت�شاء �شعوباتهن. بعد انتقالهن 

الأرزاق.  ق�شمة  فتوّجبت  رئي�شهن،  العام  الرئي�ض  يعد  مل  الر�شولية،  احلياة  اىل 

اأ�شال للرهبان،  اأن يحتفظن بدير املالك ميخائيل، الذي كان  وكان من ن�شيبهن 

مع معظم الأمالك التابعة له، ودير �شيدة الب�شارة يف زرعايا، )دير اأن�شاأه الرهبان 

للراهبات بني عامي ۱8۵3 و 1860( ، ودير مار مرتي يف كفرتيه. مع كل ما يلحق 

بهما من اأرزاق، والآن مل تعد الرهبانية م�شوؤولة مبا�رشة عنهّن، بل تكتفي بتاأمني 

مر�شدين روحيني لهّن، وقدر الإمكان امل�شاعدات التي يطلبنها. 

بالقرب  زرعايا،  يف  اجلبل  اأعايل  يف   ،1853 عام  للرهبانية  كبري  دير  تاأ�ّش�ض 

للرهبانية.  �شيفي  كبيت  طويل  لزمن  وُجعل  الزوق  دير  اإىل  اإ�شافة  ب�شكنتا  من 

كما حدث مع الراهبات ال�شويريات فقد طلب اإىل احللبيات حتويل نظامهن من 

حم�شنات اإىل مر�شالت .

بعد ب�شعة اختبارات للتجديد كانت غري وا�شحة متاما، تُرك للراهبات حرية 

اختيار احلالة الرهبانية املنا�شبة لهن، فاختارت جميعهن احلياة العاملة وكان ذلك 

عام 1952، وح�شلت الرهبانية اجلديدة على الرباءة البابوية باملوافقة. لكن بقي 

عليها اأي�شا اأن تنف�شل قانونيا وماليا عن الرهبانية البا�شيلية احللبية فعني الكر�شي 

لالهتمام  احللبي  البا�شيلي  اإدلبي  ناوفيطو�ض  املرتوبوليت   1953 عام  الر�شويل 

بهّن. وهذا ما فعله لغاية وفاته عام 1995 بكل اإخال�ض وتفان املعروفني عنه.



الدائرة الرئا�شية احلالية:

 الرئي�شة العامة : الأم مي�شال جري�شات

 امل�شاعدة الأوىل : الأخت كر�شتني التوم.

 امل�شاعدة الثانية : الأخت نهاد عاد.

 امل�شاعدة الثالثة : الأخت نتايل التوم.

 امل�شاعدة الرابعة : الأخت �شونيا حداد.

 القيمة العامة : الأخت كر�شتني التوم.

 الأمينة العامة : الأخت نهاد التوم. 

عدد الراهبات حاليا : 22.

الأديار واملوؤ�س�سات

الأديار 

راهبات 	· القانونية،  الهيئة  ي�شم   : مكايل  ميخائيل يف زوق  القدي�ض  دير 

دار�شات مبتدئات . 

دير الب�شارة 	·

ال�شوريات 	· الفتيات  ل�شتقبال  حلب  يف  ابتداء  دير  اأن�شئ  �شوريا 

والأردنيات الراغبات يف احلياة الرهبانية .

 مدار�ص 

مدر�شة ثانوية جماورة لدير القدي�ض ميخائيل يف بلدة الزوق - لبنان . 	·

لبازيلياد يف حلب : مركز تن�شئة مهنية .	·

 م�ساريع اأخرى 

دير القدي�ض ميخائيل يف زوق مكايل : ميتم » الطفولة ال�شعيدة« 	·

دير القدي�ض ميخائيل يف زوق مكايل : ح�شانة اأطفال.	·

 دير �شيدة الب�شارة يف زرعايا : ميتم » الطفل اللبناين«. 	·

رهبانية الراهبات البا�شيليات احللبيات۱۰۰
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دير القدي�ض دميرتيو�ض : اأعمال رعوية ومقر �شيفي .	·

 يف بازيلياد حلب : دار اإ�شافة للفتيات اجلامعيات . 	·

يف اأبر�شية دم�شق البطريركية ميتم القدي�ض بول�ض وماأوى عجزة منذ  1964  

)اأطفال 35 - م�شنني  25 - راهبات 3(.

رهبانية الراهبات البا�شيليات احللبيات



جمعّية

 راهبات مر�سالت �سّيدة املعونة الدائمة

مقّدمة 

الناب�ض  القلب  ومبثابة  ال�رشقّية،  كني�شتنا  �شلب  يف  هي  الرهبانّية،  احلياة  اإّن 

لها. فهي قبل كّل �شيء مدر�شة »تَْتّلُمٍذ« ل�شوت الرّب املبادر، الذي يخرتق كيان 

الراهبة، فيُخرجها من ذاتها يف م�شرية حّج �شوب الآب، والآخر. فت�شبح بالفعل 

عينه تلميذة لالآب ور�شولة له، يف قلب العامل، ومن اأجل العامل. 

كني�شتنا،  قلب  لتكون يف  تاأ�ّش�شت  الدائمة،  املعونة  �شّيدة  وجمعّية مر�شالت 

التلميذة وال�شاهدة لعمل الرّب، الذي اخرتق تاريخها كجمعّية، وتاريخ كّل فرد 

من اأفرادها. فاأدركت معه الراهبات، اأّن ملء احلياة يكمن ل يف الحتفاظ بالذات، 

الفقر، والعفة والطاعة،  الثالث  الرهبانّية  النذور  بذلها، عن طريق عي�ض  اإمّنا يف 

كو�شائل روحّية وعملّية، تدخل الراهبة يف جذرّية اّتباع اهلل، حبًّا بالإن�شان. 

1 - تاأ�سي�سها 

كني�شتنا  يف  الن�شائّية  الرهبانّية  احلياة  كانت  وقت،  يف  اجلمعّية  تاأ�ّش�شت  لقد 

»حبي�شات«،  راهبات  وت�شّم  التاأملّية،  العي�شة  على  مقت�رشة  امللكّية،  الرومّية 

اإن�رشفن اإىل حياة التاأّمل وال�شالة.  فظهرت حينها احلاجة اإىل وجود منط رهبايّن 

- ن�شائي - ر�شويّل، يعمل يف احلقل الر�شويّل والرتبوّي والرعوّي. من هنا اأتت 

فكرة التاأ�شي�ض، التي كانت تتمّخ�ض يف قلب اأبناء اجلمعّية البول�شّية. وملا اأ�شبح 

 )البطريرك مك�شيمو�ض الرابع ال�شائغ يف ما بعد( 
ّ

الأب يو�شف ال�شائغ البول�شي

اأ�شقًفا على �شور، عمل على حتقيق هذه الفكرة بالتفاق مع الأب اأنطون حبيب، 

الرئي�ض العام لالآباء البول�شيني اآنذاك، وذلك باإر�شال بع�ض ال�شابات اإىل مرمريتا 

 
ّ

- وادي الن�شارى، ليع�ّشَن عي�شة الر�شالة ومتطّلباتها، ويعّلمن التعليم امل�شيحي

هناك. كان ذلك عام 1931. وبعد خم�ض �شنوات من هذه احلياة الر�شولّية، وبعد 

انتقال املوؤ�ّش�ض املطران ال�شائغ اإىل اأبر�شية بريوت، اختار منطقة حري�شا - لبنان، 



ا  لتحقيق فكرة اإن�شاء الرهبانّية املرجّوة. ويف يوم �شبت املدائح، يف  لتكون مقًرّ

28 اآذار من �شنة 1936، لب�شت الطالبات الثوب الرهباين.  فظهرت اإىل الوجود 

لطائفة   
ّ

البطريركي  
ّ

الكر�شي واّتخذت  الدائمة،  املعونة  �شّيدة  مر�شالت  رهبانّية 

الروم الكاثوليك مرجعاً اأعلى لها. 

٢. موهبتها 

اإّن كّل رهبانّية حتاول من خالل حياة اأفرادها، اأن تعك�ض وجهاً من وجوه   

النا�ض.  بني  احل�شور  لهذا  امتداًدا  ت�شبح  وبالتايل  الأر�ض،  على  ي�شوع  حياة 

فجمعّيتنا الرهبانّية، حتاول اأن تتاأّمل وجه ي�شوع املربّي حّتى تتمّكن من عي�شه بني 

النا�ض. فتاأتي ر�شالة اجلمعّية جت�شيًدا ل�شورة ي�شوع املربّي يف حياتها اليومّية. 

وقلب  فكر  لديها  يكون  لأن  مدعّوة  الدائمة،  املعونة  �شّيدة  فمر�شلة   

ت�شاعد  اأن  واإمكانّيات،  مواهب  من  لديها  مبا  فتحاول  املربّي،  ي�شوع  وم�شاعر 

النا�ض على الدخول يف م�شرية تربوّية اإميانّية وفكرّية، متّكنهم من اإكت�شاف اأف�شل  

ما فيهم، وم�شاركته مع من هم حولهم. 

٣. �شعارها  

»اإّن اهلل يحّب املعطي املتهلل« )2كو9: 7(. تتعّلم راهبة مر�شلة �شّيدة املعونة 

الدائمة كيف تكون حياتها، عرفان جميل هلل، الذي اأعطاها بحّب وجمانّية، ومنه 

تتعّلم كيف ت�شبح حياتها جوابًا لهذا احلّب. فتعطي بدورها احلّب والفرح لكّل 

اإن�شان تلتقيه. 

4. �سفيعتها 

اإّن مرمي �شّيدة املعونة الدائمة، هي �شفيعة اجلمعّية، ومنها تتعّلم مر�شلة   

�شّيدة املعونة الدائمة، كيف تعي�ض ر�شالتها بقلب مّتحد مع امل�شيح املربّي ومنفتح 

املر�شلة  �شورة  مالحمها،  على  تر�شم  كيف  تتعّلم  مرمي  فمع  العامل.  حّب  على 

احلقيقّية التي تت�شم ب�شفات ثالث: 

۱۰3 جمعية راهبات مر�شالت �شيدة املعونة
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عالقة ممّيزة بالكلمة 	·

اأح�شائها،  يف  واحت�شنتها  بها  حّبلت  حّتى  بالكلمة  ملًيّا  مرمي  تاأّملت    

نتاأّمل مرمي، وهي  اأن  املهم هنا  باأ�رشه. من  للعامل  اإعطائها  قادرًة على  واأ�شبحت 

وهي  يده  على  ترتبّى  كانت  ي�شوع:  مع  مار�شته  الذي  الرتبوّي،  بدورها  تقوم 

تربّيه. لذلك نتاأّمل الكلمة لرتبّينا وحتّولنا.

وعلى مثالها ت�شعى مر�َشلة �شّيدة املعونة الدائمة، اإىل الـتاأّمل الدائم وامل�شتمّر 

بكلمة اهلل املوجودة يف الكتاب املقّد�ض، ويف عالمات الأزمنة والأحداث اليومّية، 

فتحت�شنها لتعطيها للعامل، فت�شبح بذلك مر�َشلًة بالقول والعمل.  

خدمة الإن�سان بفرح 	·

اأح�شائها،  القد�ض يف  الروح  املالك، وحّل  ب�شارة  مرمي  �شمعت  اأن  بعد    

�شمعت  اإن  ما  التي  الي�شابات،  ن�شيبتها  اإىل  م�رشعة  به  ذهبت  بي�شوع،  وحبلت 

�شالمها حّتى ارتك�ض اجلنني ابتهاًجا يف بطنها. وعلى مثال مرمي، ت�شعى مر�َشلة 

خدمتها،  خالل  من  الآخرين  اإىل  املربّي  امل�شيح  حمل  اإىل  الدائمة  املعونة  �شّيدة 

لذلك  الفرح.  هي  املعونة  ملر�َشلة  الأ�شا�شّية  فامليزة  بالفرح.  يفي�ض  بقلٍب  وذلك 

�ض لها �شعار: » اإّن اهلل يحّب املعطي املتهّلل«. اإّن عامل اليوم يفتقر اإىل  اختار املوؤ�شِّ

ثقافة  بارٍز يف ن�رش  تربويٍّ  بدوٍر  الفرح. لذلك تقوم اجلمعّية  القدرة على عي�ض 

الفرح الناجمة عن الب�شاطة وتتميم م�شيئة اهلل بعيًدا عن روح املناف�شة والنزاع. 

وقوف ورجاء يف قلب املحن	·

املعونة  �شّيدة  واأيقونة  ال�شليب،  ن�ّض مرمي عند عتبة  املر�َشلة  تتاأّمل  اأن  يكفي 

يد  مّد  وعلى  الأمل،  و�شط  الرجاء  ن�رش  على  تقوم  ر�شالتها  اأّن  لتدرك  الدائمة، 

امل�شاعدة لكّل �شخ�ٍض متاأمّل، وخائٍف، و�شعيف. في�شوع يف الأيقونة ي�شّد على 

يّد مرمي وهو يتاأّمل اأدوات ال�شلب. لذلك مت�شك املر�َشلة بيد العامل لتعرب به ومعه 

من املوت اإىل خربة القيامة. فت�شاعد الإن�شان على اكت�شاف اإمكانّية النمّو حّتى 

يف قلب الأزمات اليومّية واحلياتّية، مهما بدت �شعبة اأو عقيمة. 

جمعية راهبات مر�شالت �شيدة املعونة
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5. اأهدافها الر�سولّية والرتبوّية: 

لنداءات  و�شماعها  �شالتها،  من  انطالًقا  الر�شولّية  اأهدافها  اجلمعّية  حّددت 

الروح، ورغبتها العميقة بالتجّذر يف قلب العامل، والكني�شة، فجاءت كالآتي:  

- التعّمق بكلمة اهلل ون�رشها.

- مرافقة ال�شبيبة والعائالت. 

- العمل الر�شويّل والرتبوّي يف قلب املدار�ض التابعة للجمعّية وخارجها. 

-  مرافقة وتن�شيط اجلماعات الر�شولّية والكن�شّية يف قلب الرعايا. 

 .
ّ

- التعليم امل�شيحي

 والإن�شايّن وال�شهر على منّو الإن�شان يف قلب املجتمع. 
ّ

- ن�رش الوعي الروحي

- توعية املوؤمنني على اأهمية طقو�شنا ال�رشقّية و�شلواتنا 

6 . مراحل التن�سئة يف اجلمعّية

مرحلة �سماع النداء	·

عندما ت�شعر الفتاة بنداء اهلل يرتّدد �شداه يف داخلها، وتريد اأن تكت�شف حقيقة 

هذا النداء. ت�شتقبلها يف الدير الراهبة املرافقة للدعوات، لتتعّرف عليها، وتقرتح 

عليها امل�شاركة يف �شل�شلة لقاءات لتمييز الدعوة مع غريها من الفتيات الراغبات. 

وعندما ت�شعر باأّنها جاهزة خلو�ض مغامرة الدعوة تنتقل اإىل مرحلة الراغبات. 

مرحلة الراغبات	·

اإّنها املرحلة التي ت�شبق مرحلة الطالبّية القانونّية. تتّم فيها مرافقة الدعوة عن 

قرب، وال�شماح لها بالرتّدد اإىل الدير لفرتاِت طويلة. كما تبداأ بالتعّرف ولو عن 

. وتُختتم هذه املرحلة بريا�شٍة 
ّ

بعد، اإىل متطّلبات احلياة الرهبانّية والنظام اجلماعي

.
ّ

روحّية لتمييز الختيار الأ�شا�شي

مرحلة الطالبّية القانونّية	·

بح�شب قوانيننا الرهبانّية، تُعترب مرحلة الطالبّية مرحلة متهيدّية للدخول اإىل 

تن�شئٍة  وتاأمني  واجلمعّية،  الطالبة  بني  املتبادل  التعّرف  هي  منها  والغاية  اجلمعّية. 

جمعية راهبات مر�شالت �شيدة املعونة
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م�شيحّية را�شخة مطابقة لروح اجلمعّية ومتطّلبات احلياة الر�شولّية )بند 17(. 

اأنّها مرحلة مهّمة  اإّل  اأّن مرحلة الطلب هي مرحلة متهيدّية،  وعلى الرغم من 

ا يف م�شرية التن�شئة. ففيها تُو�شع الأ�شا�شات الأّولّية لبناء مر�َشلة الغد. لذلك  جدًّ

ا بهذه املرحلة، وت�شع لها هدفني اأ�شا�شيَّني:  تُويل اجلمعّية اهتماًما خا�شًّ

الهدف الأّول: م�شاعدة الطالبة على متييز دعوتها يف احلياة وداخل اجلمعّية، 

من خالل بناء عالقٍة �شخ�شّية بامل�شيح، الذي ل يفتاأ يدعو نفو�ًشا لّتباعه. لذلك 

تعمل املدعّوة، من خالل كلمة اهلل ون�شو�ٍض روحّية اأخرى، على اكت�شاف دوافع 

رهبانّيٍة  بجمعّيٍة  اللتزام  على  وقدرتها  رغبتها  من  وتتثّبت  وبلورتها،  دعوتها 

ر�شولّية. والدخول تدريجًيا يف احلياة الرهبانّية اجلماعّية. 

تاريخ  قراءة  واإعادة  ذاتها،  اكت�شاف  على  املدعّوة  م�شاعدة  الثاين:  الهدف 

 والإن�شايّن، لتمّيز عمل اهلل وح�شوره الدائم فيه ودعوته امل�شتمّرة 
ّ

حياتها الروحي

 .
ّ

لها لبلوغ ملء كيانها الإن�شايّن والروحي

الروحّية  النمّو  فر�ض  من  �شل�شلًة  اجلمعّية  و�شعت  الهدَفني  هذين  لتحقيق 

ح للمدعّوة دعوتها وت�شاعدها اأكرث على فهم ذاتها وقراءة م�شريتها.  واحلياتّية، تو�شّ

كما متّكن اجلمعّية من اكت�شاف بذور الدعوة عند املدعّوة، وت�شاعدها على تنميتها 

بنمط  الإن�شانّية والفكرّية والروحّية على اللتزام  تدريجًيا، والتاأّكد من قدراتها 

حياٍة ر�شولّية. اأو م�شاعدتها على اّتخاذ قراٍر اإميايّن حّر باأّن دعوتها تُعا�ض وتثمر يف 

قلب العامل، يف منط حياٍة م�شيحّية خمتلفة.

  البتداء 	·

البتداء، بح�شب قوانيننا الرهبانّية، »هو الزمن الذي تق�شيه طالبة الن�شمام 

دعوتها  ب�شاأن  اهلل  اإرادة  وا�شتطالع   ،
ّ

الروحي والتثّقف  ال�شالة  الرهبانّية يف  اإىل 

. كما اأّن غايته هي »اأن تفقه املبتدئة عمليًّا معنى 
1

قبل الرتباط بالنذور الرهبانّية«

امل�شورات الإجنيلّية، واأهّمّية اللتزام الرهبايّن والر�شويّل، وعظمة التكّر�ض الذي 

1- فرائ�ض رهبانيتنا، بند 22

جمعية راهبات مر�شالت �شيدة املعونة
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التي جتعلها  والطاعة،  والعّفة  الفقر  �شّيما  ل  وتعزيزها،  الف�شائل  ممار�شة  يقت�شي 

 .
2

�رشيكًة يف تال�شي الذات، لتكمل ر�شالتها وتخدم الكني�شة بطريقة فّعالة«

ن�شت�شّف من هذين البندين اأّن البتداء يف جمعّيتنا هو: 

من - 1  ،
ٍّ
حياتي التزامٍ  اإىل  ل  التو�شّ بهدف  الدعوة،  من  وتاأّكٍد  متييٍز  زمن 

خالل النذور يف قلب العامل والكني�شة واجلمعّية. 

زمن تن�شئٍة على احلياة الروحّية والرهبانّية والر�شولّية.- 2

 النذور املوؤّقتة 	·

النذور  اإىل  الأوىل  النذور  من  املمتّدة  املرحلة  املوؤّقتة هي  النذور  مرحلة  اإّن   

املوؤبّدة. تكمل فيها الراهبة تن�شئتها على كّل الأ�شعدة، وتنخرط يف قلب جماعٍة 

رهبانّية، وتعي�ض نذورها الثالثة، وتعمل يف حقل الر�شالة �شمن موهبة اجلمعّية. 

وت�شعى الراهبة يف هذه الفرتة لبناء �شخ�شّية مر�َشلة �شّيدة املعونة الدائمة يف ذاتها 

لإظهار مالمح ي�شوع املربّي. 

 التن�سئة الدائمة بعد النذور املوؤبدة	·

حياة  طول  وت�شتمّر  النذو،  اإبراز  مع  تبداأ  التي  التن�شئة  هي  الدائمة  التن�شئة 

يتوّقف  الذي  فالإن�شان  والرهبانّية.  الإن�شانّية  حياتها  اأبعاد  كّل  وت�شمل  املكّر�شة، 

اأن  املكّر�شة  فعلى  الع�رش.  مواكبة  عن  ويتخّلف  النمّو  عن  يتوّقف  التن�شئة  عن 

ت�شهر دائًما على تن�شئتها، كي تبقى يف حالة اإ�شغاٍء وا�شتجابة لنداءات الروح، 

الذي ل يفتاأ يتكّلم بطرائق واأ�شاليب جديدة متا�شي ذهنّية الع�رش. 

 اأماكن انت�سارها:  

- يف لبنان 

	:حري�شا )1938( ويت�شّمن - 
ّ

الدير الرئي�شي

- مركز الرئا�شة العاّمة.                            

- مركز التن�شئة الرهبانّية.

2- املرجع ال�شابق، بند 28.
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- مركز الراهبات امل�شّنات.                        

- بيت للريا�شات الروحّية واملخّيمات ال�شيفّية.

	 )1939( ثانوية  »�شّيدة املعونة الدائمة« -  فرن ال�شباك

- ثانوية متكاملة املراحل                     

» Cappucine« ح�شانة اأطفال -

	)1961( مركز خمّيمات �شيفّية  - مزرعة كفرذبيان

-  ا�شتقبال خميمات ر�شولّية وك�شفّية

	 ج�رش  - مك�شيمو�ض«  القدي�ض  فرع   - الدائمة  املعونة  »�شّيدة  ثانوية 

البا�شا )1969(

-  ثانوية متكاملة املراحل.

	ح�شانة »واحة اأم النور« - �شهور زحلة  )1979( حتّولت اإىل

  »Garderie des Anges «    

- ح�شانة اأطفال.                                  

-  بيت للطالبات اجلامعيات. 

- بيت ل�شتقبال الريا�شات الروحّية.              

- كني�شة رعائية. 

	 يف وادي العرائ�ض يف 
ّ

 الجتماعي
ّ

م�شاهمة يف خدمة املركز ال�شحي

زحلة )1936( 

                                         .
ّ

- م�شتو�شف �شحي

- ح�شانة.

- يف �سوريا 

	 ر�شالة مرمريتا ووادي الن�شارى

- املهد الأّول للرهبانّية )1936-1931(.         

- ح�شانة اأطفال »الأمل«.

- ن�شاطات دينّية وتربوّية ور�شولّية يف مرمريتا والقرى املجاورة.
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	 دير القدي�شة كاترينا )1946( + ثانوية الفرح )1971( - حلب

- دير للراهبات.                                             

- ثانوية متكاملة املراحل.

- ر�شالة يف الرعايا املجاورة.

	)1946( دير �شّيدة املعونة الدائمة - الق�شاع - دم�شق

- مدر�شة متكاملة املراحل - قبل اأيلول 1967.       

- ح�شانة اأطفال. 

- بيت للطالبات  اجلامعّيات. 

	)1974( دير �شّيدة املعونة الدائمة - العزيزية : حلب

- ح�شانة اأطفال.                                        

- بيت للطالبات اجلامعيات. 

	)1964( دير التجّلي« -  �شيدنايا«

- تعليم م�شيحي.                                       

- عمل راعوي.

	 )1970( ر�شالة م�شتى عازار

- تعليم م�شيحي                               

- عمل رعوي

	 -  ) اخلريّية  بول  دي  من�شور  القدي�ض  جلمعّية   )التابع  الرعاية   دار 

�شيدنايا  

- مركز لرعاية امل�شنني 

	 ر�شالة ال�شويداء

- ح�شانة اأطفال.                      

- تعليم م�شيحي يف  ال�شويداء والقرى املجاورة.
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- يف م�سر: 

	 مدر�شة �شّيدة املعونة الدائمة - م�رش اجلديدة

- ثانوية متكاملة املراحل. 

	 مدر�شة �شّيدة املعونة الدائمة - هيليوبولي�ض احلديثة

 Aix en provence   يف فرن�سا: ر�شالة اأك�ض اأن بروفن�ض -

- م�شاعدة الكهنة يف الرعايا.                                 

 .
ّ

- تعليم م�شيحي

اخلامتة 

اإّن جمعّية مر�شالت �شّيدة املعونة الدائمة، هي خلّية حّية يف قلب الكني�شة، 

ت�شاهم من خالل روحانّيتها ون�شاطاتها، يف جعل الكني�شة مرئية يف املجتمع. كي 

يتمّكن من خاللها كّل اإن�شان من اأن يعاين �شياء وجه الرّب. لن�شري مًعا ككني�شة 

واحدة �شوب اكتمال امللكوت. 

جمعية راهبات مر�شالت �شيدة املعونة



جمعية راهبات

 �صيدة اخلدمة ال�صاحلة

بقلم 

الأم جو�سلني جمعة

تاأ�صي�س رهبنة �صيدة اخلدمة ال�صاحلة	·

بعلبك  اأبر�سّية  يف  اأ�سقفيته  معلوف  يو�سف  املطران  الرحمات  املثّلث  بداأ 

َفَعلٍة خلدمة  اإىل  احلاجة  باأم�ّس  1937، ووجدها  �سنة  الكاثوليك  امللكيني  للروم 

الكثري من اخلدمات.  انعدام وجود  الفقر، من  اإىل جانب  تعاين  التي  املنطقة، 

لتاأمني �سّتى  لذلك عمل جاهًدا على ا�ستقطاب رهبنات للخدمة يف الأبر�سّية، 

اخلدمات التي توانت باقي املوؤ�ّس�سات عن تاأمينها. 

راوده حلٌم بتاأ�سي�س رهبنة، يكون ديرها الأم يف الأبر�سّية، تُعنى ب�سّد احلاجات 

جاهزة  التح�سريات  كّل  اأ�سبحت  حّتى  ل�سنوات  وَعمَل  الأ�سعدة،  كافة  على 

جمعّية  اجلديدة:  للجمعّية  الأوىل  النواة  الفتيات،  من  الأول  الرعيل  ل�ستقبال 

 ،1963 
ّ

راهبات �سيدة اخلدمة ال�ساحلة. بداأ باحل�سول على موافقة املجمع ال�رشقي

وجّهز مكاناً لل�سكن يف منطقة جبولة يف البقاع ال�سمايل، وعّرف عن التاأ�سي�س 

املن�سود يف �سينود�س الكني�سة امللكّية الكاثوليكّية  عام 1963، ويف الأبر�سّية. 

التا�سع من  املنت�سبات تطّل على جّبولة بعد ظهر يوم الأحد،  بداأت طالئع 

املوؤ�ّس�س  كتب  وقد  البيزنطّية.  الليتورجيا  يف  املخّلع  اأحد  وكان   ،1954 اأيار 

: »وانها ملنا�سبة 
1

يف اأوىل �سفحات يومّيات دير جّبولة عن هذه املنا�سبة ما يلي

جميلة مبنا�سبة تاأ�سي�س هذا امل�رشوع، م�رشوع الراهبات »راهبات �سيدة اخلدمة 

فيه  مبا  اجلميع  عنه  تخّلى  الذي  املخلع،  امل�سيح  ال�سيد  اأنه�س  يوم  ال�ساحلة«، 

ذووه، معافى بكلمة واحدة«.

باقي  من  والراهبات  والأ�سحاب  الكهنة  اجتمع   ،1959 ني�سان   19 ويف 

1- يومّيات دير وميتم جّبولة، 9 اأيار 1954، �س 4.



ع�رش.  ال�سّتة  للطالبات  الرهبايّن  الثوب  بلب�س  بالحتفال  للم�ساركة  الرهبنات 

وتوالت الأفواج ب�رشعة وازداد العدد، و�سنة 1961 نذر الفوج الأول، وابتداأت 

يف  الكلريو�س  �سكن  اأماكن  يف  اللوج�ستّية  اخلدمة  بتقدمي  الر�سولّية  امل�سرية 

الأرا�سي املقد�سة والأردن و�سوريا ولبنان.

الرتاتيل  على  الراهبات  تدريب  املوؤ�ّس�س  اأراد  الرهبانّية،  امل�سرية  بداية  منذ 

. وكان لالأب يو�سف يواكيم  الف�سل 
2

البيزنطّية وخدمة الإحتفالت الليتورجّية

. فكان ياأتي كّل اأ�سبوع اإىل جّبولة لتدريب الراهبات ف�ساًل عن 
3

يف جناح اجلوقة

 وخدمة 
5

 والحتفالت، واملناولة الأوىل،
4

مرافقتهّن خلدمة القدادي�س يف الأعياد

 يف القرى ال�سمالّية من الأبر�سّية.
6

جّناز امل�سيح

وتروؤُّ�س  القّدا�سات  تاأمني  ال�سويرّي،  عبدو  بنوا  الأب  من  املوؤ�ّس�س  وطلب 

 .
7

اأ�سبوع كّل  روحّية  حما�رشات  ثالث  واإلقاء  بغيابه،  الليرتجّية  ال�سلوات 

وطلب من الأب بندكتو�س عبدو تاأمني العرتاف والإر�ساد للراهبات. وطلب 

لتاأمني  �سهر  كّل  ميّر  اأن  املارويّن،  اللبنايّن  الراهب  من�سف،  بطر�س  الأب  من 

مل  الأبر�سّية  كهنة  اأّن  ومع   
8

والإر�ساد. العرتافات  و�سماع  ال�سهرّية،  الريا�سة 

يكونوا را�سني عنه، لكونه مارونيًّا اإّل اأّن املوؤ�ّس�س كان يريدها رهبنة منفتحة على 

الروح امل�سكونّية. وكان بُعد جبولة اجلغرايف يفر�س عليها التق�سف يف التن�سئة، 

والتكال على الكهنة اأ�سحاب الهمم، الذين يقطعون امل�سافات الطويلة لالإر�ساد 

والوعظ وم�ساعدة الأ�سقف يف ر�سالته.

اآذار  42؛ و16 و24  1964، �س  �سباط  37؛ و26  1963، �س  الأول  كانون   17 دير جّبولة )1(،  يومّيات   -2

1964، �س 43.

3- يومّيات دير وميتم جبولة، 8 متوز 1962، �س 111.

4- يومّيات دير جّبولة )2(، 5 �سباط 1967، �س 73.

5- املرجع ال�سابق، 23 حزيران 1962، �س 109.

6- يومّيات دير جّبولة )1(، 27 اآذار 1964، �س 44.

، تقرير من املطران معلوف اإىل الكردينال ت�ستا، رقم 56/19، بتاريخ 
ّ

7- ملف املرا�سالت مع املجمع ال�رشقي

1962/10/15، �س 2.

8 - املرجع ال�سابق نف�سه. 
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تزامن تاأ�سي�س الرهبنة مع تاأ�سي�س املدر�سة الزراعّية لدعم املزارعني وتثبيت 

لهم  ويوؤّمن  الأديان،  كّل  الأولد من  يقبل  فبداأ   
9

اأر�سهم، ال�ساعدة يف  الأجيال 

رغًما  امل�رشوع  بهذا  الفاّلحني  اأولد  خ�ّس  وقد  البتدائّية.  ال�سهادة  حتى  العلم 

عن معار�سة الإقطاعّيني تثقيف الفقراء، واحتكار العلم لأولدهم فقط. واأ�ّس�س 

بالأولد ذوي احلالت  ُيعنى  الذي  امل�رشوعني ميتم جبولة،  اإىل هذين  بال�سافة 

الجتماعّية اخلا�سة.

·	)Charisme( ميزة الرهبانية

تقتب�س رهبانّية �سيدة اخلدمة ال�ساحلة موهبة اخلدمة من معلمها الإلهي القائل: 

35( ويّت�سح املعنى   : 9 اأراد اأن يكون فيكم كبرًيا فليكن لكم خادًما،« )مر  »من 

ليُخَدم، بل  ياأِت   للخدمة، من خالل الآية: »اإن ابن الإن�سان مل 
ّ

الكري�ستولوجي

الإجنيل  يف  للعبارة   
10

.)28 )متى20:  النا�س«،  جماعة  بنف�سه  ويفدي  ليَخدم، 

معنى وا�سع، في�سوع ميوت »من اأجل« و»بدل« جماعة النا�س، كالعبد املتاأمّل من 

اأجل كاّفة ال�سعب. تاأتي هذه الآية بعد اإعالن ي�سوع الثالث عن موته، واعتباره 

اإبعاد التالميذ عن التفتي�س  الآلم واملوت »خدمة«، وهو يحاول من خالل مثله 

عن اأجماد ال�سلطة، واعتبارها خدمة للجماعة، على مثال ما يفعل امل�سيح نف�سه. 

وتنقلنا املراجع الكتابّية من هذه العبارة اإىل م�سهد تقدي�س اخلبز واخلمر، وبذل 

امل�سيح لذاته على ال�سليب: اإن ي�سوع ببذل دمه على ال�سليب، يحّقق العهد الذي 

ُقطع قدميًا يف جبل �سيناء بدم ال�سحايا، ويخرب �سمًنا بتحقيق العهد اجلديد، الذي 

تنّباأ عنه الأنبياء. اإّن هذا الفداء الذي يتّممه ابن الإن�سان فيه اإ�سارة وهدف اأخريي 

اآذار   27 346/14، بتاريخ  1، ر�سالة من املطران معلوف اإىل �سديقه جنيب، رقم  9 - �سجل املرا�سالت رقم 

الأول  ديني.  والآخر  اجتماعي  قومي  اأحدهما  كبريين،  م�رشوعني  اإىل  فمن�رشف  اأنا،  »اأما  فيها:  يقول   1954

ثم  البتدائّية  ال�سهادة  حتى  الطالب  يتعّلم  فيها  جمانية،  و�ستكون  واليتامى،  للفقراء  زراعّية  مدر�سة  تاأ�سي�س 

ين�رشف اإىل تعّلم الزراعة العملية وتربية الدواجن. بهذه الوا�سطة يت�سّلح ابن املنطقة ب�سالح يتمّكن معه من 

ك�سب معي�سته ب�رشف، بعرق اجلبني، وبدون ك�رش النف�س للح�سول على وظيفة، مع بقائه يف بلدته ويف وطنه، 

الذي ي�ساهم يف تعمريه بدًل من اأن يكون عالة عليه وعلى نف�سه«.

10  - قوانني 1996، مادة 1-1.
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ُيعرّب عن رجاء وطيد لال�سرتاك يف الوليمة ال�سماوّية. فخدمة امل�سيح تتجّلى يف 

، لإرادة الآب الذي يريد 
ّ

هذا امل�سهد من خالل خدمة امل�سيح للمخّطط اخلال�سي

�سيء،  كّل  ون  كُّ به  الذي  اهلل،  ابن  »الإبن«،  دور  هو  هذا  الإن�سان.  يخّل�س  اأن 

فان�سحاق عبد  املحّبة،  منظار  اإل من  تُفهم هذه اخلدمة  اأ�سبح خادًما خلليقته. ل 

يهوا املتاأمّل اإىل درجة املوت، ل ُيفهم اإّل من منظار حمّبة اهلل لالإن�سان. فمنذ اأن 

اإن�سان، اإىل �ساعة موته على ال�سليب، قد و�سع نف�سه بخدمة  ظهر امل�سيح بهيئة 

اإخوته الب�رش، توا�سع بتج�ّسده، وفداهم مبوته ليظهر لهم حمبة اهلل.

وجند يف م�سهد غ�سل الأرجل ملّمحاً اآخر للم�سيح اخلادم )يو 13: 1-30(. لقد 

اأراد امل�سيح باخلدمة، التي قام بها، اأن يجعل لتالميذه ن�سيًبا معه. فاخلدمة، التي 

قام بها، ت�ساوي عطاءه لذاته يف الإفخار�ستّيا. يقول الإجنيل »بلغ به احلّب لهم اإىل 

�سة  اأق�سى حدوده« )يو 13: 1( فاأو�سع اخلدمات ت�سبح مع امل�سيح مقّد�سة ومقدِّ

لتالميذه  يك�سفه  اأن  ي�سوع  اأراد  ما  وهذا   .
11

املحّبة درجات  اأ�سمى  عن  تعرّب  لأّنها 

بغ�سله اأرجلهم. وهكذا، اأ�سبح قدوة لهم يف �سبيل �سلوك نهج التوا�سع، للبلوغ 

اإىل املحّبة املّجانية، والنتقال من الأمل اإىل املجد. ُيعرّب غ�سل الأقدام تعبرًيا رمزيًّا 

اخلدمات خلال�س  باأو�سع  تقوم  التي  املحّبة  واآلمه، وهو  ي�سوع  عن جوهر حياة 

 هو اأ�سا�س ملقدرة التالميذ على القتداء بالرّب، »اأحّبوا 
ّ

الب�رش. وهذا النمط احلياتي

ا كما اأحببتكم« )يو 13: 34(. واأو�ساهم قائاًل: »اأعطيتكم قدوة حتى  بع�سكم بع�سً

كما �سنعت اأنا ت�سنعون اأنتم، والطوبى لكم اإذا عملتم ذلك« )يو 5-4/13(.

  غايتها	·

ا عندما اأ�رّش على تاأ�سي�س جمعّية تتفانى يف �سبيل  لقد كان املطران معلوف حمقًّ

اجلمعّيات الأخرى ويف �سبيل الكلريو�س خا�سًة، يف زمٍن كانت الكني�سة فيه باأم�ّس 

احلاجة اإىل مثل هذه ال�سهادة. وحّتى اليوم ل تزال وحدة امل�سيحّيني مرتبطة بهذه 

اأف�سل  بطريقة  ت�سهد  الكن�سّية،  واملوؤ�ّس�سات  اجلماعات  تتعاون  ما  فبقدر  الروح. 

11 - �سجل املرا�سالت رقم 1، ر�سالة من املطران معلوف اإىل راهبات �سيدة اخلدمة ال�ساحلة يف حلب، بريوت 

يف 11 ت�رشين الثاين 1967.
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واحًدا«  اهتماًما  ببع�س  بع�سها  الأع�ساء  »لتهتّم  بول�س:  القدي�س  يقول  للوحدة. 

)1قور 12: 25(، فمع تاأمني اخلدمات اليومّية، ت�سهد الراهبة اأّن حياتها مقّدمة من 

اأجل الآخرين. مل ُيرد املطران معلوف لراهباته املوؤ�ّس�سات ال�سخمة، اأراد خدمتهّن 

يف موؤ�ّس�سات غريهّن لأجل هذا الهدف، وحّتى عندما بنى لهّن املدار�س وامليامت، 

القريب  وخدمة  اأّوًل،  اهلل  متجيد  يف  والتفاين  والتوا�سع  للخدمة  �سهادًة  اأرادها 

املعوز ثانًيا. ولذلك اأتت التن�سئة الرهبانّية موّجهًة نحو هذه الدعوة اخلا�سة، ومن 

الأعمال  التدّرب على  ثّم  للرب.  اليومّية  الذات  وتقدمة  ال�سالة،  اأهّم عنا�رشها 

اليدوّية التي حتمل يف طّياتها التوا�سع والب�ساطة يف التكّر�س الرهباين.

ختاًما ن�ستطيع القول اأن غاية رهبنة �سيدة اخلدمة ال�ساحلة هي تقدمي اخلدمة 

اللوج�ستّية لالكلريو�س والهتمام بالفقري وتعليم اليتيم والعناية باملري�س حيث 

تدعو احلاجة.

اإجنازاتها يف التاريخ	·

انطلقت الراهبات يف 26 ت�رشين الأول 1961 اأوًل للخدمة يف مطرانّية 	 

عّمان للروم الكاثوليك.

حنينا 	  بيت  اإكلرييكّية  يف  للخدمة  الثانية  الر�سالة  �سهر  بعد  تبعتها  ثّم 

)القد�س( يف 24 ت�رشين الثاين من العام نف�سه.

املقّر 	  يف  اخلدمة  اإىل  الراهبات  توجّهت   1963 الثاين  كانون   18 ويف 

 يف القد�س.
ّ

البطريركي

ويف 23 ني�سان 1963 ذهبت الأخوات خلدمة الكهنة امل�سنني يف دير مار 	 

اأنطونيو�س للرهبنة ال�سويرّية يف كفر�سيما.

الر�سالة يف قرية جديدة الفاكهة منذ 30 اأيلول 1963	 

واحدة  للمدر�سة،  راهبات  ثالث  الفاكهة  جديدة  قرية  يف  الر�سالة  اإفتتحت 

. وكان اأهل القرية قد طلبوا من املطران بفتح مدر�سٍة يف 
12

لالإدارة واثنتان للمدر�سة

12  - املرجع ال�سابق،30 اأيلول 1963، �س 29. 
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قريتهم. والتقى طلبهم مع قناعة املوؤ�ّس�س حول �رشورة وجود مدر�سة كاثوليكّية 

يف كّل قرية م�سيحّية جلمع الأولد ومن خاللهم العائالت حول الكني�سة. قامت 

الراهبات بال�سافة اإىل تعليم الأولد، بزيارة املر�سى وترتيب الكني�سة وامل�ساركة 

املوؤ�ّس�س  بنى  الأوىل.  باملناولة  لالإحتفال  الأولد  وتدريب  الراعوي،  العمل  يف 

مدر�سًة وديًرا كبريين على اأر�ٍس قّدمها الأهايل للرهبنة. ومنذ ذلك التاريخ، مل 

ترتك الراهبات اجلديدة اإّل يف فرتة ق�سرية خالل احلرب. ول تزال املدر�سة تزدهر 

حتى يومنا، واجلميع يطلب الرحمة »ل�سّيدنا معلوف اللي عّمر«. 

اخلدمة يف دير الآباء البول�سيني يف حري�سا منذ 20 اأيلول 1964	 

اخلدمة يف دير الرهبانّية اللبنانّية املارونّية يف الك�سليك بعد ثمانية اأيام 	 

على انطالق ر�سالة حري�سا، اأي يف 28 اأيلول 1964

اأيلول 	   9 منذ  الكاثوليك  امللكيني  للروم  حوران  مطرانّية  يف  اخلدمة 

1965

اخلدمة يف مركز جونية لالآباء البول�سيني يف 23 اأيلول 1966	 

يف 	  الراهبات  خدمت  توتنجي،  اأثنا�سيو�س  املطران  طلب  على  بناء 

مطرانّية حلب ويف امليتم التابع لها، وكان ذلك يف 5 اأيار 1967

اخلدمة يف دير املخل�س يف جون يف 17 اآب 1967	 

اخلدمة يف دير وميتم الكحلونّية للرهبنة اللبنانّية املارونّية يف 25 اأيلول 	 

1967

ت�رشين 	   5 يف  الكاثوليك  امللكيني  للروم  طرابل�س  مطرانّية  يف  اخلدمة 

الأول 1967 

اخلدمة يف اإكلرييكّية الرهبان املخل�سيني يف دير مار يوحنا جعيتا يف 	 

17 كانون الأول 1967

اخلدمة يف مطرانّية �سور للروم امللكيني الكاثوليك يف اأذار 1968	 

كانت  الفرتة  تلك  يف  الكني�سة  اأّن  ال�رشيعة  النبذة  هذه  خالل  من  لنا  يّت�سح 

الإكلريو�س،  حياة  ت�سهيل  اأجل  من  اخلفاء،  يعملن يف  مر�سالت  اإىل  ما�ّسة  بحاجة 
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ا يف امليامت والتعليم يف املدار�س. فبني  وم�ساعدتهم يف اخلدمة الجتماعّية، خ�سو�سً

�سنتي 1961 و1968، نذرت 67 راهبة نذورهّن املوؤقتة، وخدمن يف 20 ر�سالة، بني 

بطريركّية )القد�س ودم�سق والربوة(، ومطرانّيات )بعلبك وعّمان وحوران وحلب 

موؤخًرا(، وخدمت  فرن�سا  املوارنة يف  ثّم يف حيفا ويف مطرانّية  وطرابل�س و�سور 

راهبة يف ال�سكريتاريا يف ال�سفارة البابوّية يف حري�سا ملدة ثالث �سنوات واأخرى يف 

ال�سفارة البابوّية يف دم�سق ملّدة �ستة اأ�سهر واإكلرييكّيات )بيت حنينا ورّياق وحري�سا 

وميتم  املخل�س(،  ودير  وجونية  والك�سليك  )كفر�سيما  واأديرة  والربوة(،  وجعيتا 

)جبولة وك�سارة وحلب والكحلونّية(، ومدر�سة )جبولة واجلديدة وبعلبك(.

ن�صاطها احلايل: - موؤ�س�سات: 	·

بيت ال�ستقبال يف جديدة الفاكهة                                  	 

 ح�سانة الأطفال يف جديدة الفاكهة	 

م�سغل اللوازم الليتورجّية يف دم�سق                        	 

  م�سغل التقويات يف جبولة	 

م�سغل املونة البيتّية يف جبولة                                  	 

  معمل الألبان والأجبان يف جبولة	 

مدار�س: 

  - املدر�سة الأ�سقفّية - جبولة                                  

  -  املدر�سة الأ�سقفّية - جديدة الفاكهة

هذا بال�سافة اإىل اخلدمة اللوج�ستية يف ال�رشح البطريركي يف دم�سق ويف 

حري�سا  يف  البول�سيني  الآباء  ودير  وحوران،  وبريوت  بعلبك  مطرانيات  من  كل 

ودير الرهبان املخل�سيني يف جون، وافتتاح العمل الجتماعي وتوزيع امل�ساعدات 

على املحتاجني خالل احلرب يف �سوريا منذ �سنة 2011 حتى يومنا هذا، وتوزيع 

ومنذ   .2019 يف  القت�سادّية  الزمة  بداية  منذ  ال�سمايل  البقاع  يف  امل�ساعدات 

�سباط 2020 مّت افتتاح ر�سالة رعوّية يف نيوزيالندا خلدمة الرعايا العرب فيها. 
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تاأثريها يف املجتمع	·

يف  ال�ساحلة  اخلدمة  �سيدة  رهبنة  تاأثري  على  العجني  يف  اخلمري  مثل  ينطبق 

الذي  ال�سامت  ال�سالح  املثل  تكون  لأن  ت�سعى  تاأ�سي�سها  منذ  لأنها  املجتمع، 

بح�سوره وخدمته املتوا�سعة واخلفّية ي�ستطيع رفع املجتمع باأ�رشه من امل�ستوى 

مناطق  يف  امل�سيحيني  دعم  على  الرهبنة  تعمل  اهلل.  اأفكار  �سمّو  اإىل  الب�رشي 

الأطراف، وهي بح�سورها من خالل ديرها الأم يف منطقة جبولة ت�سكل ح�سًنا 

منيًعا للموؤمنني الذين يحتاجون لدعمنا وت�سجيعنا للبقاء يف اأر�سهم واإميانهم. 

كما تعمل على �سعيد التعاي�س مع باقي الأديان �سمن مبداأ »لبنان اأكرث من بلد، 

الرهبنة على دور  اإخوة«. وت�سدد  نقول »كلنا  فرن�سي�س  البابا  اإنه ر�سالة«، ومع 

يف  دورها  لعب  اإىل  وتوجيهها  وتعليمها  تثقيفها  خالل  من  الجتماعي،  املراأة 

املجتمع، وتاأمني فر�س عمل كل واحدة ح�سب كفاءتها. 

روؤيتها الروحية الكن�صية	·

اهلل، وهذا  متّجد  ب�سورة  باإتقان عملنا  اإّل  وقيمة  معنى  لها  يكون  اإّن حياتنا ل 

الذي  هلل  حمّبة  عن  نتقنه  الذي  الو�سيع  فالعمل  والتفاين.  الت�سحية  مّنا  يتطّلب 

نخدمه يف �سخ�س القريب، هذا العمل لأّنه و�سيع ولأّنه متقن يقّربنا من اهلل اأكرث 

من اأّي عمل جميد قد يقوم به غرينا. لأّن العمل الو�سيع يجعلنا نت�سّبه بامل�سيح 

ومبرمي العذراء، �سّيدة اخلدمة ال�ساحلة �سفيعتنا. ونذكر هنا كالم ال�سّيد امل�سيح بعد 

اأن غ�سل اأرجل تالميذه: لقد اأعطيتكم قدوة... وطوبى لكم اإذا فعلتم كذلك. 

نظرة اإىل امل�صتقبل	·

اإّن من يجّند نف�سه خلدمة اهلل ل ي�ستطيع اإّل التطّلع نحو من كّر�ست كل حياتها 

الرب«  اأمة  »اأنا  بعبارة  م�سريتها  مرمي  بداأت  الرب.  خادمة  فاأ�سحت  خلدمته، 

وتبقى اإىل اليوم املكّر�سة الأوىل و�سفيعة كّل املكّر�سني واملكّر�سات. على مثال 

العذراء، ن�سع اأنف�سنا بخدمة الرب وبخدمة كني�سته ونن�سد معها ن�سيد النت�سار 

والتعظيم للذي دعانا واأعطانا من نعمه ما يفوق توقعاتنا، وكل ما نتوق اإليه هو 

ن�سيد �سكر وعرفان جميل بكل ما �سنع لنا من املعجزات. 
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اجلماعات الرهبانية الرجالية

للموارنة يف لبنان



املحطات الرئي�صّية

يف تاريخ الرهبانية اللبنانّية املارونية

ن�صاأة الرهبانّية اللبنانّية املارونّية والرتاث ال�صريايّن

ي�سعب تدوين تاريخ موؤ�ّس�سة عّمرت اأكرث من ثالثمائة �سنة. وي�ستحيل ح�رش 

تطّور احلياة فيها، ور�سد تنّوع ن�ساطاتها، وت�سّعب عالقاتها، يف درا�سة مقت�سبة، 

لكّننا  تعقيداً.  ال�سعوبات  هذه  يزيدان  وثائقها  وتبعرث  م�سادرها  �سياع  اأّن  كما 

نقدم على هذه املحاولة التاأريخّية م�ستندين اإىل جهود من �سبقنا يف هذا املجال، 

اأمثال الأبوين لوي�س بليبل ومارون كرم وغريهما، م�ستنريين اأي�ساً مبا قّدر لنا اأن 

جنمع من اأ�سول اأّولّية.

نَ�ساأِت الرهبانّية اللبنانّية املارونّية عام 1695 نتيجًة لعمل جتديدّي ُرهبايّن قام 

به ثالثة �سّبان موارنة اأتَوا من حلب وهم: جربائيل حّوا، عبداهلّل قراعلي ويو�سف 

واحل�سب.  التقوى  يف  عريقة  مارونّية  عائالت  اإىل  الرجال  هوؤلء  انتمى  البنت. 

وذويهم  بع�ساً  بع�سهم  ففاحتوا  الرهبانّية،  للحياة  الروح  دعوة  فيهم  اختمرت 

اأهلهم،  تو�سية  على  بناء  والتجارة،  احلّج  غطاء  حتت  لبنان  واأّموا  مبق�سدهم، 

احرتازاً من ف�سل ممكن.

وعندما وطئوا عتبة دير �سّيدة قّنوبني، الذي كان قد حتّول كر�سّياً للبطريركّية 

املارونّية منذ �سنة 1440، مثلوا اأمام البطريرك ا�سطفان الدويهي )1704-1670(، 

وك�سفوا له �رّش دعوتهم. فا�ستجوبهم البطريرك، ونّبه خاطرهم اإىل �سظف احلياة 

الرهبانّية يف اأماكن فقرية وغري اآمنة، وهم اأبناء رغد ودلل. فاأّكدوا لهم اقتناعهم 

وت�سميمهم. حينئذ بارك البطريرك خطوتهم، ودعم م�سريتهم، ووهبهم مقّراً يف 

دير مورت مورا - اهدن يف 1 اآب 1695. وهكذا كانت البداية.

اأين موقع هوؤلء املوؤ�ّس�سني من احلياة الرهبانّية املارونّية ال�رشيانّية الإنطاكّية؟



الديرّية،  الرهبانّية  احلياة  ولدتها،  منذ  املارونّية،  الكني�سة  عرفت  لقد  اأجل، 

التي ازدهرت و�سادت يف جوار اأنطاكية، »املرتوبول« ال�سيا�سّية والروحّية لل�رشق 

املناخ  ترعرعت يف هذا  التي  الوحيدة  تكون  املارونّية  الكني�سة  وتكاد   .
ّ

امل�سيحي

الرهبايّن، ومنت بف�سل عمل رهبان دير مار مارون.

ال�سابع  القرن  من  ابتداًء  لبنان،  يف  املارونّية  الكني�سة  متركز  بفعل  ولكن، 

 ذاك الذي نتعّرف اإليه من 
ّ

امليالدّي، اّتخذت احلياة الرهبانّية فيها �سكلها البدائي

من  اأّول  يعتربان  اللذان  وهما   ،)373†( افرام  ومار   )275†( افراهاط  خالل 

و�سف لنا امل�سار الزهدّي التوّحدي الذي �سبق النهج الرهبايّن املنّظم. ثّم اأرخ 

بعدهما الأ�سقف تيودوريط�س القور�سي )393 - 460( للتّيار الرهبايّن الوا�سع 

الذي انت�رش يف رحاب اأنطاكية.

، ا�ستاأن�س ق�سم منهم 
ّ

اإّن الذين اّتبعوا الطريق الزهدّي، طلباً للكمال امل�سيحي

الكهوف  يف  اآخر  ق�سم  وتوّحد  املنال،  �سعبة  طبيعّية  منا�سك  يف  بال�ستحبا�س 

اليها...  اأديرة وجلاأوا  واملغاور، واعتلى بع�سهم روؤو�س الأعمدة، وعّمر بع�سهم 

اكتفى اولئك املتوّحدون بالزهد الكّلي، ميار�سونه حتت ا�رشاف معّلمني تقّدموا 

، واكت�سبوا الف�سائل، فغدوا امثلة حّيًة. وهكذا ا�ستغنى الن�ّساك 
ّ

بالكمال امل�سيحي

برتتيبات  ببع�س،  بع�ساً  ويربطهم  امل�سرتكة،  حياتهم  دقائق  ينّظم  قانون  عن 

اإىل رئي�س حمّلي، وكل جماعة منهم  النهار، وي�سّدهم  ليتورجّية وعملّية، مدار 

اإىل رئي�س عام. 

ا�ستمّر  القدمي الذي  الرهبايّن ال�رشيايّن  النهج  الرهبان املوارنة على هذا  �سار 

القرن  يف  عنه،  مثال  وخري  الع�رشين.  القرن  بداية  اإىل  لبنان  يف  متقّطع  ب�سكل 

التا�سع ع�رش، هو نهج الرهبان الن�ّساك املتحّدرين من قرية اإهمج. �سّلم هوؤلء اإىل 

عّنايا. وانتظموا  مار مارون -  دير  لقيام  عّنايا«، مهّيئني  الرهبانّية وقفّية »روي�سة 

نهائّياً يف �سلك الرهبانّية �سنة 1838. 
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ما هي الأ�صباب التي جعلت احلياة الرهبانّية الديرّية ترتاجع؟

رمّبا كانت اخلالفات العقائدّية والالهوتّية، التي تفاقمت منذ القرن اخلام�س، 

حلبة  اإىل  �سورّيا  من  ال�سمالّية  املنطقة  حّولت  التي  العربي،  الفاحت  وم�سايقات 

�رشاع دائم بني العرب والبيزنطّيني، هي التي قّو�ست �سموخ بنيان، قّلما اأجنب 

التاريخ ما هو مبقدار عظمته، ودفعت طاّلب احلياة الرهبانّية، وقد جّربتهم تلك 

املحن، اإىل اأن يقلعوا عن منوذج حياة هوى على الرغم من متانة عمارته، و�سعة 

اإ�سعاعه، وقد طال اأجزاء كبرية من اآ�سيا، ح�سبما ت�سهد ثمار التب�سري واملخطوطات 

اإثارتها يف  بع�س من عوامل خارجّية ميكن  الهند�سّية... هذا  والآثار  والكتابات 

املو�سوع.

اأّن  يبدو  املارونّية،  الكني�سة  تكوين  من  النابعة  الداخلّية  العوامل  راقبنا  واإذا 

اأن  بعد  الطليعي،  دروهم  وعن  املحكم،  تنظيمهم  عن  تخّلوا  املوارنة  الرهبان 

اأ�سهموا يف خلق البطريركّية املارونّية وتثبيتها، تلك املوؤ�ّس�سة التي حزمت اأمرها 

فارتباط  املاروين.  ال�ساأن  تتعّهد  تزال  ول  وتعّهدت  ال�سابع،  القرن  اأواخر  منذ 

»الرهبان« بالبطريركّية، وقّوة �سوكة البطاركة رمّبا عّو�سا عن كّل قانون ونظام.

اأّنه عندما قدم املوؤ�ّس�سون اإىل لبنان، كان العديد من الأديار قائماً،  ويالحظ 

ل�سّيما يف بالد جبيل وجّبة ب�رّشي، وحتى يف ك�رشوان حيث تكاثرت الأديار، 

بطاركة  وال�سمال  جبيل  بالد  اأديار  يف  وا�ستقّر  ع�رش.  ال�ساد�س  القرن  من  ابتداًء 

مدر�سة  تالمذة  لحقاً  اإليهم  وان�سّم  الو�سطى،  القرون  منذ  واأ�ساقفتهم،  املوارنة 

دفع  حافزاً  كان  لبنان  جبل  يف  الأديار  ازدهار  اّن  يف  �سّك  ول  املارونّية.  روما 

�سمعان  يو�سف  املطران  ويلحظ  غريها.  دون  اليها  اللجوء  اإىل  املوؤ�ّس�سني  حتماً 

، الوجود الرهبايّن املتنامي يف جبل لبنان، يف 
ّ

ال�سمعايّن، بعد البطريرك الدويهي

ر�سالته ال�سهرية التي كتبها يف اأّول اآذار �سنة 1735، وقّدم بها للقانون الرهبايّن 

الأّول، املعروف ب »القانون الأ�سود«، والذي طبع يف روما يف ال�سنة نف�سها. 

قائماً، خ�سو�ساً يف منطقة جبيل  اأكرث من اثنني وع�رشين ديراً  ال�سمعايّن  ويعّدد 
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ال�سوفّية،  املناطق  يف  واأخرى  ك�رشوان،  يف  اأديرة  ثمانية  وحواإىل  ب�رّشي  وجّبة 

على  ال�سمعايّن  و�سّدد  بلقعاً.  جاوؤوا  املوؤ�ّس�سني  اإّن  القائلة:  النظرّية  ي�سّحح  مما 

ا�ستمرارّية احلياة الرهبانّية يف الكنائ�س الأرثودك�سّية والكاثوليكّية ال�رشقّية وبينها 

بدّقة،   
ّ

الدويهي دّونه  ما  اإىل جانب  حّق،  ال�سمعايّن عن  ر�سالة  وتعترب  املارونّية. 

حماولًة رائدًة، ومرجعاً مهّماً، يف كتابة التاريخ الرهبايّن يف الع�رش احلديث. 

غري اأّن ال�سمعايّن ل ي�سيب متاماً عندما ي�سّمي الرهبانّية اللبنانّية »بالأنطونيو�سّية« 

معترباً » اأّنه تعاىل نقل كرمًة من م�رش اإذ امتّدت بعونه الرهبنة من م�رش اإىل بالد 

�سورّيا«. 

اإّن احلياة الرهبانّية يف لبنان لأ�سيلة، ترجع جذورها اإىل التقليد الذي عا�سه 

وعرّب عنه كّل من افراهاط وافرام. الأّول عرب بّيناته )démonstrations( والثاين 

تطّرق اليها يف جممل كتاباته، ل�سّيما يف »اأنا�سيد الفردو�س«، و»اأنا�سيد الإميان«، 

و»مقالت �سّد الهراطقة«، و»منظومات ن�سيبني«، و»اأنا�سيد البتولّية«. ومطالعتها 

تغني عن كّل �رشح. وما ن�سب اإىل افرام من اأّنه ق�سى ثماين �سنوات بني الرهبان 

امل�رشّيني، كما جاء يف �سرية حياته التي و�سعت باللغة ال�رشيانّية، هو ن�سيج من 

يورد  ومل  الرهبانّية.  الطرق  مواهب  وموّزعًة  الرهبان،  جّنة  م�رش  ي�سّور  خيال 

التاريخ اللو�سياكي )Histoire lausiaque(، الذي كتب زهاء خم�سني �سنة بعد 

وفاة افرام، اأّية رحلة قام بها افرام اإىل بالد م�رش.

ال�سرية  اأّن  يعتقد  ال�رشيايّن  الرتاث  يف  احلالّيني  الإخت�سا�سّيني  بني  اأحد  ول 

الن�سك  عرفا  كالهما  وافرام  فافراهاط  �سوريا.  اإىل  م�رش  من  انتقلت  الرهبانّية 

 Fils et filles du( »وبناته العهد  »اأبناء  اأخوّية  اأو   وعّرف عن �رشكة 
ّ

الإنطاكي

كّونوا  ال�رشيايّن. هوؤلء  الرتاث  الرهبانّية يف  للحياة  نواًة  التي كانت   ،)  pacte
»جمعّيات« �سمن الكني�سة، وكّر�سوا حياتهم يف العّفة والبتولّية والتجّرد �سهادًة 

للم�سيح. ورمّبا تعّرف افارم، يف �سّن منفاه الأخرية يف الرها، اإىل النهج الرهبايّن 

املنّظم، لأّننا جند يف كتاباته، يف هذه املرحلة، �سدى حلياة الأديرة. 
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خم�سة  من  موؤّلفة  قوانني  جمموعة  اخلام�س  القرن  مطلع  يف  ربول  وو�سع 

وع�رشين بنداً، وهي من اأقدم ما و�سل اإلينا من هذا النوع. وربول هذا كان قد 

ترّهب يف دير مرقيانو�س قرب قن�رشين قبل اأن ي�سبح ا�سقفاً على مدينة الرها. 

واأتى بعده من اأغنى القوانني الرهبانّية فتو�ّسعت ونقلت اإىل العربّية.

 
ّ

اأنطاكي �رشيايّن  جوهره  يف  املارويّن  الرهبايّن  النهج  اأّن  يظهر  تقّدم  ما  كّل 

اإمّنا دخلت عليه بالتناقل تدريجّياً ماآثر اآباء ال�سحراء واأقوالهم،  الأ�سل وامل�سار. 

-251( اأنطونيو�س  اإىل  ن�سبتها  غلبت  منحولة،  واأخرى  �سحيحة  كتابات  عرب 

اأّي قانون مكتوب. ومّلا ا�ستهر انطونيو�س عرب  اأبو الرهبان  356(، ولو مل يرتك 

 �ساع اخلرب اأّنه اأ�ّس�س اأديرًة يف لبنان، ومنها 
ّ

كتابات اأثنا�سيو�س، وبالتناقل ال�سفهي

من   
ّ

الأنطاكي ال�رشيايّن  الرهبايّن  الرتاث  ون�سيان  قزحّيا.   - اأنطونيو�س  مار  دير 

اأنطونيو�س من جهة ثانية، �ساهما يف ن�سبة كّل رهبانّية اليه، ومنها  جهة، و�سهرة 

وتعميم  اأنطونيو�س،  مار  �رشكة  تاأ�سي�س  الإعتقاد  هذا  ور�ّسخ  اللبنانّية.  الرهبانّية 

مار  دير  �ساأن  وتعاظم  مكروه.  كّل  �سّد  كوقاية  اأنطونيو�س«،  مار  »كتاب  حمل 

الرهبانّية ب »رهبانّية قزحّيا«،  وروحّياً، حّتى عرفت  مادّياً  اأنطونيو�س - قزحّيا 

و�ساع القول: اإّنه اإذا خربت كّل اأديار الرهبانّية وبقي دير قزحّيا عامراً، فال خوف 

على الرهبانّية، اأّما اإذا خرب دير قزحّيا، فال تقدر الأديار على تعمريه.

مرحلة التنظيم )1695- 1742(

 ويف�سح يف املجال اأمام نزعتني: 
ّ

 غني
ّ

اإّن الرتاث الرهبايّن ال�رشيايّن الأنطاكي

التوحدّية الفردّية، واحلياة الديرّية املنّظمة. ولكن مّلا عزم املوؤ�ّس�سون على الرتّهب 

يف لبنان، كان املنهج التنظيمي قد خبا. ودّون قراعلي يف مذّكراته ما اختربه يف 

دير �سّيدة طامي�س، حيث كانت تعي�س جماعة من ت�سعة رهبان يف ناحية، وعدد 

اإّل  اأخرى: ل رئي�س، ول قوانني، ول التزام بنذورات،  من الراهبات يف ناحية 

على �سكل ت�سليم، فكانوا »�سائرين ب�سذاجة وب�ساطة �ساحلة لل�ساحلني، وخطرة 

لغري ال�ساحلني«. وهذا ما �سبق اأن �ساهده دنديني قبل مئة عام.
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من هنا ا�ستنتج الباحثون املعا�رشون اأّن املوؤ�ّس�سني راموا الإ�سالح، ولكّن بني 

الإ�سالح والتجديد فرقاً: فقد ي�سّبب الإ�سالح ان�سقاقا، اأو ين�سىء بنية اأخرى. 

اأّما التجديد فيح�سل عادًة يف اجل�سم عينه، وهو �سفة مالزمة للرهبانّيات الكبرية 

اإليه  يهدفون  كانوا  عّما  املوؤ�ّس�سون  يف�سح  ومل  الكني�سة.  يف  قروناً  عّمرت  التي 

خالل م�رشوعهم.

 يف 
ّ

اّت�سح املوؤ�ّس�سون بالإ�سكيم الرهبايّن على يد البطريرك ا�سطفان الدويهي

التاريخ  1695. وتعنّي هذا  دير �سّيدة قّنوبني، يف العا�رش من ت�رشين الثاين �سنة 

الرهبانّية. واّتخذ دير مرت  العاّمة يف  املجامع  لعقد  تاأ�سي�سّية، وكميعاد  كمحّطة 

مورا مقّراً للرئا�سة العاّمة، وهناك التحق جربائيل فرحات باأترابه، يف نهاية ال�سنة. 

اإليهم.  الوافدة  الدعوات  وي�ستوعبون  حياتهم،  ينّظمون  املوؤ�ّس�سون  وانربى 

قراعلي  اهلل  عبد  وو�سع   .)1699  -  1695( عاماً  رئي�ساً  حّوا  جربائيل  فانتخبوا 

قانوناً موؤّلفاً من اثنني وع�رشين باباً، اخت�رشها فيما بعد يف خم�سة ع�رش ف�ساًل. 

و�رشعوا يرتبون اأ�س�س املجمع العام واملجمع اخلا�ّس و�سل�سلة املدبّرين. وتقّرر اأن 

يعقد املجمع العام مّرة كّل ثالث �سنوات. وبانتهائه كانت تنتخب ال�سلطة التي 

تعنّي الروؤ�ساء. وبدت �سنة 1698 خ�سبة على �سعيد الإجنازات.

خالف   1699 �سنة  يف  فوقع  بينهم.  فيما  التفرقة  اند�ّست  ما  �رشعان  ولكن 

على حتديد غاية الرهبانّية. اإمّنا ارتاأى حّوا اأن تكون ر�سولّية حم�سة، واأن ينتخب 

الأب العام ملدى احلياة. وقراعلي، الذي وقف اإىل جانبه غالبّية الرهبان، اأرادها 

منطق  فانت�رش  امل�ستطاع.  بقدر  الر�سالة  اإىل عمل  تن�رشف  واأن  ديرّية،  تكون  اأن 

عبد اهلل قراعلي، واأقيم رئي�ساً عاماً، وتبّواأ هذا املركز مّدة �ست جمامع من �سنة 

1699 اإىل �سنة 1716، موعد ر�سامته اأ�سقفاً على اأبر�سّية بريوت. اأّما حّوا فلجاأ، 

اأّوًل بايعاز من البطريرك الدويهي، اإىل دير مرت مورا، ليوؤ�ّس�س رهبنته. ومّلا مل 

ينجح، رحل اإىل روما بعد حوايل ثالثة اأعوام �سعياً ل�رشاء مطبعة. ولكّنه ا�ستقّر 

 الر�سويّل ق�ساءها. واأخرياً 
ّ

فيها نهائّياً، ومل يعد اإىل ال�رشق اإّل ملهمة كّلفه الكر�سي

عنّي اأ�سقفاً على كر�سي قرب�س عام 1723.
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و�سنة 1699، »�سجر« اأي�ساً جربائيل فرحات واعتزل الرهبانّية، وا�ستقام يف 

زغرتا يعّلم الأولد ويعظ. ولكّنه ما لبث اأن عاد اليها �سنة 1705. فخلف قراعلي 

يف اإدارة �سوؤونها، زهاء �سبع �سنني متتالية )1716 - 1723( ف�سا�سها بكّل حكمة 

اأبر�سّية  على  اأ�سقفاً  فرحات  وعنّي  والأدبّية.  الروحّية  وترجماته  مبوؤّلفاته  واأغناها 

حلب �سنة 1725.

لفراقه  منهما  كّل  تاأمّل  بل  كن�سّية،  اأجماد  عن  وفرحات  قراعلي  يبحث  مل 

الرهبانّية التي ارتبط بها ارتباطاً �سديداً وراحا يذّودان عنها من موقعهما اجلديد.

و�سّلم قراعلي وفرحات الوديعة الرهبانّية اإىل اأمناء جديرين من اجليل الثاين، 

جمابهة  وعلى  بامل�سوؤولّية،  ال�سطالع  على  ا�رشافهما،  حتت  متّر�سوا  قد  كانوا 

اكمال  على  الثاين  اجليل  من  العزم  عقدوا  ممن  وبرز  وحزم.  بعناد  ال�سعاب 

. وتعاون الرّواد واخللفاء 
ّ

امل�سرية: ميخائيل ا�سكندر الأهدين وتوما اللّبودّي احللبي

تعاوناً وثيقاً على ايجاد �سيغة قانونّية متكاملة ت�سبط كّل جوانب احلياة الرهبانّية. 

اأناة وواقعّية وعمق روحانّية و�سرب  اإ�سافًة اإىل ما خربه املوؤ�ّس�سون واكت�سبوه من 

 وقوانني 
ّ

، ا�ستلهموا، يف �سّن القوانني، الرتاث ال�رشيايّن وامل�رشقي
ّ

�سيكولوجي

ثمرة  ثّبت  قد  الدويهي  البطريرك  وكان  الي�سوعّيني.  والآباء  الكرملّيني  الرهبان 

�سنة   )1733  -  1705( عّواد  يعقوب  البطريرك  وبعده   ،1700 �سنة  جهدهم 

واملحّبة  وال�سرب  التوا�سع  يف  جدد:  ابواب  ثالثة  القانون  على  مدخاًل   ،1725

الأخوّية. واأخرياً، �سعى امل�سرتعون اإىل نيل الت�سديق من روما. واأقنعتهم امل�ساكل 

الكبرية، التي بلبلت الكني�سة املارونّية، وطالت الرهبانّية، اإبّان بطريركّية يعقوب 

عّواد، ب�رشورة توفري �سمانة الكر�سي الر�سويّل مل�رشوعهم امل�سرتك ف�سافر الأب 

العام ميخائيل ا�سكندر )1723 - 1735؛ 1741 - 1742( اإىل روما، �سنة 1727، 

الب�سكنتاوّي،   
ّ

الدب�سي يوا�ساف  الأب  مع  وبال�سرتاك  ال�سمعايّن.  من  بايعاز 

اكلمن�سو�س  البابا  اأثبته  الذي   
ّ

النهائي القانون  �سيغ  املدبّرين،  جمل�س  وموافقة 

طبع  والذي   ،1732 اآذار   31 يف  ر�سولّية  برباءة   )1740  -  1730( ع�رش  الثاين 

جممع  مطبعة  يف  والالتينّية،  الكر�سونّية   - العربّية  باللغتني  الرهبانّية  نفقة  على 
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ة باأخوّية  ن�رش الإميان، �سنة 1735، بعنوان: »القوانني والر�سوم الرهبانّية املخت�سّ

الرهبنة اللبنانّية«، ولّقب ب»القانون الأ�سود«. وظّل هذا القانون �ساري املفعول 

حّتى �سنة 1938، فحّل حمّله »القانون الأحمر«.

وال�سائغ  الكن�سّية،  الق�سايا  املتبّحر يف  العامل  ال�سمعايّن،  املطران  حافظ  لقد 

 لهذا القانون، على الثمانية ع�رش باباً، و�سّم اليها هيكلّية قانون رهبايّن 
ّ

الرئي�سي

 حديث... فاعطى هذا القانون مناعًة اأ�سلب للرهبانّية يف وجه املتحاملني 
ّ

غربي

عليها، كما اأ�سبح قاعدًة ل�سائر الرهبانّيات ال�رشقّية، ومنوذجاً للت�رشيع املارويّن. 

املجمع  ف�رّشع عقد  املارونّية؛  الكني�سة  اإ�سفاوؤه على  فيما وجب  ورمّبا كان قدوة 

اللبنايّن الذي اأتى كجواب على الرغبات املنتظرة التي كان الرهبان اللبنانّيون قد 

اف�سحوا عنها مراراً. فالتاأمت جل�سات هذا املجمع الكبري يف دير �سّيدة اللويزة 

بني اأواخر اأيلول وبداية ت�رشين الأّول من �سنة 1736. و�ساهم الرهبان اللبنانّيون 

الدوؤوب و�سع   
ّ

التنظيمي فالزخم  تكاليفه ونتائجه.  فّعالًة من حيث  فيه م�ساهمًة 

الرهبانّية يف م�ستوى القرار على �سعيد الكني�سة املارونّية.

وواكب هذه الإجنازات التنظيمّية ازدهار وانت�سار ومنّو يف الدعوات والأديار. 

وان�سجاماً مع انطالقة الرهبانّية يف جبل لبنان، كان قراعلي قد اأطلق عليها، �سنة 

1706، ا�سم »الرهبانّية اللبنانّية« وما زالت حتمله حّتى الآن. ون�ساأت بني الرهبانّية 

ولبنان عالقة ع�سوّية وطيدة اأوثق من ثقة اجلنني بالرحم. 

وانتظم معظم الرهبان املوارنة يف �سلكها، و�سّلموها مقتنياتهم طوعاً. وحتّدثنا 

اأعباء هذه الرتكة. وانربت الرهبانّية جتّدد  بالأرقام عن  روزنامات الأديار مطّولٌ 

الأديار املتداعية، وتعلي بنيانها، وتويف ديونها، وتوؤّدي �رشائبها، وتتعّهد خدمة 

اأبناء جوارها. 

اأديار  ت�سعة  من  اأكرث  ان�سمام  حيوّيًة  املتفّجرة  الدينامّية  تلك  ح�سيلة  وكانت 

�سنة  اآب  من  الأّول  يف  مورا  مرت  كدير  بدايتها  يف  ت�سّلمته  عّما  ف�ساًل  اليها، 

ثم   .1696 �سنة  ني�سان  من  الأول  يف  ب�رّشي   - النبي  األي�ّساع  مار  ودير   ،1695

تاريخ الرهبانية اللبنانّية املارونية



128
انت�رشت لتحّط يف ال�سوف، يف دير مار يوحّنا - ر�سميا، يف �سباط �سنة 1706. 

1706. وعادت ف�سّمت  وحّلت يف دير �سّيدة اللويزة من اأعمال ك�رشوان، �سنة 

اأنطونيو�س - �سري، قرب ر�سمّيا. وت�سّلمت يف اخلام�س من  1707 دير مار  �سنة 

متوز �سنة 1708 دير مار اأنطونيو�س - قزحّيا. واأح�ّست يف نف�سها بالقدرة الكافية، 

فاأن�ساأت �سنة 1710 ديراً على ا�سم ال�سّيدة العذراء يف الدريب - القبّيات، وما 

التني  وبول�س، كرمي  بطر�س  الّقدي�سني  دير  ت�سّلمت:  ثم  عنه.  انكفاأت  اأن  عّتمت 

- بيت �سباب )1712(، ودير �سيدة طامي�س )1727(، ودير مار اليا�س - �سوّيا 

)1728(، واأنط�س طرابل�س )1734(، ودير �سّيدة م�سمو�سة )1736(، ودير �سّيدة 

حوقا )1737(.

واأن�ساأت الرهبانّية �سنة 1736 دير مار اليا�س الرا�س، اأّول دير قانويّن للراهبات 

املزدوجة.  الأديار  األغى  الذي  القانون  بروح  املارونّيات، وذلك عماًل  اللبنانيات 

ونتجت عن ذلك م�سكلة انتهت عواقبها �سنة 1823 بف�سل حزم البطريرك يو�سف 

حبي�س )1845-1823(.

املوارنة يف  اإىل خدمة  �سعياً  وعّكا  اإىل قرب�س   1737 �سنة  الرهبانّية  وامتّدت 

تلك البالد، مّما �سّبب �رشاعاً مع املر�سلني الاّلتني، الذين اعتربوا من �سالحّياتهم 

خدمة املوارنة يف تلك الأ�سقاع، كما يف بريوت وطرابل�س.

عقارات،  عّدة  ا�ستاأجرت  وبالتزاماتها،  اأبنائها  باأود  الرهبانّية  تقوم  ولكي 

ها اأرا�سي البكليك يف عني بقرة، وقطع يف �سبعل، ووفت عنها �رشيبة اأهل  اأخ�سّ

الذّمة �سنة 1713، كما اقتنت لها مطحنة اأبي علي يف طرابل�س �سنة 1715.

ثم  ممتلكاتهم،  »الناذرين«  بع�س  فا�سرتجع  املخاطر:  من  التو�ّسع  يخل  ومل 

ول مّرة، 
ّ
عادوا فقّدموها اإىل الرهبانّية. وا�ستدانت الرهبانّية ووزّعت ، وذلك لأ

الرئا�سة  وتكّلفت  قر�ساً.   18327،30 قدره  الأديرة  على  الّدين  ذلك  من  ق�سماً 

بها  �ساهمت  التي  قر�س  الآف  ال�سّتة  حت�س  مل  ورمّبا  الباقي.  بت�سديد  العاّمة 

الديون. وقدر الأب  اللبنايّن �سمن هذه  تكاليف املجمع  اللبنانّية يف  الرهبانّية 
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العاّم توما اللبودّي )1735-1741( فائدتها ب�ستة اآلف قر�س �سنة 1739. واأقلق 

هذا املنحى قراعلي، و�سّبب مع�سلًة ظهرت نتائجها ال�سلبّية يف املرحلة الالحقة. 

الأوىل  �سنة  الأربعني  اللبنانّية خالل  الرهبانّية  اإىل  املن�سوين  الرهبان  وبلغ عدد 

مئتني وع�رشة رهبان.

كامل  كثوب  العباءة  لت  فف�سّ الرهبايّن.  الزّي  ت�سميم  املرحلة  هذه  يف  ومّت 

. وحيك الثوب من 
ّ

دون فتحة من الأمام، لتتمّيز عن جّبة الكلريو�س الأبر�سي

ال�سوف لوفرته يف البالد، ولكونه اأرخ�س من القطن امل�ستورد. ون�سج ال�سكيم 

 فمن خام. و�سعى اللبودّي اإىل ان يتتلمذ 
ّ

اأي�ساً من �سوف، اأّما القمي�س الداخلي

قد  ال�سمعايّن  وكان  فرن�سي�س.  مار  رهبان  يد  على  احلياكة  على  الرهبان  بع�س 

وعده باأن ي�سهل له هذه اخلدمة.

العاّم  فلالأب  والعرف.  القانون  وكّر�سه  »الربوتوكول«  نظام  اأي�ساً  وثّبت 

اأ�سبقّية على الرهبان كاّفة، وله احلّق، كما الأ�سقف، يف ارتداء ال�سارات احلربّية. 

وياأتي بعده املّدبرون، كّل يف رتبته : اأّول، ثان، ثالث ورابع. ويتبع يف ال�سل�سلة 

رئي�س دير مار يوحّنا - ر�سمّيا، فرئي�س دير مار اأنطونيو�س - قزحّيا ... ويتدّرج 

باقي الروؤ�ساء ح�سب اأقدمّية النذر وال�سّن ون�ّسقت طريقة ال�ّسالم الرهبايّن...

واهتّم املوؤ�س�سون مب�سائل الروح، واعتربوها الركيزة يف ا�ستمرارّية الرهبانّية. 

روحانّيتها،  و�سقلت  واأمنت  خ�سو�سّيتها،  اأبرزت  عديدة  موؤّلفات  فو�سعوا 

و�ساعدت على بناء ال�سخ�سّية الرهبانّية، وكان لها الأثر البليغ يف احلياة الروحّية 

والفكرّية لدى ال�سعب املارويّن، ولدى بقّية ال�سعوب يف ال�رشق قاطبة. فنهلت 

منها الأجيال الطالعة كما من ينبوع ل ين�سب، تدفّق قدا�سًة فاأروى حميطه.

 
ّ

الروحي ال�سعيد  على  ل  يجب،  كما  بعد  يدر�س  مل  الرتاث  هذا  غنى  اّن 

التاأريخ  اأخذ ب�رشوب  �سها عنه من  الآداب والفكر. وقد  تاريخ  ول على �سعيد 

التقليدّية. ونحن، وان كّنا ندرك اأهمية هذا املو�سوع، ونعتربه جزءاً من �سميم 

تاريخ الرهبانّية املجيد، نكتفي هنا باأن ن�سري اليه ببع�س القرائن، واعدين باأن نوفّيه 
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حّقه يف درا�سة منف�سلة. كما اأّننا لن نتّطرق اإىل التن�سئة واإىل الأطر التي حتميها، 

مع اأنها ت�سّكل اأي�ساً ق�سّية يف حّد ذاتها.

فروحانّية الرهبانّية تتجّلى يف املمار�سات التق�سفّية، والتمارين العقلّية، ويف ما 

كتبه املوؤ�س�سون، وقراأه وتربّى عليه الناذرون.

اأمّت قراعلي تف�سري القوانني �سنة 1721. وعرف موؤّلفه بـ »امل�سباح الرهبايّن يف 

�رشح القانون اللبنايّن«. و�ساع ا�ستعماله يف كّل الأديرة اللبنانّية، ويف الأ�سقاع 

ها ن�سخة دير مار اأنطونيو�س  ال�رشق - اأو�سطّية، حيث توجد منه عّدة ن�سخ، اأخ�سّ

يف روما بيد املوؤّلف �سنة 1721، وخمطوط مطرانّية حلب املارونّية رقم440 �سنة 

 اللبنايّن يف بريوت، يف مطابع 
ّ

1727. وقد طبعه الأب جرج�س موراين احللبي

الغزيرة،  وم�سامينه  املتنوّعة  مب�سادره  الكتاب،  هذا  ف�سّكل   .1956 �سنة  �سميا، 

قراعلي يف  وافراميات  منظومات  وذاعت  الجنيل.  بعد  للرهبان،   
ّ

اليومي اخلبز 

الكنائ�س والأديار �سنة 1727. وم�ّست اح�سا�س ال�سعب الروحايّن فقبلها وتوّلع 

بها. ولكّنها ما عّتمت اأن اأثارت جدًل، اذ اعتربتها »الرتاتبّية« املارونّية م�ستحدثة 

ودخيلة على الطقو�س والعبادات املارونّية.

اأبناء  فيه  زال  ما  زمن  مركز، يف  اأدّق  بريوت،  اأبر�سية  �سّدة  قراعلي  تبّواأ  ومّلا 

مارون اأهل جبال، اأّلف كتاب »خمت�رش ال�رشيعة«، �سّمنه اثنني وثالثني ف�ساًل. 

املّهمة  بهذه  قراعلي  ا�سطلع  وقد  اللبنايّن«.  فتاوى  »فقه  دعاه  �سقيقاً  له  واأوجد 

الو�سطى،  القرون  منذ  عمدت،  التي  املارونّية  الكن�سّية  ال�سلطة  رغبة  عند  نزوًل 

جمموعة  اأكمل  امل�سّنفات  هذه  وت�سّكل  ال�سرتاعّية.  الأ�س�س  لها  توّفر  اأن  اإىل 

وتيودو�سيو�س  الرومان،  عهد  منذ  القوانني،  زبدة  على  حتتوي  اذ  ع�رشها،  يف 

ويو�ستنيانو�س، مروراً بالعرب.

ولو اأ�سفنا اإىل جمموعة قراعلي مقّررات املجامع العاّمة، وجمال�س املّدبرين، 

 ،
ّ

وحزم احلجج والعقود من وقف و�رشاكة وغريها، لتّكون لدينا ر�سيد حقوقي

على  الباحث  يعرث  موؤ�ّس�سة.  حازته  وقّلما  مثيله،  ندر  واقت�سادّي   ،
ّ

اجتماعي
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 .1734 اأر�سيف بكركي، واأقدمها يعود اإىل �سنة  خمطوطات هذين املوؤّلفني يف 

ون�رش بطر�س غالب اأجزاء من »املخت�رش« يف »املجّلة البطريركية« يف العددين 

5و 6 �سنة 1930 و�سنة 1931، ون�رشه بول�س م�سعد كاماًل �سنة 1959. فظّل »فقه 

فتاوى اللبناين« خمطوطاً.  

وتزاحمت  عديدة،  ميادين  يف  فتفّوق  قراعلي،  نّد  فرحات،  جربائيل  اأّما 

موؤلفاته يف ال�سدور، واأقدمها: 

ّرّية«، كتبه يف دير مار األي�ساع النبي - ب�رّشي �سنة 1706. - »املثّلثات الدُّ

- كتاب »اخُلَطب البيعّية«، �سنة 1707.

- »ديوان فرحات« قّمة ال�سناعة الأدبّية والعلم، وقد عرف عّدة طبعات.

«، اأّلفه عندما كان رئي�ساً عاماً.
ّ

- كتاب »الكمال امل�سيحي

1723، وتوجد منه ن�سخة يف  »الإعراب عن لغة الأعراب«، يرقى اإىل �سنة 

باري�س حتمل  الوطنّية يف  القد�س، ون�سختان يف املكتبة  القيامة يف  مكتبة كني�سة 

�سنة  مر�سيليا  يف  الدحداح  ر�سيد  طبعه  وقد   Par ar.)4279،4280( الأرقام 

1849، بعد اأن زاد عليه و�سّماه: »اأحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب«.

»�سنك�سار القّدي�سني« رّتبه �سنة 1724.

»بلوغ الأرب يف علم الأدب«، ي�ستعر�س فيه فرحات اأنواع اجلنا�س والبديع، 

يف  اأخرى  ون�سخة  املارونّية،  حلب  اأبر�سية  مكتبة  يف  املوؤّلف  بخّط  ن�سخة  ومنه 

(حتت رقم )ar.chr 34 )1699 وحّققت   British Library( الربيطانّية  املكتبة 

انعام فّوال الق�سم الأول منه وهو علم اجلنا�س. اأ�سدرته دار امل�رشق ببريوت �سنة 

1990 �سمن �سل�سلة »ن�سو�س ودرو�س«.

والنحو  ال�رشف  يف  تلميذ  كّل  م�ستند  العربّية«،  علم  يف  املطالب  و»بحث 

 املعتمد يف لبنان لفرتة طويلة، وتكّررت 
ّ

والقواعد العربّية، اأ�سبح الكتاب املدر�سي

طباعته حتى يومنا.
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واللغّوية،  الأدبّية  الفنون  يف  جودة  مزدوجة:  بفائدة  فرحات  تاآليف  اأتت 

، اإذ ا�ستّق امثلته من » الكتاب املقّد�س« ومن تعاليم اآباء الكني�سة.
ّ

وتثقيف ديني

اأنطونيو�س  مار  اأخوّية  �رشكة  فاأ�س�سوا  الرهبانّية.  روحانّية  املوؤ�س�ّسون  وعّمق 

�سنة 1725، وطبعوا كتابه �سنة 1727. وقد �سبق اأن اأ�رشنا اإىل تاأثري مار اأنطونيو�س 

وم ودورة الأعياد. يف التقوى ال�سعبية. ورّتبوا اأوقات ال�سّ

وطّعموا الروحانّية ال�رشقّية بعنا�رش من العبادة الغربّية، وهو اأمر اعتادوا عليه 

مذ كانوا بعد يف حلب. فدخلوا يف �رشكة الوردّية �سنة 1727، ولحقاً يف اأخوية 

ثوب �سّيدة الكرمل. وجعلوا عيد القربان املقّد�س »بطالة« يف الرهبانّية. واأخذوا 

يحتفلون بتذكار الآلم م�ساء كّل جمعة من ال�سوم ابتداًء من �سنة 1743.

 الأّول.
ّ

كانت هذه بع�س معامل املرحلة الأوىل التي دعيت بالع�رش الذهبي

مرحلة ال�صعوبات )1742 - 1770(

 - 1742 1732، وقراعلي �سنة  اإن توارى وجه املوؤ�ّس�سني - فرحات �سنة  ما 

حّتى ا�ستدعى الأب العام ال�سابق توما اللّبودّي اإىل روما، ليدافع عن نف�سه حيال 

تهم قّدمت �سّده. ون�سب خالف خطري يف الرهبانّية �سنة 1742. دام هذا النزاع 

ربع قرن ونّيفاً، واأّدى اإىل �سطر الرهبانّية اإىل �سطرين �سنة 1768: الرهبانّية اللبنانّية 

املارونّية )البلدّية(، والرهبانّية اللبنانّية احللبّية.

در�س املوؤّرخون هذه الفرتة-املحنة، ون�رشوا الكثري من الوثائق املتعّلقة بها، 

وتباينت اآراوؤهم يف تقوميها. كّر�س لها الأب لوي�س بليبل اجلزء الثاين من تاريخه، 

�س لها الأباتي بطر�س فهد اجلزء الرابع من جمموعته. وخ�سّ

ونعتقد اأّن هذا النزاع قد هّز الرهبانّية والكني�سة املارونّية وجبل لبنان. لكّنه 

دخل التاريخ، وعلق باملا�سي.

وذاك  متوازيتني،  �سلطتني  ال�رشاع،  لهذا  نتيجة  اللبنانّية،  الرهبانّية  عرفت 

ال�سلح  �سبيل  يف  عّدة  حماولت  وجرت   .1744 �سنة  الأّول  كانون  من  ابتداء 
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�سنة  النق�سام  وتكّر�س   .1748 �سنة  بالف�سل  كّلها  باءت  ولكّنها  الّلحمة،  ومتتني 

 ،1768 �سنة   )1793  -  1766( ا�سطفان  يو�سف  البطريرك  به  واعرتف   .1753

حتمل  برباءة   )1774  -  1769( ع�رش  الرابع  اكليمن�سو�س  الأعظم  احلرب  واأقّره 

تاريخ 19 مّتوز 1770.

وبلغ عدد الرهبان اللبنانّيني، زمن الق�سمة، مئة وت�سعني راهباً، بينهم راهب 

خم�سة  بينهم  راهباً،  و�ستني  واحداً  احللبّية  الفئة  رهبان  وعدد  حلب،  من  واحد 

اأثناء  يف  الرهبانّية  ت�سّلمتها  التي  الأديرة  معظم  اأّن  واملالحظ  لبنان.  من  رهبان 

احتدام النزاع، مثل دير مار ميخائيل - بنابيل �سنة 1756، ودير مار جرج�س - 

�ست  1757، خ�سّ �سنة  الدّوار  احلب�سي -  مار مو�سى  1757، ودير  �سنة  الناعمة 

للرهبانّية اللبنانّية البلدّية. 

ال�سيخني  1766، مب�سعى مدبّرّية  �سنة  اأوكل،  وكان الأمري يو�سف �سهاب قد 

جبيل  مناطق  يف  وممتلكاتها،  الأديرة  تدبري  اأمر  البيطار،  و�سمعان  اخلوري  �سعد 

والبرتون، اإىل الرهبانّية اللبنانّية البلدّية. فنه�ست الرهبانّية بهذه امل�سوؤولّية خري 

 يف تلك املناطق. وا�ستفادت خزينة 
ّ

نهو�س. فتعّزز الوجود الرهبايّن وامل�سيحي

الإمارة ال�سهابّية من اإيرادات ال�رشائب على تلك املمتلكات.

مرحلة منّو وازدهار )1770 - 1732( 

الق�سمة  فرتة  عناء  اآثار  ب�رشعة  عنها  املارونّية  اللبنانّية  الرهبانّية  ونف�ست 

الثلث  من  �سنة،  و�ستني  اثنتني  حوايل  امتّد  جديداً  ع�رشاً  ودخلت  املربحة. 

الأخري من القرن الثامن ع�رش حّتى الثلث الأّول من القرن التا�سع ع�رش. التاأم 

ب يف امل�سوؤولّية الأوىل  يف هذه احلقبة حوايل ع�رشين جممعاً عاماً، وفيها ن�سّ

وا�سرتجعت  البداية،  دينامّية عهد  الرهبانّية  فا�ستعادت  اإدارة.  الرهبان  اأجدر 

 يف تنظيم الكني�سة املارونّية، اإذ �ساركت يف املجامع الإقليمّية، 
ّ

دروها الطليعي

الراهبة  م�سكلة  روا�سب  واأنهت   ،)1736( اللبناين  املجمع  ثّبتت  التي 

»هندّية«)1720 - 1798(.
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اأديرتها،  اأحد  يف  عقد  الذي  ميفوق،  جممع  اأع�ساء  الرهبانّية  وا�ست�سافت 

ثقة  مرجع  الرهبانّية  وغدت  كلفته.  م�ساريف  وحتّملت   ،1780 �سنة  مّتوز  يف 

مرق�س  العام  الأب  انطونّللي  الكاردينال  فا�ست�سار  املارويّن،   
ّ

الكن�سي ال�ساأن  يف 

�سنة  وذلك  ا�سطفان،  يو�سف  البطريرك  ا�ستعدادات   عن ح�سن 
ّ

الكفاعي احلّداد 

تدبري  الرهبانّية يف  اإ�رشاك  نف�سه على  ا�سطفان  البطريرك يو�سف  واأقدم   .1783

 الذي عقد 
ّ

الكني�سة املارونّية �سنة 1784. وا�سرتكت الرهبانّية يف املجمع الكن�سي

املنعقد  بقّوة يف جممع بكركي  1786. ومتّثلت  اأيلول �سنة  يف وطى اجلوز، يف 

يف 13 كانون الأّول 1790، اإذ ح�رشه اإىل جانب الأب العام عمانوئيل اجلمّيل 

املدبّرون:   )1810  -  1808 1802-1805؛  -1799؛   1796 1793؛   -  1790(

مطران  اأي�ساً  ممثاًل  الر�سماوي  وعمانوئيل  النّجار،  اهلل  ونعمة   ،
ّ

الكفاعي مرق�س 

حلب. وتقّررت، يف هذا املجمع، رتبة الأب العام يف »الرتاتبّية« املارونّية، وهي 

اأن يحتّل املكانة الأوىل بعد الأ�ساقفة. وكانت الرهبانّية اللبنانّية تخ�ّس البطريركّية 

املارونّية بكمّية من النقود تدعى »جمعوًل اأو معاليم« تت�رّشف بها البطريركّية وفق 

احتياجاتها. وقد ت�ساعد املبلغ عرب ال�سنني.

طمحت الرهبانّية اللبنانّية، من جّراء م�ساركتها الفّعالة يف املجامع الإقليمّية، 

اخلدمات  الر�سالة من خالل  �سبل  املوارنة  والأ�ساقفة  البطاركة  مع  تن�ّسق  ان  اإىل 

الرعائّية والتعليم يف املدار�س. فوّفقت اإجماًل يف تذليل العقبات التي ن�سبت يف 

وجهها، ل �سّيما يف كنائ�س منطقة جبيل والقّدي�سة تقال - املروج. واكت�سبت حّق 

َبت اإىل اأن تقيم  منح الغفرانات، والتوزيع احل�رشّي لكتب مار اأنطونيو�س. و�سَ

اأ�سقفاً من بني �سفوفها لري�سم كهنتها على مذابحها فلم تفلح.

بالكتب  الهتمام  انح�رش يف  لكّنه  مطبعّياً،  ن�ساطاً  اأي�ساً  احلقبة  �سهدت هذه 

الرهبانّية،  واقتنت  اليومّية.  �سلواتهم  يف  الرهبان  اإليها  يحتاج  التي  الطق�سّية 

 - الدّوار، ثّم نقلتها اإىل 
ّ

كعادتها، مطبعًة لها و�سعتها يف دير مار مو�سى احلب�سي

دير مار اأنطونيو�س - قزحّيا يف اأوائل القرن التا�سع ع�رش. واأنفقت على �سيانتها 
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و�سائل  لأّن  لبنان،  يف  الحتياجات  بكّل  تِف  مل  املطبعة  هذه  لكّن  وجتهيزها، 

الطباعة بقيت تقليدّية، ومل تتطّور اإّل يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش. 

فا�ستمّر ن�سخ الكتب الروحّية والعتماد على مطبعة »جممع انت�سار الإميان«، يف 

الرهبان الإخوة يف  الكبرية. فطبعت »ال�سبّية«، وهي فر�س  الكمّيات  ا�ستخراج 

« يف مطبعة دير 
ّ

روما �سنة 1781. وطبعت »ال�سحيمة« و »خدمة القّدا�س الإلهي

 �سنة 1789. ومّتت طباعة »نوافري القّدا�س« للمّرة الأوىل يف 
ّ

مار مو�سى احلب�سي

الدب�س،  يو�سف  املطران  طبعها  واأعاد   ،1816 �سنة  قزحّيا   - اأنطونيو�س  مار  دير 

»ال�سحيمة« يف روما  التا�سع ع�رش. وجتّدد طبع  القرن  نهاية  اأ�سقف بريوت، يف 

حيث اأر�سل الأب اأثنا�سيو�س ال�سموتي بني �سنتي 1828 و1830. واأ�رشف الأ�ستاذ 

مّتى �سهوان على تنقيحها، و�ساهم اخلواجه غنطو�س كوبا يف تكاليفها. واقت�رش 

اأن تذكر يف  التي ل ت�ستحق  الثانوّية  التاأليف على بع�س امل�سّنفات  ن�ساط  اأي�ساً 

مقارنتها مع اأعمال العهد الأّول.

يف  ملحوظاً  تقّدماً  الرهبانّية  حّققت  فقد  القت�سادّي  النمّو  �سعيد  على  اأّما 

 الثاين. فوّطدت ح�سورها يف مراكزها 
ّ

هذه الفرتة التي �سّميت بالع�رش الذهبي

ال�سابقة، وانت�رشت يف مناطق جديدة مل تعهدها �سابقاً. وهذا موجز لإن�ساءاتها 

يف جبل لبنان:

�سنة  كفرحونة،  م�سايخ  ه،  برُّ اآل  من  طورا  جبل  يف  اأر�س  قطعة  ا�ستاأجرت 

1771، وا�ستملكت اجلبل لحقاً، و�سّمته اإىل دير �سّيدة م�سمو�سة.

و�رشعت يف بناء كني�سة مار يو�سف - ب�سكنتا �سنة 1771.

ونفذت الرهبانّية اإىل مناطق جديدة، خ�سو�ساً يف زحلة، حيث وهبها اأمراء 

اآل اأبي اللمع، اإقطاعّيو املنطقة، قطعة اأر�س ليبنوا عليها اأنط�ساً، وي�سّيدوا كني�سة 

يخدمون فيها الفاّلحني، �رشكاءهم، وذلك �سنة 1771.

ودخلت مع اآل حمادة يف �رشاكة ال�سل�س يف مزرعة كفر�سّللي قرب ميفوق 

�سنة 1772.
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واأن�ساأت دير مار عبدا - معاد �سنة 1773، وابتنت فيه مدر�سة يف ال�سنة التالية.

وا�سرتت ن�سف اأرا�سي مار �سينا - كفرزينا من م�سايخ اآل ال�ساهر �سنة 1781.

الكورة،  املجيدل يف  اأرا�سي  ال�سيخ غندور اخلوري ن�سف  وا�ستاأجرت من 

و�سّمتها اإىل دير مار اليا�س - الرا�س �سنة 1781.

و�سّمنت يف ال�سنة نف�سها من الأمري علي �سهاب اأرا�سي يف ب�رشما، واأّدت 

عنها ال�رشائب.

وت�سّلمت، من اآل الأ�سقر ب�سفة وقف، دير مار اأنطونيو�س النبع - بيت �سباب 

�سنة 1785.

وا�سرتت، من ال�سيخ حم�سن كنعان نكد، اأر�س ال�سليخ قرب دير مار جرج�س 

- الناعمة �سنة 1786. وا�ستملكت للدير نف�سه ن�سف جّل البحر �سنة 1801.

وت�سّلمت من الأمري يو�سف �سهاب وقفّية يف وادي �سحرور، لتقيم فيها مدر�سة 

ل�سالح اأولد ال�رشكاء �سنة 1788.

وت�سّلمت كني�سة القّدي�سة تقال - املروج �سنة 1792.

وت�سّلمت وقفاً من اآل غ�سوب يف بيت ال�سّعار والفريكة �سنة 1800.

متاعب  لها  �سّببت   ،1805 �سنة  ع�سا�س  يف  جرمان  �سوزان  وقفّية  وت�سّلمت 

ودعاوى انتهت حبّياً �سنة 1832.

وت�سّلمت وقفّية يف بان، لتقيم فيها مدر�سة �سنة 1806.

اإغناطيو�س  العام  لالأب   ،1811 �سنة   
ّ

ال�سهابي الثاين  ب�سري  الأمري  ووهب 

بليبل )1811 - 1832(، قطعة اأر�س يف معّلقة زحلة لبناء اأنط�س وكني�سة خلدمة 

�رشكائه  ا�ستخدام  من  الرهبان  ومنع  الوقفّية،  �رشوط  �سّعب  ولكّنه  الفاّلحني. 

وحيواناتهم يف عمل اأرا�سيهم.

البقاع  �سهل  يف   
ّ

امل�سيحي الوجود  قّوى  النقاط  هذه  يف  الرهبانّية  متركز  اإّن 

وم�سارفه، ووّثق �سالت هذه املناطق بجبل لبنان.
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واأ�ّس�ست دير مار مارون - عّنايا ابتداًء من �سنة 1814، و�سّمت اإليه اأرا�سي 

ا�سرتتها يف كفربعال.

�سنة  فت�سّلمت  جبيل.  منطقة  اأعايل  يف  ح�سورها  اأي�ساً  الرهبانّية  وكّثفت 

1815 وقفّية القّدي�سني �رشكي�س وباخو�س - قرطبا، حيث ق�سدت اإن�ساء مدر�سة 

لالأهايل.

وا�سرتت عودة يف عجلتون �سنة 1818، �سّببت لها اأي�ساً بع�س املتاعب.

اللقلوق،  اأرا�سي حمى  من  ق�سماً  الثاين،  ب�سري  الأمري  بوا�سطة  وا�ستملكت، 

ّم اإىل دير �سّيدة ميفوق، وذلك �سنة 1827. واهتّم الأب العام اإغناطيو�س بليبل  �سُ

 اأي�ساً يف هذه املناطق.
ّ

�سخ�سّياً بهذه امل�ساريع، فعّزز ال�ساأن امل�سيحي

اإثر   ،1898 �سنة  عنها  وتخّلت   ،1831 �سنة  املنت  راأ�س  يف  مدر�سة  واأن�ساأت 

نزوح الأمراء اآل اأبي اللمع عن املحّلة.

فالتهموا  املّدة.  هذه  طوال  ال�سهابّية  الإمارة  العثمانّيون  املنطقة  ولة  و�سايق 

الغالل، وابتّزوا الأموال، واأهلكوا النفو�س، وا�ستاأثروا بخريات اجلبل الذي غدا 

اأو رحمة  �سفقة  ون موارده على هواهم دون  مو�سع ح�سدهم وج�سعهم، ميت�سّ

بالعباد والبالد. وطغى اجلّزار وبغى حّتى انغرزت جتاوزاته يف الذاكرة.

الأمريّية،  الأموال  لتح�سيل  الرهبانّية  على  والإقطاعّيون  احلّكام  وترامى 

فناءت حتت ثقل ال�رشائب، فطالبت مراراً باإعادة اإجراء »الدميو�س« لرفع الظلم 

حتديدها  على  يقوم  الأرا�سي  م�سح  من  نوع  هو  و«الدميو�س«  والإجحاف. 

ونورد  القيا�سّية.  العملّية  لهذه  تبعاً  ال�رشائب  جدول  ويربمج  غاّلتها،  وتخمني 

بع�س الأمثلة عن م�سرية دورة امل�ساحة واملال خالل هذه العقبة:

 جلنًة م�سحت اأرا�سي دير مار اأنطونيو�س - قزحّيا 
ّ

عنّي الأمري يو�سف ال�سهابي

�سنة  ال�رشائب  من  كي�ساً  ثالثني  الرهبانّية  على  ب�سري  الأمري  وفر�س   .1787 �سنة 

1791. وخّف�سها اإىل ن�سفها بعد اأن تو�ّسط لديه الأب العام عمانوئيل اجلمّيل. 

وقّرر جممع املدبّرين توزيعها على الأديرة. واأجرى الأمراء، اأولد الأمري يو�سف 
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�سهاب، الدميو�س على اأرا�سي دير القّدي�سني قربيانو�س ويو�ستينا - كفيفان ومار 

اليا�س - الرا�س �سنة 1802. وفر�س الأمري ب�سري الثاين �رشائب باهظة على اأمالك 

العام  الأب  من  بطلب  عّدلها  ثّم   ،1812 �سنة  والبرتون  بالد جبيل  الرهبانّية يف 

اإغناطيو�س بليبل. وجّدد الأمري ب�سري الثاين دميو�س اأديرة الزاوية نزوًل عند رغبة 

الأب العام بليبل، وذلك لرفع احَليف عن الرهبانّية.

اأّدت الرهبانّية ال�رشائب طوعاً. وغالبّا ما دفعتها عن �رشكائها وعن الفقراء. 

�ساهم يف ا�ستقرار الإمارة ال�سهابّية و�رشعّيتها، ويف  واعتربت ذلك واجباً وطنّياً 

�س 
ّ
ا�ستقالل جبل لبنان حيث ترعرت. ولالأب العام اإغناطيو�س بليبل، الذي تراأ

تقريباً، ف�سل كبري يف  �سنة  اثنتني وع�رشين  اأي  �سبعة جمامع،  الرهبانّية حواإىل 

.
ّ

بلورة هذا الوعي. وقد ربطته �سداقة متينة مع الأمري ب�سري الثاين ال�سهابي

ولكّن الأمري اأميناً، جنل الأمري ب�سري، انقلب على الأب العام الذي رف�س اأن 

يقر�سه ثمن مزرعة جمدل العاقورة. واأّلب �سّده فئة من الرهبان كانت تذّمرت 

�سّيدة  دير  يف  العام  املجمع  التاأم  وملا  املعار�سة.  كبت  الذي  الطويل  احلكم  من 

ان�سحبت الأقلّية  لبليبل،  اأن جتّدد  الرهبان  1832، واأو�سكت غالبّية  طامي�س �سنة 

اإىل دير مار يو�سف - الربج، حيث اعت�سمت. وتو�ّسطت البطريركّية املارونّية بني 

الفئتني. فتنازل بليبل عن الرئا�سة العاّمة، حتا�سياً لأّي انق�سام ممكن يف الرهبانّية. 

وانتخب مبارك حليحل )1832 - 1835( اأبا عاّماً كحّل و�سط.

وهكذا انتهت هذه احلقبة، وخّلفت روا�سب �ستتفاعل يف ال�سنني املقبلة.

مرحلة التحّولت )1832 - 1913(

الرهبانّية  قاد  �سنة،  وثمانني  اإحدى  قرابة  جّداً  امل�سطربة  احلقبة  هذه  امتّدت 

اإّما  العاّمة لأكرث من عهد،  الرئا�سة  �سّدة  بع�سهم  عاّماً، �سغل  اأباً  ثمانية ع�رش  فيها 

انتخاباً واإّما تعييناً. ومل يكمل بع�سهم الآخر مّدة رئا�سته ب�سبب املر�س اأو الوفاة. 

وتخّللت هذه العهود نيابة عاّمة واحدة تقّلدها الأب يوا�ساف العني�سي اجلاجي 

.)1891 - 1889(
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وثالثة  خم�سمائة   ،1834 �سنة  اأي  احلقبة،  هذه  بداية  يف  الرهبان  عدد  بلغ 

و�سبعني راهباً، منهم مئتان واأحد ع�رش كاهناً، وثالثمائة وثالثة ع�رش اأخاً، وت�سعة 

واأربعون دار�ساً يف دير القّدي�سني قربيانو�س ويو�ستينا - كفيفان ودير مار مارون 

- بري�سنني.

وبلغ عددهم �سنة 1908 ت�سعمائة راهب، منهم �سبعمائة كاهن ومئتا اأخ. وكان 

قد توّقف قبول الرتّهب يف الإبتداء، يف م�ستهّل عهد الأب العام مرتينو�س �سابا 

 الر�سويّل الذي عاد عن قراره 
ّ

الغو�سطاوّي )1875 - 1889(، باأمر من الكر�سي

�سنة 1884، فح�رش قبول طالبي الرتّهب بدير مار جرج�س - الناعمة فقط.

ون�ساأ يف هذه املرحلة العديد من الأديار واملراكز واملدار�س، ف�سل معظمها 

عن اأمالك قدمية للرهبانّية. و�سنبنّي ذلك لحقاً.

موؤّرخ  بليبل،  لوي�س  الأب  توّقف  فقد  بعد.  يكتب  مل  احلقبة  هذه  وتاريخ 

ة  »ق�سّ موؤّلفيه:  يف  كرم  مارون  الأب  عنها  وقّدم   .1832 �سنة  عند  الرهبانّية، 

العاّمة »اخلام« بدون  امللكّية«، و«رهبان �سيعتنا«، بع�س ال�رشوحات واملعطيات 

اأن يحّلل ويبنّي جمرى تطّور مو�سوعاته.

ونورد باقت�ساب بع�س العوامل اخلارجّية والداخلّية التي تفاعلت يف جمتمعنا، 

 والقت�سادّي والثقايّف، واأّدت اإىل 
ّ

ففّككت الأطر التقليدّية على ال�سعيد ال�سيا�سي

ما دعوناه حتّوًل يف التارخ اللبنايّن كما يف التاريخ الرهبايّن.

 تفّجرت ال�رشاعات الأوروبّية يف مناطقنا، وقّو�ست 
ّ

فعلى ال�سعيد ال�سيا�سي

ان�سحاب  وبعد  وال�سياع.  الفو�سى  من  حالة  وعّمت  ال�سهابّية،  الإمارة  اأ�س�س 

امل�رشيني من جبل لبنان �سنة 1840، اأّججت الدول العظمى ال�سدامات الطائفّية 

الدامية التي اندلعت بني الدروز واملوارنة يف ال�سنوات: 1841، 1845 و1860. 

العثمايّن  احلكم  ها  اأخ�سّ هزيلة،  �سيا�سّيًة  اأنظمًة  لبنان  جلبل  الدول  هذه  ورّتبت 

�سنة  به  ا�ستبدلت  ثّم  اأفندي.  �سكيب  ونظام  والقائمقامّيتان،  املبا�رش،  الع�سكرّي 

1861 نظام املت�رّشفّية الذي حظي نوعاً ما بقبول اللبنانّيني.
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عانت الرهبانّية اآلماً مرّبحة ب�سبب تلك الأزمات، فزهقت اأرواح �ستة وثالثني 

الآلف من  مبئات  قي�ست  ممتلكاتها  فادحة يف  اأبنائها، وتكّبدت خ�سائر  من  راهباً 

القرو�س، ونهبت معظم اأديارها، ودمّرت يف املنت وال�سوف.

الرهبانّية، وعّمروا،  وعاد الرهبان ومللموا جراحهم، وا�ستجمعوا ذخر احلياة 

ب�سرب وعناد وجلد، كّل ما تخّرب، �سّناً منهم بر�سالتهم، و�سهادة لحرتام العي�س 

امل�سرتك الأ�سيل يف اجلبل.

ابتداًء  مناطقنا  ال�سناعّية  الثورة  اجتاحت  فقد  القت�سادّي،  ال�سعيد  اأّما على 

الأ�سواق  فغرقت  العاملّية.  التجارّي  التبادل  ب�سبكة  وربطتها   ،1830 �سنة  من 

. وحّددت 
ّ

املحلّية بال�سلع الأوروبية  املتنوعة، وتزعزعت اأ�س�س القت�ساد الريفي

�سنة  العثمانّية  وال�سلطنة  العظمى  الدول  بني  عقدت  التي  التجارّية،  املعاهدات 

النقل  على  ر�سوماً  وفر�ست  القت�سادّي.  التبادل  �سبل   ،1861 و�سنة   1838

انتاجها.  واأ�سعار  املنتجة  املحلّية  القوى  وامكانيات  هي  تتنا�سب  ل  واجلمارك 

وتعاظم حجم التبادل التجارّي على مّر ال�سنني. ووّلد حاجة ما�ّسة اإىل التعامل 

بالنقود. و�سعى خمتلف النا�س اإىل توفري املال، تلبيًة لرغائب منط املعي�سة اجلديد، 

وتاأدية« لل�رشائب.

وخ�سع الرهبان ق�رشاً لهذه املعطيات اجلديدة. واجتهدوا ك�سائر اللبنانيني يف 

اأن يطّوروا قطاع زراعة �سجر التوت، وتربية دود الّقز، الذي ان�سجمت موا�سمه 

مع مقت�سيات ال�سوق يف تلك الأّيام. وهكذا، ا�ستطاعوا اأن يوؤمّنوا ال�سيولة التي 

كانت تعوزهم ملتطّلبات املعي�سة، ول�ّسد الديون، ولدفع ال�رشائب. وحاولوا، قدر 

لالأمرا�س  اأن يحّدوا من �رشعة عطب هذا القطاع الذي تعّر�س مراراً  المكان، 

ولتقلبات عوامل ال�سيا�سة والقت�ساد. وا�سطروا، يف نهاية القرن التا�سع ع�رش، 

اإىل �رشاء بذر دود الّقز مبا�رشة من فرن�سا. وّظل مو�سم احلرير لديهم اأهم مورد 

كّمية  مبعيار  م�ساحتها  قي�ست  للزراعة  ال�ساحلة  ارا�سيهم  ان  حّتى  اقت�سادّي، 

الدراهم املّخ�س�سة لغر�س ا�سجار التوت. و�رشبت ال�سلطات العثمانّية احل�سار 

انق�ست  ومّلا  والنتاج.  املنتج  فخنقت  الأوىل،  العاملية  احلرب  قبيل  اجلبل،  على 
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الأ�سجار  وباقي  كالتّفاح  متنّوعة  اأخرى  زراعات  التوت  حمّل  حّلت  احلرب 

املثمرة. وبقيت كرخانات احلرير تعمل ببطء، وت�سهد ملا�س بّراق حّتى ال�ستينات 

من القرن الع�رشين، ثم اندثرت.

وظهرت، قبيل الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش، طبقة اجتماعّية جديدة 

تاألفت من املقاولني وال�سما�رشة )Commis et Courtiers( هوؤلء �سبطوا موا�سم 

املنتجة  الطبقة  تهافت  ومن  الأر�ستقراطّية،  الطبقة  تقهقر  من  وا�ستفادوا  احلرير، 

اأرباحاً هائلة، واكت�سبوا مكانة اجتماعية  اأولئك  عليهم لت�رشيف انتاجها. فحّقق 

مرموقة. فّعول الرهبان على بع�سهم يف ت�رشيف موا�سم انتاج حريرهم. 

وقد حّررت الرهبانّية جزءاً من قواها الفاعلة، ابتداًء من الن�سف الثاين من 

القرن التا�سع ع�رش. وتكّر�ست هذه القوى لعمل الر�سالة عرب التعليم يف املدار�س 

واخلدمة الرعائية، الأمر الذي جعل الرهبانّية تعتمد اأكرث فاأكرث على م�ساعدين من 

غري اأبنائها لقيام اأرا�سيها. وكان هوؤلء امل�ساعدون اّما �رشكاء واّما عّماًل مو�سمني. 

فا�ستدت الأزمة القت�سادّية، وت�ساعد تكلفة املعي�سة، فاأجرب امل�ساعدون على اأن 

ة، و�سّحت اليد العاملة الحتياطّية. و�ساهمت قّلة العّمال  يهّتموا با�سغالهم اخلا�سّ

الن�سف  العامل من ن�سف قر�س، يف  اأجرة  فعاًل  الأجور. وارتفعت  ارتفاع  يف 

الأجور  ت�ساعد  و�سّبب  نهايته.  يف  قر�سني  اإىل  ع�رش،  التا�سع  القرن  من  الأول 

اقت�سادياً خانقاً كّلف الرهبانّية باهظاً. ووقعت اأكرب الأديار، مثل دير مار  ارتباكاً 

اأنطونيو�س - قزحّيا ودير �سّيدة م�سمو�سة، حتت عجز مايّل، وغرقت اأديار اأخرى 

يف الديون.

اأ�سلوب  على  العتماد  اإىل  اأكرث  الرهبانّية  القت�سادّية  الأزمة  هذه  دفعت 

ال�رشاكة، وعلى �سلك هذا النمط من التعاون بانتظام وبنجاح يف البداية. واعترب 

الرهبان تقوية م�سالح �رشكائهم من �سلب ر�سالتهم الن�سانّية، ومل يكونوا ميّيزون 

اأنف�سهم ب�سيء عنهم. و�سعت الرهبانّية اأرزاقها يف ت�رّشفهم، وقّدمت لهم البذار 

واآلت النتاج، وتخّلت لهم عن ن�سف الغالل واأكرث، و�سّددت عنهم ال�رشائب، 

ووّفرت لهم احلماية وعّلمت اأولدهم.

تاريخ الرهبانية اللبنانّية املارونية



142
الوثيقة  ال�سالت  عرى  ففّككت  القت�سادّية،  الأزمة  اأي�ساً  هنا  وتفاقمت 

التقليدّية. وخّلفت م�ساكل اقت�سادّية واجتماعّية معّقدة، ظهرت �سماتها �سنة 1861 

عندما رفع اأهايل بتّدين اللق�س دعوى على دير �سّيدة م�سمو�سة. ربحت الرهبانّية 

الدعوى على يد حماميها الأب اأغناطيو�س �سكري، الذي متّنى على الأب العاّم 

دير  يف  العاّمة  الرئا�سة  �سجل  يف  »امل�سبطة«  ت�سجيل   
ّ

ال�سبابي مينّي  لورن�سيو�س 

قزّحيا،   - اأنطونيو�س  ما  ودير  ميفوق  �سّيدة  دير  �سجاّلت  ويف  طامي�س،  �سّيدة 

من  ت�ستفيد  املوؤ�س�سات  هذه  لعّل  الرهبانّيات،  وباقي  املارونّية  البطريركّية  ولدى 

احلكم يف امل�ستقبل. و�سّح ظّن الأب املحامي، فتجّددت امل�سكلة بني ال�رشكاء من 

اأهايل بتّدين اللق�س، ودير �سّيدة م�سمو�سة، يف نهاية القرن التا�سع ع�رش، وع�سّية 

احلرب العاملّية الأوىل )1918-1914(

للوئام  وحباً  القريب،  م�سلحة  على  غريًة  حقوقها  عن  الرهبانّية  وتنازلت 

وربحت  قزّحيا.  دير  على  العربة  اأهايل  من  ال�رشكاء  اأي�ساً  وا�ستكى  وال�سالم. 

الرهبانّية الدعوى على يد الأب يو�سف رّفول، بعد اأن خ�رشت اأمواًل �سخمة.

اإىل  الفاعلة  القوى  من  الكثري  الأمّد،  الطويل  القت�سادّي،  ال�سيق  ودفع 

الهجرة. وكان من بينهم �رشكاء الأديرة. واعتاد هوؤلء اأن يرتكوا للدير اأعباء اعالة 

عيالهم. فقامت الأديرة بواجب اأودهم بدون تق�سري.

الكّد والتعب  الرهبانّية، جنى  باأرزاق  اأطماع  ويف غمرة هذه الأزمة، برزت 

تنادي  الالم�سوؤولة  الأ�سوات  بع�س  وارتفعت  والقومّية.  الوطنّية  واحتياط 

مب�سادرتها وتوزيعها. وتّكررت هذه الفرتاءات دومنا اأي اعتبار للتاريخ وامل�سري.

ة، ونّفذت الأ�سغال العاّمة يف  اأن انتهكت حرمة امللكّية اخلا�سّ و�سبق للدولة 

و�رشكة  �سحّية  حماجر  اأن�ساأت  حيث  الكرنتينا  يف  �سّيما  ل  الرهبانّية،  اأرا�سي 

للغاز، ويف قلب بريوت حيث هدمت اأنط�ساً لتو�سيع الطريق العاّم، وذلك بدون 

خدمة  يف  منها  م�ساهمًة  امل�ساريع  هذه  ازاء  الرهبانّية  وت�ساهلت  تعوي�س.  فكرة 

املنفعة العاّمة.
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الربوت�ستانتّية  الأجنبّية  الر�ساليات  كّثفت  فقد  الثقايّف،  ال�سعيد  على  اأّما 

والكاثوليكّية والأرثوذوك�سّية عملها يف ترّقي العلوم يف بالدنا منذ �سنة 1830. 

وغدا العلم مطلبا عاماً لكل فئات ال�سعب منذ عهد املت�رشفّية.

فتم�ّسكت  املجتمع.  يف   
ّ

الطليعي دورها  على  حتافظ  اأن  الرهبانّية  و�ساءت 

انبثقت منه، وخربت ذهنّيته، وتعّهدت  الذي  اللبنايّن  بال�سعب  املبا�رش  باّت�سالها 

بن�رش العلم، وفتحت العديد من  اأي�ساً  �سوؤون تربيته منذ تاأ�سي�سها. فاأخذت هي 

املدار�س يف كّل اأنحاء البالد. وهذه اأهمها : مدر�سة راأ�س املنت �سنة 1831، مدر�سة 

 ،1846 �سنة  1839، مدر�سة حماليا  �سنة  ال�سبانّية  1836، مدر�سة  �سنة  لهيا  بيت 

جتديد   ،1854 �سنة  وكفرحّيال  العذرا  مدر�ستا   ،1853 �سنة  زبدة  عني  مدر�سة 

مدر�سة مار يو�سف - املتنّي �سنة 1866، مدر�سة وادي جزّين �سنة 1873، مدر�سة 

اغبه �سنة 1890، مدر�سة بريوت لإكلرييكيي الرهبانّية �سنة 1891، مدار�س �سقي 

1904 ومدر�سة طورزّيا  1896، مدر�سة بطحا  ر�سمّيا وال�سقاديف وبعبدات �سنة 

.1932

مل تعّمر بع�س هذه املدار�س طوياًل لالأ�سباب التي �سبق اأن اأ�رشنا اليها، ويدّل 

فيها  التعليم  واقت�رش  لها.  الرهبانّية  اختّطته  الذي  الر�سويّل  املنحى  على  عددها 

على املرحلة البتدائية. و�ساهمت قدر امل�ستطاع مبحو الأمّية. ورعت الر�سالّيات 

الأجنبية التعليم يف امل�ستويات العليا. و�سهد لبنان حركة ثقافّية نا�سطة ورائدة يف 

العامل العربي. وظهرت طبقة جديدة مثّقفة تعاطت املهن احلّرة كالتعليم واملحاماة 

يت�سّن  التي مل  الطاقات  من هذه  الدارة جزءاً  وا�ستوعبت  وال�سحافة.  والطب 

لها ا�ستخدامها يف التنمية القت�سادّية. فخّلفت احلركة الثقاّفية اذن بع�س النتائج 

ال�سلبّية، اذ حّول النكباب على حت�سيل العلم �سطراً من اليد العاملة يف الزراعة 

املّتبعة يف تلك  التن�سئة  �سبل  له  توّفر  احّلرة الأخرى. ومل  املدار�س وامليادين  اإىل 

�سناعات  ببناء  بال�رشوع  له  ت�سمح  مل  كما  الزراعة،  قطاع  تطوير  امكانّية  الأيام 

قوّية. ومل تتدارك ال�سلطات املحّلّية وال�سلطنة العثمانّية هذه املخاطر.
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يف ما يخ�ّس التاأليف، يكاد الباحث ل يعرث على اأي اأثر فكرّي ذي �ساأن. واأّما 

ما يخ�س الرتجمة فيالحظ اأّن حركتها قد خمدت، واأما الطباعة فقد اقت�رشت على 

الكتب الليتورجّية والالهوتّية املنقولة وبع�س الكتب التاريخّية. وكانت الرهبانّية 

قد ا�سرتت مطبعة �سنة 1856، وو�سعتها يف دير �سّيدة طامي�س، وا�ستّمر الن�سخ.

عّمت  التى  الفو�سى  ّجراء  من  الرهبانّية  يف   
ّ

الداخلي الو�سع  ا�سطرب 

البالد. اأخذ روؤ�ساء الأديار والرهبان املتحّدرون من منطقة واحدة ي�ستقّرون فيها. 

واأهملت الجتماعات الدورّية من اأجل التن�سيق والت�ساور. فا�ستدعى هذا التبعرث 

.
ّ

تدّخل روما ب�سكل تدريجي

ا�سطّر املوفدون الر�سولّيون اإىل تعيني الأب العاّم. وتعنّي، لأول مّرة، الأب 

 ملّرتني: 
ّ

�سابا كريدي العاقوري �سنة 1845. ثم تعنّي الأب لورن�سيو�س مينّي ال�سبابي

على  �سلطته   
ّ

ال�سبابي وب�سط  ال�سواديح«.  اثر »جممع   1856 و�سنة   ،1850 �سنة 

جممل اأديار بالد جبيل واجلّبة. وخ�سعت اأديرة املنت وال�سوف ل�سلطة الأب العاّم 

املنتخب اأر�سانيو�س النيحاوّي. فت�سالح هذا الأخري مع الأب العاّم لورن�سيو�س 

 
ّ

 قبل وفاتة �سنة 1859، وعادت الّلحمة اإىل الرهبانّية، وانتخب ال�سبابي
ّ

ال�سبابي

رئي�ساً عاماً حتى �سنة 1862.

وا�سطلع  الر�سولّية،  الزيارة  اإىل  روما  جلاأت  الرهبانّية،  وحدة  على  حر�سا 

اأبر�سّية قرب�س املارونّية، من �سنة 1857 حّتى  بها املطران يو�سف جعجع، راعي 

�سنة 1874. وتراأ�س الأب افرام جعجع الب�رّشايّن الرهبانّية مّدة اثنتي ع�رشة �سنة 

.)1874-1862(

ثم تقّلد الزيارة القا�سد الر�سويّل لودوفيك�س ييايف )Piavi( اليطايّل الأ�سل 

)1875- 1889(. وكان حاّد املزاج. فلم يح�سن ا�ستعمال �سلطته حلّل النزاعات 

 للمجمع اللبنايّن )1736( الذي �سان 
ّ

بعيداً عن العنف. وا�سرتجع الن�ّس العربي

الن�ّس  برتجمة  عنه  وا�ستعا�س  بطاركتها.  و�سالحّيات  املارونّية  الكني�سة  حرمة 

عند  العثمايّن  للفرمان  املوارنة  والأ�ساقفة  البطاركة  اخ�ساع  وحاول  الالتيني. 
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خا�ّس  ب�سكل  وحاول  اللبنانّية.  الرهبانّية  بقوانني  وعبث  الوظيفة.  يف  دخولهم 

الّتفاق مع املت�رّشف ر�ستم با�سا. وت�ساعدت مقاومة هذا الواقع بدعم من تيار 

يو�سف بك كرم الوطني، مما اأزعج القا�سد الذي قّرر بالّتفاق مع ال�سلطة القائمة 

قمع املقاومة.

مار  رهبان  اليها  وا�ستدعى  اإهدن،  زار  با�سا  ر�ستم  املت�رّشف  اأن  و�سادف 

اأنطونيو�س - قزّحيا وا�سطهدوا واأهينوا. و�سيق بع�سهم اإىل �سجن بيت الدين. 

وبينما هم مقتادون يف الطريق قرب البرتون، اذ هبط اخوة لهم لتحريرهم، اأتوا 

من اأديرة بالد جبيل والبرتون، فاأدركتهم فرقة من »اجلندرمة« حالت دون حتقيق 

ال�ساقة، ومنهم من  لالأ�سغال  الدين  بيت  الرهبان يف �سجن  مق�سدهم. وخ�سع 

اأدركتهم املنّية فيه. ومل يحدث مثل ذلك من قبل يف ظّل الأمرباطورّية العثمانّية.

املدبّرين، وّزع مبوجبها بع�س رهبان دير  تدابري داخلّية يف جممع  واتخذت 

بهذه  اأرا�سيه  من  اأحلق جزء  كما  القريبة،  املراكز  قزحّيا على  اأنطونيو�س -  مار 

املراكز.

اأخّلت هذه الزيارات املتكّررة على الرهبانّية يف عمل املجامع العاّمة فنودي 

بال�سالح يف ال�سنوات الع�رش الأخرية من القرن التا�سع ع�رش. واجّتهت الأنظار 

اإىل الأب مبارك �سالمة املتيني خرّيج جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت. فبذل 

الأب العاّم مبارك �سالمة )1891-1895( جهوداً حثيثة، ولكّن �سعوبة املّهمة، 

لالأ�سباب التي تقدّمت، وق�رش مّدة حكمه مل ي�سمحا له بتحقيق هذا امل�رشوع.

وو�سع الأب الي�سوعي مارتينوف )Martinov( م�سّودة اأّول درا�سة لال�سالح 

�سنة 1893، نّقحها »جممع انت�سار الميان« واأعلنها على الرهبان. وت�سّمنت ر�سالة 

وّجهها الأب العاّم مرتينو�س ال�سمايّل )1896-1899( املوا�سيع نف�سها. وّكرر 

البطريرك اليا�س احلوّيك )1899-1932( التو�سيات عينها.

ثم ت�سّلم الزيارة املوفد الر�سويل دوفال )Duval(. وحر�ست روما على اأن 

�سنة  حّتى   1898 �سنة  من  الزيارة  هذه  ودامت  احلوّيك.  البطريرك  فيها  ت�رشك 
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1907. متّيزت هذه الزيارة بتدخالت وم�سايقات مريرة على الرهبانّية، مار�سها 

مطارنة من حا�سية البطريرك.

بكّل  الرهبانّية  عن  يذود   )1910-1904( رّفول  يو�سف  العاّم  الأب  وهّب 

اأترابه من الرعيل الأول وخ�سالهم، ل �سيما  �سجاعة ورباطة جاأ�س وحنكة بغرية 

قراعلي  مثل  العفوّي،  والذكاء  الن�سال  على  كالهما  فطر  وقد  اللبودّي.  توما 

ال�رّشّي  تقريره  بامل�ستندات  بقدر من روحانيتهما. ووّثق رّفول  وفرحات، ولكن 

 الر�سويّل، فتوقفت هذه الزيارة �سنة 1907.
ّ

ل »جممع انت�سار الميان« وللكر�سي

وبداأت عندها زيارة اأخرى �سملت الرهبانّيات املارونّية الثالث. اأوكلت مهاّم 

الأب  وت�سّلمها  اثنان لحقاً،  منها  ان�سحب  ثالثة رهبان لتني.  اإىل  الزيارة  هذه 

اأطلقها  عنيفة،  �رشّية  �سحفّية  حملًة  الزيارة  هذه  واجهت   .)Galland( غالند 

الأب لوي�س بليبل، موؤرخ الرهبانّية، و�سانده الأب رّفول. وقد باركها البطريرك 

اليا�س احلوّيك، لأنه لقى فيها انتقا�ساً من �سالحّياته. ون�رشت جريدة »املناظر« 

موافقة  »الب�سري«  جريدة  ورّدت  احلملة.  وقائع  البعبداّتي  لبكي  نّعوم  ل�ساحبها 

عليها. وتوّقفت هذه الزيارة خالل احلرب العاملّية الأوىل، ثم ا�ستعادت ن�ساطها 

حّتى �سنة 1922.

ا�ستق�سى  حت مع الأب غالند الذي  اأّما مقاربة امل�سائل املطروحة فقد تو�سّ

هو بنف�سه العلل، ودّونها يف تقرير م�سهب �سمل الرهبانّيات الثالث �سنة 1911. 

الأب  وتقّدم  رهبانّية.  كّل  حالة  تتناولت  موجزة  درا�سات  �سل�سلة  وظهرت 

العاّم يو�سف رّفول بدرا�سة ذات قيمة كبرية حول القانون و�سبل تطبيقه �سّمنها 

 1904 �سنتي  بني  الرهبانّية  موارد  فيها  خّمن  اقت�سادّية  بنبذة  واأحلقها  اختباره. 

و1907، فبلغت مليونني و�سبعمائة وثالثة و�ستني األف و�سبعماية وت�سعني غر�سا« 

قيامها.  لأجل  الأمالك  ت�ستهلكه  ما  كّل  املبلغ  هذا  من  يحذف  )2763790غ(. 

ي�سيب منها يومّيا كّل فرد من اأبناء الرهبانّية البالغ عددهم ثمامناية �سخ�س - رهباناً 

ة  احل�سّ هذه  تعّينت  بارات.  وخم�س  غرو�س  ثالثة   - �سمناً  ومبتدئني  وراهبات 
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لكامل م�ساريف الراهب، وي�ساركه فيها »التعمريات غري العتيادّية ال�سطرارّية 

وال�سيف واخلادم، وينازعه عليها الطّماع، وت�ساهمه فيها نكبات الزمان«. وجاء 

اللّبودّي منذ مئة وخم�سني �سنة خلت. ويكون  كالم رّفول يف �سياق ما لحظه 

رّفول اأول من و�سع ن�سبة بني عدد الرهبان ومقدار انتاجهم. وي�ستثنى املبتدىء 

والدار�س وال�سيخ من فئة املنتجني. وي�ستنتج من هذه اخلال�سة احل�سابّية ما اآلت 

اليه الزراعة يف بداية القرن الع�رشين يف لبنان يف موؤ�س�سة وقفت نف�سها خلدمتها.

وجتدر ال�سارة اإىل اّن الزيارة الر�سولّية ا�ستمّرت حتى �سنة 1952، ثم جتّددت 

�سنة 1991. 

الأمور  �سبط   )1913-1910( �رشكي�س  اجناديو�س  العاّم  الأب  وحاول 

الوكالة  حينئذ  وتنظّمت  رّفول،  يو�سف  العاّم  الأب  م�سعى  مكّماًل  القت�سادّية 

العاّمة التي تعنى بال�سوؤون القت�سادّية يف الرهبانّية. وعّمم الأب العاّم اجناديو�س 

�رشكي�س ر�سالة على الروؤ�ساء تعالج ق�سّية التدوين يف الرهبانّية، وكيفّية ترتيب 

�س  يخ�سّ اأن  يف  وجهد  احل�سابّية.  والدفاتر  والروزنامات  الرهبانّية  ال�سجاّلت 

نة.  املح�سّ الرهبانّية  يرغبون يف عي�س احلياة  للذين  الكحلونية  اليا�س -  مار  دير 

وبا�رش تطبيق ف�سل النذور الب�سيطة عن الحتفالّية ان�سجاماً مع مّقررات املجامع 

اأعاقت حتقيق  الأوىل )1918-1914(  العاملّية  موؤ�رّشات احلرب  ال�سابقة. ولكّن 

هذه املبادرات.

وتنتهي مرحلة الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش على نغمة تفاوؤلية. فقد 

ان  �سبق  التي  املدار�س  جانب  اإىل  و�ّسيدت  عمرانياً.  منّواً  الرهبانّية  فيها  رافقت 

عّددناها، اأديرة جديدة، وتفرّعت مراكز اأخرى عن اأديرة قدمية. وهذه قائمة بها : 

تاأ�س�س :

اأمالكه عن 	  1840، وف�سلت  دير مار يعقوب - احل�سن قرب دوما �سنة 

دير مار اأنطونيو�س - حوب خدمًة ملوارنة تلك املنطقة.

اأرزاق 	  عن  اأمالكه  وف�سلت   ،1845 �سنة  املري  مراح   - روكز  مار  دير 
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الوظيفة العاّمة الواقعة يف نهر ال�سليب وعجلتون، بق�سد امل�ساعدة يف 

اخلدم الروحية.

 	 ،1847 اأنطونيو�س - اجلديدة ودير مار جرج�س - ع�سا�س �سنة  دير مار 

وف�سلت اأمالكهما عن دير مار اأنطونيو�س - قزّحيا.

مار 	  دير  اأمالكه عن  1847، وف�سلت  �سنة  قّبيع  مارون -  يوحنا  مار  دير 

اليا�س - الكحلونّية.

دير مار �سليطا - الّقطارة �سنة 1847، واهّتم ببنائه الأب العاّم لورن�سيو�س 	 

 �سنة 1851.
ّ

مينّي ال�سبابي

املطران 	  من  خرائب  الرهبانّية  وت�سلمته  جّنني،  دير   - جرج�س  مار  دير 

بول�س ك�ّساب �سنة 1851.

دير القدي�سني بطر�س وبول�س - العذرا �سنة 1854.	 

اأنط�س مار اأنطونيو�س - يافا �سنة 1855	 

اأنط�س �سّيدة املعونات - بعلبك �سنة 1858.	 

دير املخّل�س - بحّنني �سنة 1863.	 

دير مار �سمعان العمودّي - القرن )اأيطو(، وقد ت�سّلمته الرهبانّية، �سنة 	 

1863، من املطران بول�س مو�سى لتعنى بتدبري راهباته.

مار 	  دير  عن  اأمالكه  وف�سلت   ،1876 �سنة  ب�رشما   - النجاة  �سّيدة  دير 

اأنطونيو�س - قزحّيا.

دير �سّيدة الن�رش - غو�سطا �سنة 1879، وقد تاأ�س�س ليكون مدر�سة لن�سء 	 

الرهبانّية، وهو يج�ّسد روعة الهند�سة الرهبانّية يف تلك الفرتة.

اللبنانّيات 	  للراهبات  �س  وخ�سّ  ،1894 �سنة  القنيطرة   - مارون  مار  دير 

املارونّيات.

�س اأي�سا« للراهبات اأنف�سهن.	  دير مار يو�سف - جربتا �سنة 1897، وخ�سّ

دير مار اأنطونيو�س - النبّطية �سنة 1907، وف�سلت اأمالكه عن دير �سّيدة 	 

م�سمو�سة.
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ي�ستطلع  احلقبة،  هذه  منذ  الرهبانّية  تبّنته  الذي  الر�سويّل  املنحنى  جانب  اإىل 

قد  العاقورّي  كريدّي  �سابا  العاّم  الأب  كان  ال�سالح.  بوادر  اأي�ساً  فيها  الباحث 

اأر�سل اأول دفعة من الرهبان ليدر�سوا يف معهد الآباء الي�سوعيني يف غزير، لعّلهم 

هذا  على  �سالمة  مبارك  العاّم  الأب  حافظ  الرهبانّية.  مدار�س  لحقاً  يت�سّلمون 

فيها  مبا  اأ�ّس�سوا جامعتهم،  بريوت حيث  اإىل  الي�سوعيون  الآباء  انتقل  يوم  التفاق 

كّلية الفل�سفة والالهوت. ا�سرتى الأب العاّم مقّراً للرهبان الدار�سني يف �سارع عبد 

الوهاب النكليزّي، قرب جامعة القدي�س يو�سف، �سنة 1891، ابتاعه من �ساحبه 

ذهباً.  فرن�سية  لرية  األف  قدره  بثمن  مري  بيت  من  املارويّن  مهاو�س  اليا�س  املدعو 

املتخّرجني من هذه  اأفواج  فيها. وانطلقت  تزال  اإىل بريوت ول  الرهبانّية  وعادت 

املدر�سة تتعّهد �سوؤون العلم يف الرهبانّية اإىل اأن ا�سطلعت بامل�سوؤولّية جامعة الروح 

القد�س - الك�سليك. وكان بزوغ فجرها �سنة 1950 على قدر رجاء احللم الدفني.

ول يغرب عن بال اأحد اأّن وجه مار �رشبل القدّي�س، حبي�س عّنايا �سطع يف ذاك 

القرن. وكان قد تغّمده اهلل برحمته �سنة 1898. وبداأت عندها اأخبار عجائبه متالأ 

الدنيا اإىل اأن اعلن قّدي�ساً للكني�سة جمعاء �سنة 1977.

يج�ّسد مار �رشبل والعديد من اخوته الرهبان، �سواء الذين التزموا مبوجبات 

احلياة الديرّية اأو الذين انفردوا يف املحاب�س، تراثاً روحانياً عريقاً وحّياً �سّكل جوهر 

من  الرغم  على  املارونّية،  اللبنانّية  الرهبانّية  ا�ستمرارية  و�سمن  الرهبايّن،  النهج 

الأزمات الداخلية والتغرّيات اخلارجية التي تعّر�ست لها.

تنبع هذه الروحانّية من التعلق بال�سّيد امل�سيح، من حفظ تعاليم الإجنيل، من 

 
ّ

اأن التدّرب اليومي وم والإماتات.  تتميم القوانني ومن ممار�سة ال�سلوات وال�سّ

بعالمات  م�سلكه  وطبع  اللبنايّن،  الراهب  �سخ�سّية  �سقل  القدا�سة  عي�س  على 

وما  امللكوت.  �سطر  توّجه   
ّ

امل�سيحي للكمال  مدر�سًة  الرهبانّية  من  فارقة، وجعل 

القّدي�سني �رشبل ونعمة اهلل ورفقا والطوباوي الأخ ا�سطفان نعمه وغريهم اّل �سهود 

الف�سائل  فيه  قناعاتهم، ور�ّسخوا  بب�ساطة  اأّثروا يف جمتمعهم  امل�سيحّية.  للمثالّية 
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وتراك�سوا  �سفاعتهم،  والتم�سوا  بهم  الأقتداء  اإىل  النا�س  ف�سعى  الثابتة،  والقيم 

يف  كاخلمرية  املجتمع  يف  يعمل   
ّ

الروحي البعد  هذا  زال  وما  اأ�رشحتهم.  لزيارة 

العجني، ويجذب الدعوات اإىل احلياة الرهبانّية.

مرحلة انفتاح وانت�صار يف العامل )1995-1918(

ح�سلت يف القرن الع�رشين تغيريات جذرّية، يف العامل ويف املجتمع اللبنايّن، 

فر�ست على الرهبانّية التزامات تربوّية واجتماعّية ووطنّية ج�سيمة، كان ل بّد من 

اأن ت�سطلع بها، وتتحّمل اأعباءها. وموؤ�ّس�سات الدولة مل تكن بعد اأعّدت نف�سها 

اندلعت  التغيري وعنا�رشه:  وتعّددت عوامل  التغيريات.  تلك  �سوؤون  كّل  لتتدبّر 

دميوغرافّية  تركيبات  وبّدلت  واقت�سادّية،  �سيا�سّية  اأنظمة  فقلبت  عاملّية،  حروب 

القاّرات. وتطّورت  نتيجة لالأقتتال، وتخالطت ال�سعوب، وحدثت الهجرة عرب 

الخرتاعات والكت�سافات، فكان لها وقعها على م�ستوى تنظيم العمل ونوعيته. 

العائلّية  احلياة  وتغرّيت  وجواً.  وبحراً  براً  العاملّية  املوا�سالت  �سبكة  وحت�سّنت 

ومفاهيمها. وترّهفت الأحوال املعي�سّية يف البيوت حيث دخلت جتهيزات جديدة 

كالرّباد، والغ�ّسالة، والتلفون، والراديو، والتلفزيون، وموؤخراً الكمبيوتر...

رافقت الرهبانّية التطّور يف بالدنا، و�ساركت يف �سنعه، بقدر ما �سمحت لها 

منطلقاتها واإمكانّياتها والأو�ساع العاّمة. واعتادت اأن تتحّمل امل�سوؤولّيات اجل�سام، 

وهلك  الأوىل،  العاملّية  احلرب  �سّبت  فعندما  الع�سيبة.  الظروف  يف  خ�سو�ساً 

اللبنانّيني، وت�سّور مثيلهم جوعاً، وقا�سى نظريهم احل�سار  ع�رشات الآلف من 

البطريركّية  جانب  اإىل  اللبنانّية  الرهبانّية  وقفت  احلرّيات،  و�سلب  والتع�ّسف 

املارونّية تخّفف الآلم وامل�سائب. ورهن الأب العاّم اإغناطيو�س داغر )1913 - 

1929( جميع ممتلكات الرهبانّية للدولة الفرن�سّية، لقاء مليوين فرنك ذهباً �رشفت 

يف اإغاثة الفقراء واملحتاجني.

وتكّررت املحنة اإبّان احلرب العاملّية الثانية )1939-1945(، فقامت الرهبانّية 

جمّدداً بدور ال�سامري ال�سالح، واآوت يف اأديارها، خ�سو�ساً يف دير مار جرج�س 
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الناعمة، الالجئني واملعوزين. ومنحت ال�سلطات املدنّية الأب العاّم با�سيل غامن 

)1938-1944( الو�سام تقديراً لت�سحيات الرهبانّية.

ففتح  اأ�سالفه،  خطى   )1950-1944( العنداري  يوحّنا  العاّم  الأب  واقتفى 

عازار  مو�سى  العاّم  الأب  واأحاط   .1948 �سنة  الفل�سطينّيني،  لاّلجئني  الأديار 

)1950-1956( بعطف خا�س منكوبي الزلزال الذي �رشب لبنان �سنة 1956. 

وعّو�ست الرهبانّية على املت�رّشرين مب�ساعدات من �سندوقها العاّم.

وملا اندلعت احلرب الأخرية يف لبنان، �سنة 1975، واقتلعت ع�رشات الآلف 

من امل�سيحيني من منازلهم وقراهم واأرا�سيهم، و�سع الأب العاّم �رشبل ق�ّسي�س 

له  وكان  م�ساعدتهم،  �سبيل  يف  بت�رّشفهم  الرهبانّية  اإمكانّيات   )1980-1974(

وركن  امل�سيحّية،  املقاومة  عمود  كّونت  التي  اللبنانّية  اجلبهة  تاأ�سي�س  يف  الف�سل 

الق�سّية اللبنانّية يف التاريخ املعا�رش.

، واأر�سى 
ّ

واأكمل الأب العام بول�س نعمان )1980-1986( هذا اخلّط الوطني

ال�سيا�سة، لإيجاد  اأعلى م�ستوى حمافل  يفاو�س على  اأن  له  قواعد نهجه. وُقّدر 

حّل مل�ساألة لبنان. واهتّم ب�سوؤون املهّجرين، من�سّيي احلرب، وابتنت لهم الرهبانّية 

يف عهده، �سنة 1984، ثالث بنايات يف اأرزاق دير �سّيدة املعونات، على م�سارف 

جبيل.

اهتّم الأب العاّم با�سيل الها�سم )1986-1992( مب�ساعدة »مدر�سة الطوباوّية 

رفقا املّجانّية« وت�سجيعها، وظّلت تعمل حّتى �سنة 1993، وكانت ت�ستقبل حوايل 

�ستمائة تلميذ، يتوّزعون على املرحلتني الإبتدائّية والتكميلّية.

و�سّجعت الرهبانّية مبادرات اأعمال الّرحمة. وجهد رهبانها يف خدمة مهّجري 

الدامور وغريهم، وكانوا يوؤّمنون لهم اخلدمات الروحّية ال�رشورّية.

تاأمني  خالل  من  واملعوزين  الفقراء  باإعانة  الرهبانّية  من  اأفراد  بع�س  و�ساهم 

للحرب،  ال�سلبّية  النتائج  مبعاجلة  الآخر  بع�سهم  �ساهم  كما  لهم،  ة  خا�سّ مطاعم 

وذلك بان�ساء جمعّية تعنى بامل�سابني باملخّدرات.
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ولكنَّ  احلروب.  ابّان  طراأت  التي  امل�سائب  بع�س  عاجلت  املبادرات  تلك 

الرهبانّية مل تكتف مبزاولة اأعمال الّرحمة يف الظروف غري العتيادّية فح�سب، بل 

داأبت على تخفيف معاناة النا�س يف حياتهم العادّية اليومّية، فاأن�ساأت �سنة 1949 

املدينة  م�سارف  اىل   1973 �سنة  ونقلته  جبيل   - املعونات  �سيدة  دير  م�ست�سفى 

بالغة يف �سبيل جتهيزه بج�سم طّبي من خرية  حيث يرب�س الآن. وبذلت جهوداً 

اأهم  من  اليوم  فا�سبح  الطبّية،  واملختربات  املعّدات  وباأحدث  يني،  الخت�سا�سّ

امل�ست�سفيات يف لبنان. 

ا كانت املنطقة املمتّدة من جبيل اىل طرابل�س تفتقر اىل مركز �سّحي، ابتنت  وملَّ

الرهبانّية اأي�ساً �سنة 1964 م�ست�سفى مار �رشبل - البرتون، ثم �سلَّمته اىل الدولة 

اللبنانّية �سنة 1972. و�سّيدت اأي�ساً ميتم وماأوى �سّيدة لبنان - حري�سا �سنة 1964، 

الذي �سمَّ مئات الأطفال، ووفَّر لهم اأ�سباب الرتبية ال�سحيحة والعناية بالعجزة 

وال�سهر على خدمتهم.

للمجتمع  نت  فاأمَّ امليادين،  �ستَّى  العريق يف  اختبارها  الرهبانيَّة  قت        وعمَّ

مرافق  يف  اخلدمات،  جلَّى  واحلداثة،  م  التقدُّ اىل  اق  والتوَّ املتنامي،  اللبنايّن 

ها التعليم والر�سالة.  عديدة، اأخ�سُّ

     لقد مار�ست الرهبانيَّة العمل الرتبوّي منذ ن�ساأتها. و�سّجع املجمع اللبناينُّ 

انيَاً، يعّم الفتيان والفتيات. وتعدُّ  ر اأن يكون الزامّياً وجمَّ ، وقرَّ
ّ

الن�ساط التعليمي

ميًة و�سابقًة ع�رشها. هذه التدابري تقدُّ

تالمذًة  البتدائّية  مدار�سها  يف  فا�ستقطبت  رات،  املقرَّ تلك  الرهبانّية  نفَّذت 

ت احلاجة اىل  ينتمون اىل خمتلف فئات ال�سعب والعائالت الروحّية. ثم ا�ستدَّ

 والثانوّي يف مطلع القرن الع�رشين. وكان موؤمتر فر�ساي، الذي 
ّ

التعليم التكميلي

عقد �سنة 1919 ليدر�س م�ستقبل لبنان و�سوريا، قد خ�سَّ التعليم بحيِّز وافر من 

الرهبانّية  فلبَّت  العلم،  لتاأمني  العامِّني  الروؤ�ساء  لدى  العاّمة  و�سعت  اهتماماته. 

رة. وفتحت معاهد يف جممل مناطق لبنان، خ�سو�ساً  النداءات والطلبات املتكرِّ

ت هذه املعاهد جميع  يف الأو�ساط الريفّية، بغية تثبيت ال�سّكان يف مناطقهم. �سمَّ

تاريخ الرهبانية اللبنانّية املارونية



153
مراحل التعليم، وانح�رش عدد املدار�س بالن�سبة اىل ما كانت عليه يف القرن التا�سع 

ع�رش، لكنَّ عديدها من رهبان وهيئات ادارّية وتالمذة قد تزايد، حتى ا�ستقلَّت 

تدريجّياً عن الدير مببانيها وح�ساباتها. واأقيمت من�ساآت تتجاوب مع معايري التعليم 

قت فيها برامج التدري�س  الع�رشّية، وجّهزت باملعّدات املدر�سّية ال�رشورّية. ونُ�سِّ

نف�سها.  واأوروبا  ويف  ال�رشق  يف  املعاهد  اأكرب  ت�ساهي  فغدت  الرتبية،  ومناهج 

انت�رش ا�سعاعها يف حميطها، فاكت�سبت �سهرة بجّد اأ�ساتذتها، واجتهاد تالمذتها، 

وثقة اأهاليها وارتياحهم.  

مع  ح�سنة  عالقات  لها  وكان  الرتبية،  بوزارة  ثقافّياً  املدار�س  هذه  وارتبطت 

ثقافّيًة  �سنوّية، ورحالتٍ  وريا�سّيًة  علمّيًة  مبارياٍت  ونّظمت  الأجنبّية.  ال�سفارات 

وا�ستمتاعّيًة يف داخل لبنان والبلدان املجاورة.

اىل  الرهبانّية  ا�سطّرت  حّتى   ،1944 �سنة  املعاهد،  هذه  �ساأن  وتعاظم       

ا�ستحداث مركز خا�سٍّ يف ال�سلطة العليا، يعرف باملديرّية العاّمة. اأّول من �سغل 

هذه الوظيفة كان الأب يو�سف طربيه، الذي انتخب يف وقت لحق رئي�ساً عاّماً 

.)1968-1962(

      هذه هي اأهّم املدار�س :

�سنة 1922 	  مدر�سة �سيدة ميفوق، تاأ�س�ست  

�سنة 1922	  مدر�سة �سيدة م�سمو�سة          

�سنة 1936	  مدر�سة مار مارون - بري�سنني  

�سنة 1945 	  مدر�سة مار جرج�س - ع�سا�س  

�سنة 1945	  املعهد اللبنايّن - بيت �سباب   

�سنة 1947 	  مدر�سة مار اأنطونيو�س - �سّكا  

�سنة 1949	  مدر�سة مار�رشبل - اجلّية   

�سنة 1951	  مدر�سة مار اأنطونيو�س - حّمانا  

�سنة 1951	  مدر�سة مار يو�سف - املتني   
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�سنة 1951	  مدر�سة �سيدة طامي�س   

�سنة 1966	  املدر�سة املركزّية - جونيه   

�سنة 1967	  مدر�سة مار اليا�س - الكحلونّية  

اأ خّريجوها اأرقى املنا�سب  عرفت هذه املدار�س جناحاً علمياً وتربوياً باهراً، فتبوَّ

لقد  اقت�سادياًّ.   ذاتها  تكفي  اأن  ف�سلت يف  ولكنَّها  العاّم واخلا�ّس.  القطاعني  يف 

تخّلف  بينما  املعي�سة،  لغالء  وفقاً  فني،  واملوظَّ الأ�ساتذة  رواتب  دوماً  ت�ساعدت 

م الدولة  الأهلون غالباً عن ت�سديد الأق�ساط كاملة، ب�سبب الفقر والعوز. ومل تقدِّ

اأيَّ م�ساعدة، مع اأنَّها كانت قا�رشة عن ا�ستيعاب عدد التالمذة املتزايد. 

فيها،  للعمل  اأبنائها  الكثريين من  الرهبانّية على مدار�سها، وحّررت  و�َسَخت 

لتوؤمن  اأرزاقها  من  تبيع جزءاً  اأن  اىل  اأحياناً  اأديارها، وا�سطّرت  بانتاج  ودعمتها 

الرهبانّية  �سلَّمت  ال�سبعينات،  يف  الأقت�سادّية  الأزمة  ت  ا�ستدَّ ومّلا  ا�ستمراريتها. 

الدولة بع�س مدار�سها لقاء اأجور واهية. وجاءت احلرب اللبنانّية )1990-1975( 

فدّمرت بع�سها، مثل مدر�سة مار جرج�س - ع�سا�س، حيث ذبح ثالثة رهبان �سنة 

1975، ومدر�سة مار يو�سف - املتني، ومدر�سة مار اليا�س - الكحلونية، ومدر�سة 

اأّي  اأبداً  الرهبانّية  تنل  اجلّية. ومل  مار �رشبل -  بري�سنني، ومدر�سة  مارون -  مار 

تعوي�ٍس عن كلِّ تلك اخل�سائر الفادحة.

باأن  منها  اقتناعاً  مدار�سها  باحدى  الرهبانّية  �سّحت  اأي�ساً  احلرب  وب�سبب 

للمعاق حّقاً يف احلياة الكرمية، وي�ستحّق كلَّ ت�سحية ووفاء. لذلك، حتّول املعهد 

اللبنايّن - بيت �سباب 1976 اىل م�ست�سفى للمعاقني. اأّما بقّية مدار�س الرهبانّية 

فال تزال توؤدِّي دورها احل�ساريَّ يف املجتمع اللبنايّن.

حر�ست  .لكنَّها  -ن�سكّية  دّية  توحُّ كرهبانّية  الأوىل  غايتها  الرهبانّية  دت  حدَّ

اأي�ساً على اأن جتعل الر�سالة من �سلبها، بدون اأن تثري ح�سا�سيات يف هذا امل�سمار. 

املطران  عليها  وحثَّ  الالحقة  الرهبان  اأجيال  وتعاطتها  املوؤ�س�سون،  مار�سها 

�سعبة  اأماكن  اىل  الرهبان  وانطلق  اللبنايّن.  املجمع  اأطرها  م  ونظَّ ال�سمعايّن، 
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املرا�س مثل عّكار، وجبال الالذفّية، والبقاع، وعّكا، وقرب�س، وم�رش...

واجه عمل الرهبانّية الر�سويّل عوائق كبرية، منها قانونّية، ومنها اأنرتوبولوجّية 

نتجت عن الأر�سالّيات الغربيَّة والرتاتبّية املارونّية وخمالطة الرهبان للنا�س.

جهدهم.  وفائدة  �سريتهم،  وح�سن  بفظنتهم  ال�سعوبات  تلك  الرهبان  ذّلل 

واّت�سع نطاق عملهم جغرافّياً يف القرن التا�سع ع�رش. فقّلما وجدت قرية مل ميّر 

خ الأميان والف�سيلة والعبادات. واكت�سب  بها راهب يعظ يف زمن ال�سيام، وير�سِّ

همومهم  وحملوا  واأ�رشارهم،  �سمائرهم  اأعماق  ووجلوا  النا�س،  ثقة  الرهبان 

ب�سلواتهم،  ورافقوهم  اأفراحهم،  و�ساركوا  م�ساكلهم،  وا  وف�سّ واأوجاعهم، 

واأمّدوهم بالأر�ساد والتَّوجيه.

ي�ستحيل عدُّ الرهبان الذين قاموا بتلك الأعمال الروحّية، وتقدير ثمار اأتعابهم 

خلدماتهم  املوؤمنني  بطلبات  املليئة  العاّمة  الرئا�سة  اأوراق  ذلك  على  ت�سهد  يًّا،  كمِّ

حّتى يف قلب منطقة ك�رشوان نف�سها. 

اها  تعدَّ بل  اجلغرافّية،  لبنان  عند حدود  الر�سويلُّ  الرهبانّية  ن�ساط  يتوّقف  مل 

اللبنانيني. وقد نتج عن  اىل حيثما دعت احلاجة، وحيثما حّلت وفود املهاجرين 

 عميم. 
ٌّ

 ووطني
ٌّ

ت�سحيات الرهبانّية، يف بالد النت�سار، خري روحي

 -جغرايفٌّ بتوزيع ر�سالت الرهبانّية يف خارج لبنان: 
ٌّ

        وهذا جدول زمني

�سنة 1737 	  دير مار اليا�س مطو�سي - قرب�س  

�سنة 1949	  ر�سالة داكار -ال�سنغال                  

ر�سالة مندو�سا -الأرجنتني                �سنة 1952 	 

ر�سالة �ساو باولو-الربازيل               �سنة 1954	 

ر�سالة اأبيدجان -�ساطئ العاج            �سنة 1954 	 

ر�سالة بامكو - مايل                            �سنة 1959	 

ر�سالة مك�سيكو -املك�سيك                 �سنة 1960 	 
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ر�سالة التوكومان -الأرجنتني          �سنة 1960	 

ر�سالة �سدين -اأ�سرتاليا                     �سنة 1972 	 

ر�سالة لندن -انكلرتا                         �سنة 1983	 

ر�سالة مونرتيال -كندا                      �سنة 1984 	 

بيت مار �رشبل -�سورين )فرن�سا(    �سنة 1987	 

ر�سالة كركا�س -فنزوياّل                   �سنة 1988.	 

ال�رشقّية،  الكنائ�س  جممع  قّرر  الوا�سع،  الر�سويّل  املدى  هذا  اىل  ونظراً 

برئا�سة الكاردينال تي�ّسريان، �سنة 1955، اعالن الرهبانّية اللبنانّية املارونّية رهبانّية 

ر�سولّية.

انَّ التحّولت اجلذرّية التي انتابت جمتمعنا اللبناينَّ ،خالل القرن الع�رشين 

والتي �سبق اأن اأ�رشنا اليها ،مل تُِعق الرهبانّية عن العتناء ب�سوؤونها الداخلّية البحتة.

لقد اهتّمت الرهبانّية بدعاوى قّدي�سّيها منذ عهد الأب العاّم اغناطيو�س داغر. 

 وغناه، 
ّ

اأبنائها هي خري دليل على عمق تراثها الروحي وتقّر الرهبانّية باأن قدا�سة 

علنت قدا�سة 
ُ
وباأنها غاية املن�سوين يف �سفوفها، وال�سمانة الأكيدة للم�ستقبل. فاأ

 وتقدي�سهما فيما بعد. 
ّ

1977، وتطويب رفقا ونعمة اهلل احلرديني مار �رشبل �سنة 

وهناك اأي�ساً وجوه اأخرى عديدة تنتظر اأن يك�سف عن ف�سائلها .

و�سعت الرهبانّية دوماً اىل جتديد قوانينها كي تن�سجم اأكرث مع روح الع�رش.

وتاأّلفت جلنة لدر�سها، منذ عهد الأب العام مرتينو�س طربيه )1938-1929(.

 
ّ

فّعل الأب العاّم يوحّنا العندارّي عمل هذه اللجنة. وحتّقق املجمع ال�رشقي

من �سّحة القوانني، وثّبتها �سنة 1960 يف عهد الأب العاّم اغناطيو�س اأبي �سليمان 

�سنوات. وا�ستوؤنفت درا�سة  ملّدة ع�رش  )1965-1962(. وو�سعت يف الختبار 

القوانني يف عهد الأب العاّم بطر�س قّزي )1968-1974(. وانتهت اللجان من 

بداية  ومع  لتعديلها،  بالغة  جهوداً  الالحقة  العهود  وبذلت   .1974 �سنة  اأعمالها 

اخلا�ّس  العاّم  املجمع  اأكّب   ،1993 �سباط   4 يف  تابت  يوحّنا  العاّم  الأب  عهد 

تاريخ الرهبانية اللبنانّية املارونية



157
ال�ستثنائي على و�سع اللم�سات الأخرية لن�سو�س القوانني والفرائ�س الرهبانّية، 

لتظهر ب�سيغتها النهائّية.

احلوار  من  مناخاً  الدورّية  الرهبانّية  والجتماعات  الدرا�سات  خلقت 

التي جتعلها  املوؤّهالت  بكل  تتمّتع  موؤ�ّس�سة  الرهبانّية  اأّن  واأّكدت  والدميوقراطّية، 

. ت�ستمرُّ

بعناية كربى يف هذه احلقبة. و�سملت رعايتها  ن�ساأها  اأي�ساً  الرهبانّية  ت  خ�سَّ

جميع مراحل التن�سئة. فاختارت اأجدر املربنّي، رهباناً ذوي علم وف�سيلة، لرتبية 

اأبنائها. وانتقت لهم مراكز توافرت فيها كّل اأطر احلياة الديرّية. واأدخلت الطالبّية 

ب بعمر الثنتي ع�رشة �سنة.  �سنة 1939 مبنزلة »دندانة« لقبول طاّلب حياة الرتهُّ

واجتمع الن�سء يف اكلرييكّية الك�سليك، ما عدا املبتدئني. وح�سدت الرهبانّية، 

نتيجة عنايتها واأتعابها، ثماراً جّيدة، هم غالبّية من يت�سّلمون اليوم مقّدراتها.

1950 م�ساعي  �سنة  تاأ�ّس�ست  التي  القد�س -الك�سليك  الروح  جت جامعة  توَّ

نت عهداً جديداً من النفتاح  الرتبية والتعليم. ود�سَّ الرهبانّية احلثيثة يف حقول 

على الن�سان والعامل والق�سايا املعا�رشة. ولقد اعتادت الرهبانّية عندئٍذ اأن توفد 

وا�ستغل  واأمريكا.  اأوروبا  جامعات  يف  اخت�سا�ساتهم  لينهوا  اأبنائها،  من  اأفواجاً 

موؤ�س�سات  يف  والأدارة  والأبحاث  التدري�س  يف  عودتهم  لدى  املتخّرجون 

الرهبانّية، ل �سّيما يف جامعة الروح القد�س -الك�سليك. 

وقد متّيز ن�ساط اجلامعة بالنه�سة الليتورجّية واملو�سيقّية، ان�سجاماً مع مقّررات 

الكتب  جمموعة  وتعرّب  املارونّية.  الكني�سة  وحاجات  الثاين  الفاتيكايّن  املجمع 

الطق�سّية التي ت�سدر عن من�سورات اجلامعة عن وقع هذه النه�سة بني املوؤمنني. 

بالأ�سافة اىل ما اأنتجته وتنتجه اجلامعة، متّيزت هذه املرحلة، على �سعيد الرهبانّية، 

بتاآليف وترجمات حتمل قيمة عالية، ي�سعب ذكرها هنا. وطبع بع�س هذه الأعمال 

يف مطابع الرهبانّية. وقد امتلكت الرهبانّية جمموعة من و�سائل الأعالم �سدرت 

ال�رشق«  و»كلمة  رهبانية«،  و»اأوراق  و»ال�سنابل«،  »امليناء«،  مثل:  كمجالت، 

 )Parole de L’orient(  و»بيبليا«...
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بطرق  امل�سيحي  التعليم  تلقني  املحبة«بغية  »طريق  �سل�سلة  اي�ساً  واأطلقت 

حديثة. وهي تدير اأي�ساً الربامج الدينّية عرب الراديو والتلفزيون...

ل تقوم ر�سالٌة الَّ من وحي ال�سليب. والت�سحية بالذات باملمتلكات هي اأ�سطع 

�سهادة لأقد�س ر�سالة. هذا ما عا�سته الرهبانّية مع ال�سعب اللبناين خالل الأحداث 

اللبنانية )1975-1990(. فا�ست�سهد من اأبنائها ثالثة رهبان يف دير مار جرج�س-

مق�سود،  حنا  والأخ  �سا�سني،  ،وبطر�س  ثمينة  اأنطونيو�س  الأبوان  هم  ع�سا�س، 

وذلك يف 8 اأيلول 1975، ثم الأبوان يو�سف فرح وجرج�س حرب يف دير مار 

جرج�س -دير جنني يف 18كانون الثاين 1976، واأخرياً الأب فرن�سي�س �ساهر اأبو 

اأنطون يف دير مار يوحنا مارون -قبيع يف 29 حزيران 1982. ونهبت ودمرت 

ثمانية اأديرة يف ال�سوف واملنت، وقا�سى رهبانها التهجري واحل�سار وال�سطهاد. 

وترّم  ومراكز،  اأديار  من  تهّدم  ما  تعّمر  املناطق،  تلك  اىل  الرهبانّية  عادت 

اأّي  من عالقات بني خمتلف العائالت اللبنانّية الروحّية، تغنيها نعمة الرّب عن 

تعوي�س خل�سائرها الفادحة. وهي تتطّلع اىل يوبيل اآخر باميان عنيد، وحّب �سديد 

ورجاٍء وطيد.
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الرهبنة املارونّية املريـمّية

1- التاأ�سي�س

تاأ�ش�شت الرهبانّية يف 10 ت�رشين الثاين 1695، عندما و�ّشح البطريرك املاروين 

، ال�شبان الثالثة اّلذين اأتوا من 
ّ

ا�شطفانو�س الدويهي الإهديّن بالإ�شكيم املالئكي

العامرة  جباله  يف  الرتهب  اإىل  املقّد�س  ال�شوق  يدفعهم  لبنان،  جبل  اإىل  حلب 

، ويو�شف البنت. قطنوا 
ّ

باملنا�شك والأديار، وهم: جربايل حوا، وعبد اهلل قراعلي

يت يف بادئ  اأّوًل دير مار الي�شاع ب�رشي، الدير الأّول للرهبانية النا�شئة، التي �ُشمِّ

الأمر، »بالرهبانّية احللبّية«، ن�شبًة اإىل موؤ�ش�شيها الثالثة الآتني من حلب.

�شنة 1698 ان�شم اإىل املوؤ�ش�شني العالمة جرمانو�س فرحات، الذي عمل معهم 

، وقد جمعت اأديارا متفّرقة يف 
ّ

على تنظيم اول رهبانّية �رشقّية تتبع النمط الغربي

لبنان حتت قانون واحد و�شلطة رهبانّية واحدة، منتخبة من الرهبان، وموؤلفة من 

اربعة مدبرين ورئي�س عام.

يف 18 حزيران 1700، �شادق البطريرك الدويهي على القوانني املوؤلَّفة من 

خم�شة ع�رش بنًدا، واعرتف قانونياً بالرهبانية اجلديدة.

يف �شنة 1707 حتّول اإ�شم الرهبانّيه اإىل »الرهبانّية اللبنانّية«، لأّنها تاأ�ّش�شت يف 

جبل لبنان.

يف 31 اآذار �شنة 1732، �شادق البابا اكليمن�شو�س الثاين ع�رش، على قوانني 

الرهبانّية، التي ُطبعت يف روما �شنة 1735.

يف 19 متوز �شنة 1770، انق�شمت الرهبانّية اللبنانّية اإىل ق�شمني، لختالفات 

)الرهبانّية  احللبّية«  »بالرهبانّيه  الأوىل  ف�ُشّميت  وفكرّية.  واجتماعّية  تنظيمّية 

املارونّية  اللبنانّية  )الرهبانّية  البلدّية«  »بالرهبانّية  والثانية  حالًيا(،  املرميّية  املارونّية 

حالًيا(، واحتفظ كل منهما باأع�شائه واأدياره واأمالكه.



2- طبيعتها وميزتها وغايتها.

باأّنها  العذراء(  مرمي  للطوباوّية  املارونّية  )الّرهبانّية  احللبّية«  »الرهبانّية  متّيزت 

منّظمة رهبانّية اإكلرييكّية، ذات نذور موؤبدة، وحّق حربّي، وفقاً لقوانني الكني�شة 

 والر�شويّل، بان�شجام كامل 
ّ

الكاثوليكّية املقّد�شة. تلتزم بن�شاطها الديرّي الروحي

)بطريرك،  املكاين   
ّ

الكن�شي والّرئي�س  املقّد�شة،  الكاثوليكّية  الكني�شة  تعاليم  مع 

�شالة  بني  �شني  املوؤ�شِّ رغبة  بح�شب  جتمع،  وهي  اأ�شقف(.  اأو  اأ�شاقفة،  رئي�س 

يف  الرهبايّن  للتقليد  وفقاً  الر�شويّل،  والن�شاط  الّديرّية،  واملمار�شات  اخلور�س، 

الكني�شة املارونّية ال�رشيانّية الأنطاكّية.

، باأمانتها لل�ّشيد امل�شيح، 
ّ

ا على مّر تاريخها الروحي  كما متّيزت الرهبانّية اأي�شً

ولروح املوؤ�ّش�شني، ولروحانّية القّدي�س اأنطونيو�س الكبري اأبي الرهبان، وللتقليد 

، يف خدمة احتياجات الكني�شة املقّد�شة. 
ّ

الرهبايّن ال�رشقي

خالل  من  اأبنائها،  نفو�س  تقدي�س  هي  الأ�شا�شّية،  غايَتها  اأّن  الرهبانّيُة  تعترُب 

الراهب  فينطلق  ملتزمة؛  ديرّية  حياة  يف  وعي�شها  الإجنيلّية،  امل�شورات  اعتناقهم 

اإليه لالإغتناء والكتناز من خرياته  الر�شولّية، ويعود  اأجل اخلدمة  الدير، من  من 

الروحّية. وقد �شعت الرهبانّية دائًما باجتهاد وم�شوؤولّية، لكي تكون جاهزة لكّل 

وتقدمي  ال�رشّي،  امل�شيح  ج�شد  بنيان  �شبيل  يف  �شالح،   
ّ

روحي اأو  اإن�شايّن  عمٍل 

املواهب  لتفعيل  املطلوب  اجلهد  وبذل  الأم،  املارونّية  للكني�شة  بالطاعة  اخلدمة 

املتنوعة التي يفي�شها الّروح القد�س على اأبنائها.

رهبانًا  الأزلّية،  حكمته  من  وبفي�ٍس   ،
ّ

اخلال�شي تدبريه  يف  يدعو  اهلل  اإّن 

البتول،  امل�شيح  ُمّتبعني  الإجنيلّية،  امل�شورات  باعتناق  له،  ذواتهم  تكري�س  اإىل 

ليب.  والفقري، الذي خّل�س النا�س وقّد�شهم بطاعته لالآب حّتى املوت على ال�شّ

فاأكرث  اأكرث   
َ
يعي لكي  ًة،  خا�شّ دعوة  مدعّو   

ّ
املرميي املارويّن  الّراهب  فاإّن  لذلك 

مقت�شيات تكري�شه، ويعي�س دعوته على اأ�شالتها، ويكت�شب ثقافًة متينًة، وتن�شئًة 
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املحافظة  بغية  الأخوة،  الرهبان  بني  وثباتها  ب�شمولّيتها  تتمّيز  م�شتدامة،  روحّية 

1

على وحدة الّروح والقلب يف الّرهبانّية.

3- اإجنازاتها عرب التاريخ.

حياة  ونّظم  اللويزة،  �شّيدة  دير  يف  اللبناين«  »املجمع  انعقد   ،1736 �شنة 

الكني�شة املارونّية، حتت رعاية ورئا�شة القا�شد الر�شويل يو�شف �شمعون ال�شمعاين 

احل�رشوين، ومبعونة اأّمنا الرهبانّية.

عرف  العاّمة،  الرئا�شة  دير  يف  جممًعا  انعقد  حزيران،   3 يف   1818 �شنة  اأّما 

»مبجمع اللويزة«.

و يف ال�شبعينّيات والثمانينّيات من القرن املا�شي، ا�شت�شاف دير �شّيدة اللويزة 

جل�شات جمل�س البطاركة والأ�شاقفة الكاثوليك يف لبنان.

قّدمت الرهبانّية املارونّية املرميّية للكني�شة الكاثوليكّية عامًة، وللطائفة املارونّية 

خا�شًة 25 اأ�شقفاً، وثالث بطاركة، اآخرهم غبطة ال�شّيد البطريرك مار ب�شارة بطر�س 

الراعي.

من  املئات  والعامل،  والوطن  للكني�شة  املرميّية،  املارونّية  الرهبانّية  واأعطت 

اأغنوا  الذين  والأقت�شاد،  والعمران،  والثقافة،  والعلم،  القدا�شة،  رجالت 

والعلمّية،  والإن�شانّية،  الروحّية  والكتب  اأنواعها،  على  باملخطوطات  املكتبات 

واللغوّية...  و�شاهمت باإ�شالحات فكرّية، وتربوّية، وعمرانّية على مدى ثالثة 

قرون ونّيف.

لبنان  يف  املنت�رشة  واملدار�س  واملراكز  الأديار  تُن�شئ  اأن  ا  اأي�شً للرهبانّية  وكان 

والعامل. واأ�ّش�شت جامعة �شّيدة اللويزة منارة للعلم والثقافة.

1- قوانني الرهبانّية املارونّية املرميّية، دير �شّيدة اللويزة، زوق م�شبح، لبنان، �شنة 2008، الف�شل الأول، املواد 

1 و2 و3، �شفحة 18 و19. بت�رشُّف.
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4- ن�شاطاتها احلالّية:

4- 1- الأديار التاأ�سي�سّية

4-1-1- دير �شيدة اللويزة - زوق م�شبح، مركز الرئا�شة العامة:

بنى هذا الدير �شنة 1682 الق�ّس اإغناطيو�س �شلهب احلاقالين. 

فوهبها  الرهبانّية،  اإىل  رهبانه  بع�س  مع  احلاقالين  1707،ان�شوى  ال�شنة  يف 

الدير مع اأمالكه كملك ثابت موؤبّد.

يف ال�شنة 1723، اأ�شبح دير �شّيدة اللويزة مركز الرئا�شة العامة للرهبانّية.

و كما ذكرنا �شابًقا: �شنة 1736، انعقد »املجمع اللبناين« يف دير �شّيدة اللويزة، 

يو�شف  الر�شويل  القا�شد  ورئا�شة  رعاية  حتت  املارونّية،  الكني�شة  حياة  ونّظم 

�شمعون ال�شمعاين احل�رشوين، ومبعونة اأّمنا الرهبانّية. اأّما  يف �شنة 1818 يف 3 

حزيران، انعقد  يف دير الرئا�شة العاّمة  ما ٌدعي بـ »جممع اللويزة«.

خالل ال�شنني 1904-1910 �ُشيِّد الطابق العلوي يف اجلهة ال�شمالّية بعد هدم 

املبنى القدمي.

يف ال�شنة 1952 با�رشت الرهبانّية يف بناء مدر�شتها الإكلرييكّية جهة ال�رشق.

يف ال�شنة 1960 ُفتحت اأبواب املدر�شة اأمام الطالب العلمانّيني.

يف ال�شنة 1968 ُد�ّشنت مباين معهد �شيدة اللويزة.

يف ال�شنة 1978 ُرّمت اأقبية الدير باإ�رشاف مديرّية الآثار.

يف ال�شبعينّيات والثمانينّيات من القرن املا�شي، ا�شت�شاف دير �شّيدة اللويزة 

جل�شات جمل�س البطاركة والأ�شاقفة الكاثوليك يف لبنان.

بالقطع   
ّ

اإىل متحف غني ال�شفلّية  الأقبية  ُحّول جناحان من   1986 ال�شنة  يف 

الفنّية التاريخّية النفي�شة.
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كني�شة  وُرمت  املتحف،  َث  وُحِدّ ُو�ِشع   ،  2011-2005 بني  ما  ال�شنوات  يف 

الدير الأثرّية، ومت بناء جناح جديد جهة الغرب موؤلف من خم�شة طبقات ت�شم؛ 

وم�شكن  العامة،  لالإدارة  ومقّر  و�شالونات،  ومطبخ،  ومائدة،  كبرية،  كني�شة 

للرهبان.

4-1-2- دير مار انطونيو�س الكبري - روما:

قطن الرهبان اأّوًل دير »مار بطر�س ومر�شّلينو« يف روما، الذي كان قد وهبهم 

البابا  مبوافقة  باعوه  ولكّنهم   ،1707 �شنة  ع�رش  احلادي  اكليمن�شو�س  البابا  اإّياه 

القدمية، على  اأر�س كبرية يف قلب روما  بثمنه قطعة  الرابع، وا�شرتوا  بندكتو�س 

مقربة من دير مار بطر�س بال�شال�شل، و�شّيدوا عليها ديراَ كبرياَ على ا�شم القدي�س 

اأنطونيو�س الكبري �شنة 1753.

متّيز تاريخ دير مار اأنطونيو�س الكبري باأهمّية اإ�شتثنائّية، بحيث اأّن وكالء الرهبانّية 

�شنة  منذ  عليه،  واملوؤمتنني  فيه،  املقيمني  الر�شويّل  الكر�شي  لدى  املرميّية  املارونّية 

للبطريرك  الر�شويّل  الكر�شي  لدى  ا  اأي�شً كانوا وكالء   ،1900 �شنة  1779 وحتى 

املارويّن، وكانوا يكّلفون بحمل الّدرع املقد�س )palium( اإىل البطاركة املوارنة 

ال�رشقيني  البطاركة  يحّلون حمّل وكالء  اأحيانًاأ  كانوا  بع�شهم  اأّن  كما  املنتخبني. 

الأربعة.

يحتوي الدير على مكتبة قّيمة ت�شتمل على: 687 خمطوطاً، اأقدمها يعود اإىل 

�شنة 1226. وع�رشين األف كتاب )تقريًبا( مطبوع بلغات خمتلفة.

4-1-3- دير مار الي�شاع )القدمي واجلدبد( - ب�شري:

يقع هذا الدير يف وادي قادي�شا، داخل جبل �شخرّي، ويعود تاريخ بنائه اإىل 

�ّش�شت الرهبانّيات املارونّية.
ُ
ما قبل ال�شنة 1315. وفيه اأ

وثيقة  مبوجب  ب�رّشي،  اأهايل  من   1696 �شنة   الدير  هذا  الرهبانّية  ت�شّلمت 
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ر�شمّية. كان ديًرا ب�شيًطا غري موؤّهٍل لل�شكن، فقامت الرهبانّية باإعادة بنائه، وفتحت 

فيه مدر�شة جّمانّية لتعليم الأطفال اللغتني ال�رشيانّية والعربّية، اإ�شافة اإىل املبادئ 

الأ�شا�شّية للتعاليم الكاثوليكّية.

عادو  ثّم  بنًدا،   22 من  املوؤلَّف  الرهبايّن،  قانونهم  فيه  املوؤ�ّش�شون  و�شع 

واخت�رشوه ب 15 بندا.

يف ال�شنة 1698، يف العا�رش من ت�رشين الثاين، ُعقد فيه اأّول جممع رهبايّن 

عام.

 لبع�س البطاركة والأ�شاقفة يف الأّيام الع�شيبة على مدى 
ً
كان هذا الدير ملجاأ

تاريخ املوارنة، ومنهم البطريرك يعقوب عّواد.

جمهوره  فانتقل  لل�شكن،  موؤّهال  القدمي  الدير  يعد  مل   ،1874 ال�شنة  يف 

الوادي  تّلة م�رشفة على  األي�شاع، على   
ّ

النبي اإ�شم  د على 
ّ
�ُشي اإىل دير جديد، 

املقّد�س.

على  اجلديد  الدير  برتميم  الرهبانّية  قامت  الأخرية،  الأربعة  العقود  خالل 

والأقبية،  ال�شالت  ثّم  ال�شكن،  ُغرف  ثّم  الكني�شة،  من  اإبتداًء  متتابعة:  مراحل 

بالأ�شجار  وغر�شتها  الزراعّية  اأرا�شيه  با�شت�شالح  قامت  كما  واملائدة.  املطبخ  ثّم 

ة �شجر التّفاح. املثمرة، خا�شّ

ا، بت�شوية اأو�شاع �رشكاء الدير ل�شّيما يف الوادي املقّد�س،  قامت الرهبانّية اأي�شً

ناحية  من  له  املجاورة  املحب�شة  اإىل  بالإ�شافة  كاماًل،  القدمي  الدير  برتميم  وقامت 

القدمي  الطابع  على  حمافظة  حتته،  الت�شغيلّية  املن�شئات  بع�س  واأ�شافت  ال�رشق. 

ال�شّياح  و�شول  ت�شهيل  اأجل  من  لل�شّيارات،  معّبًدا  طريًقا  اإليه  و�شّقت  للدير، 

ة اّلذين يكّرمون الأب احلبي�س اأنطونيو�س طربيه، الذي تن�ّشك  واحلّجاج، خا�شّ

فيه ملّدة 25 �شنة، وُدفن فيه �شنة 1998.
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4-1-4- دير مار بطر�س وبول�س يف كرمّي التني - املنت:

وكان  للرهبانّية،  الدير  هذا  حبقوق  يوحنا  املطران  وهب   ،1712 ال�شنة  يف 

عبارًة عن بيتني يف مزرعة �شغرية. ويف ال�شنة 1718، هدم الرهبان البناء القدمي، 

واأ�ّش�شوا مكانه كني�شة وديراً جديداً. 

اأّما �شنة 1725، اأن�شاأ الرهبان بالقرب من الدير حمب�شة خا�شعة، اأقام فيها عدد 

عبد  والب  الديرايّن،  احليمرّي  لورن�شيو�س  الأب  اأ�شهرهم  وكان  الن�شاك،  من 

فيها  تويف  وقد  املحب�شة وجتديدها،  بتو�شيع  اهتم  الذي   
ّ

ال�شبابي احلايك  امل�شيح 

برائحة القدا�شة عام 1917.

الأخرية،  الثالث  العقود  خالل  وبول�س،  بطر�س  مار  دير  الرهبانّية  جّددت 

ا�شت�شلحت بع�س  الكني�شة واملحب�شة. كما  التجديدات يف  اإليه بع�س  واأ�شافت 

اأرا�شيه الزراعّية. 

4-1-5- دير مار اليا�س �شوّيا للموارنة:

اأ�ّش�س هذا الدير راهب من بلدة بكفيا، يدعى اليا�س اجلمّيل: فبنى اأّوًل كني�شة 

بيتاً على طراز بيوت ال�رشكاء الفالحني،  اليا�س، و�شّيد  النبي  ا�شم  �شغرية على 

من  الدير  الرهبانية  ت�شلمت   1728 ال�شنة  يف  ال�شا�شعة.  الأرا�شي  له  وا�شرتى 

املطران فيلّبو�س اجلمّيل، واأخذت على عاتقها اإيفاء الديون املرتّتبة عليه يف مقابل 

اأن يكون ملكاً موؤبداً لها.

على  و�شّيدت  الدير،  وو�ّشعت  وجّددت،  الرهبانّية،  رّمت   1898 ال�شنة  يف 

اأر�شه بناء جديداً، وكني�شة جديدة، وافتتحت مدر�شة اإكلرييكية لطالبها الرهبان 

الدار�شني، لكي يتعّلموا مبادئ الفل�شفة والالهوت والعلوم الأخرى. 

مباين  يف  ج�شيمة  اأ�رشاًرا  وراءها  خّلفت  التي  اللبنانّية  الأهلّية  احلرب  بعد 
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الدير، مّت ا�شتعادته من قوى الأمر الواقع، يف اأواخر الثمانيات، ومنُذ ذلك احلني 

ما زالت الرهبانّية ت�شعى اإىل ترميمه. 

اأ�شافت الرهبانّية اإىل هذا الدير، مبنى جلهة اجلنوب، م�شاحته تقّدر بحوايل 

ال 300 مرت مربع، وهو موؤلف من طبقتني. كذلك قامت بتو�شيع طريقه اخلا�س 

وا�شت�شالح بع�س اأرا�شيه الزراعّية.

خرى اّلتي تخ�ّس الرهبانّية:.
ٌ
4-2- الأديار  الأ

4-2-1- دير مار عبدا - دير القمر:

تاأ�ش�س هذا الدير على يد الأبوين نعمة اهلل البكفاوّي، وبطر�س الغزيرّي �شنة 

1849، بغاية خدمة النفو�س.  عمل الرهبان مع مرور الزمن على �رشاء الأرا�شي، 

وا�شت�شالحها، ما جعل الدير ور�شالته يف ازدهار م�شطرد. 

اإ�شتقبل الدير خالل �شنوات ما بعد احلرب اللبنانية، الثانوية الر�شمية.

�شنة 2002 افتتحت الرهبانّية فرًعا جلامعة �شّيدة اللويزة، من اأجل اإمناء املنطقة 

وخدمة النفو�س، فحّل حمّل الثانوّية الر�شمّيه.

ُرّم هذا الدير بني �شنة 2005 و2011، واأقيم فيه متحًفا، وا�شُت�شٍلحت معظم 

اأرا�شيه، وغر�شت بالأ�شجار املتنّوعة.

4-2-2- دير مار �سوميط - فيطرون:

�رشعت الرهبانّية ببناء دير على اإ�شم القّدي�س �شوميط يف قرية فيطرون �شنة 

1854، وذلك بعد ا�شتئذان البطريرك بول�س م�شعد، فاأقام فيه الرهبان، واهتّموا 

بزراعة اأرا�شيه التي كانت تابعة لدير �شّيدة اللويزة.

�ّش�س الدير ر�شمًيا على يد الأباتي جربايل �شفري العجلتويّن، 
ُ
يف ال�شنة 1862 اأ

يف عهد رئا�شته. 
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للدير،  العلوّي  الطابق  بناء  مّت   ،

ّ
الع�شقوتي دريان  �شابا  العاّم  الأب  عهد  يف 

وحتّول اإىل مركز �شيفي للرئا�شة العامة.

�ُشّيدت كني�شة الدير احلالّية �شنة 1887، ومن ثمة مّت بناء مدر�شة اإكلرييكّية اإىل 

جانب الدير �شنة 1892.

الإكلرييكّية  الطالبّية  انتقلت  الأهلّية،  اللبنانّية  احلرب  اأبان   ،1982 �شنة  ويف 

ال�شغرى من مبناها اخلا�س يف دير �شّيدة اللويزة اإىل دير مار �شوميط، ثم عادت 

اإىل دير اللويزة �شنة 1992، ثم اقفلت نهائّياً �شنة 2015 بقرار من املجمع العام 

 اخلا�س بالن�سء الرهبايّن.
ّ

ال�شتثنائي

وهي    1983 �شنة  الغرب  جهة  الدير  قرب  �ُشيِّدت  فقد  للمدر�شة  بالن�شبة  اأّما 

موؤلفة من ثالثة طوابق، �شّمت يف حناياها �شنة 1984ُطالب الإكلرييكّية ال�شغرى 

اقفلت  التكميلّية. ثم  التمهيدّية حتى  العلمانّيني من املرحلة  الُطالب  اإىل جانب 

ب�شبب الأزمة الأقت�شادّية �شنة 2020.

يف ال�شنة 1984 رّمت كني�شة الدير.

خالل احلرب اللبنانية الأخرية، مت نقل مكتبة الدير النفي�شة، التي كانت حتتوي 

على 120 خمطوًطا اإىل جانب اآلف الكتب، اإىل مكتبة دير �شيدة اللويزة، والتي 

احلفاظ  بهدف  اللويزة يف زوق م�شبح  �شّيدة  مكتبة جامعة  اإىل  بدورها  انتقلت 

يف  اجلامعة  ُطالب  ِقبل  من  وا�شتعمالها  واأر�شفتها  حديثة  علمّية  بطريقة  عليها 

اأبحاثهم...

من جراء  فيه  الذي حّل  اخلراب  بعد   ، الدير  برتميم  بو�رش   1993 ال�شنة  يف 

احلرب وتراكم الثلوج التي �شببت انهيار الطابق الثاين. فُنزع كامل ُركام الطابق 

 والأول املبننّي 
ّ

الثاين اّلذي كان مبني من الباطون وغري متنا�شق مع الطابق ال�شفلي

للدير  من احلجر الطبيعي الأ�شمر، كما ُهدم الق�شم اجلنوبي اّلذي كان ُمال�شقاً 
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 يف اأوائل الثمانيات من احلجر الطبيعي الأبي�س. فا�شتعاد الدير رونقه 

ّ
وكان قد بُني

اجلميل ح�شب الفن املعمارّي اللبنايّن الرهبايّن لفرتة تاأ�شي�شه، واأ�شبح من جديد 

.
ّ

مقر الرئا�شة العامة ال�شيفي

4-2-3- دير مار انطونيو�س البادواين - دلبتا:

�ّش�س هذا الدير �شنة 1882، وكان ي�شعب الو�شول اإليه، ب�شبب عدم وجود 
ُ
اأ

طرقات معّبدة. وعندما �شّقت الطرقات، اّلتي �شّهلت الو�شول اإليه، �شهد حملة 

اإ�شالحات، و�شعته على طريق النمو والزدهار،  كان اآخرها بني ال�شنوات 2011 

و2019، حيث اأ�شيفت اإىل مبناه مائدة، و�شالت للمحا�رشات، وُرمت كني�شته، 

وا�شت�شلحت بع�س اأرا�شيه.

4-2-4- دير مار �شليطا - كفرذبيان:

 ،
ّ

الع�شقوتي �شابا دريان  العاّم  1885، على عهد الأب  �شنة  الدير  �س هذا  �ِشّ
ُ
اأ

اأبي خليل، الذي ا�شرتى الأرا�شي من  وبعناية من رئي�شه الأب عبد اهلل ملكون 

من  اأقبية  خم�شة  عليها  و�شّيد  )البالط(،  حمّلة  كفرذبيان  مزرعة  يف  قريته  اأبناء 

القّدي�س  ا�شم  �شت على  ُكرِّ التي  �س واحدة منها للكني�شة  احلجر املعقود، وخ�شّ

�شّليطا ال�شهيد، وبا�رش يف بناء الطابق العلوّي.

اإقامة  اأجل  من  الر�شولية،  اجلماعات  ل�شتقبال  موؤخًرا  الدير  هذا  �س  ُخ�شّ

. وهو 
ّ

املخيمات ال�شيفّية، واخللوات الروحّية. ول ميكن اأن نن�شى طابعه الزراعي

باإدارة الوكالة العامة للرهبنة مبا�رشًة.

4-2-5- دير �شيدة النجاة وطى نهر الكلب - ذوق مكايل:

اأ�ّش�س هذا الدير  �شنة 1889 على عهد الأب العاّم �شابا دريان. وكان موؤّلفاَ من 

كني�شة �شغرية، وغرفتني متال�شقتني، مع توابعهما. 

�شِهد هذا الدير اإ�شالحات واإ�شافات؛ بحيث اأّنه مّت تو�شيع الكني�شة يف العام 

1930، وبني عدد من الغرف والأقبية.
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للمحا�رشات  وقاعة  احلديثة  الكني�شة  بناء  مّت   ،1978-1975 ال�شنني  خالل 

والن�شاطات الراعوية.

فيها  انفجرت  عندما  مرّوعة،  جمزرة   1994 �شباط   27 يف  الكني�شة  �شهدت 

عبوة نا�شفة، على اأثر احتالل اجلي�س ال�شورّي للمنطقة ال�رشقّية، وقع �شحيتها 13 

�شهيداً وعدد كبري من اجلرحى.

قامت  حيُث   2017 و   2011 ال�شنوات  خالل  ح�شلت  التجديدات  اأبرز 

م�رشح،  على  حتتوي  طبقات  اأربعة  اإليه  واأ�شافت  الدير،  هذا  برتميم  الرهبانّية 

و�شالت للن�شاطات الرعوّية، و�شالونات، وموقف لل�شّيارات، ومائدة، ومطبخ، 

وحوايل ثالثني غرفة لل�شكن، وكابيال، وجتهيزها جميعاً.

4-2-6- دير مار �شركي�س وباخو�س - ع�شقوت:

القدي�شني  ا�شم  على  الدير  هذا   1890 �شنة  دريان  �شابا  العاّم  الأب  اأ�ّش�س 

ها  الوا�شعة والتي كان بع�شُ له الأرا�شي  ال�شهيدين �رشكي�س وباخو�س، وا�شرتى 

تابعاً لدير �شّيدة اللويزة �شابقاً.

يف ال�شنة 1904 اأكمل الأباتي يو�شاف ال�شدياق بناءه وجتهيز اأثاثه.

وخ�شع الدير عرب ال�شنني لعّدة اإ�شالحات، وزيادات، وترميمات، يف البناء 

واملداخل والأرا�شي الزراعية املحيطة به.

يف عهد رئا�شة الأباتي بطر�س فهد �شنة 1981، بُني الطابق الأول للدير، وفيه 

 
ّ

اإليه مطبخ وغرفتي �شيف 
ُ
اأ ُثم  اإجتماعات.  املبتدئني، مع غرف  16 غرفة ل�شكن 

اإجتماعات. وهكذا يف ال�شنة نف�شها، ب�شبب احلرب الأهلّية، انتقل املبتدوؤن اإليه 

وهو ما زال حتى الآن )2021( بيت الإبتداء للرهبانّية.

خالل ال�شنني ا�شت�شلحت الرهبانّية معظم اأرا�شي الدير الزراعّية بني ال�شنة 

1994 و2016، فقامت بعدة اإ�شت�شالحات زراعّية، وا�شتحدثت اأكرث من 6000مرت 
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كانت اأر�س �شليخ وبنت حوايل 3500 مرت حفايف جللول جديدة و�شّقت الطرق 

الزراعّية ُمكملًة للطرق ال�شابقة يف و�شط كروم العنب و�شوًل اإىل »اجلوانّيات«، 

اخلمر  لت�شنيع  ومبنى  كبري  مياه  خزان  بنت  كما  اخلا�شة،  الدير  طريق  وو�شعت 

على  املتواجدة  )احلارات(  العواد  واأقبية  الدير  اأقبية  رمت  كذالك  وجهزته، 

اأرا�شي الدير الزراعّية، وا�شتثمرت يف الزراعة احليوانّية...

واجلدير بالذكر اأّن هذا الدير، هو مركز �شالة ومرجع روحي للموؤمنني اّلذين 

يكّرمون الأب احلبي�س اأنطونيو�س طربيه.

4-2-7- دير القدي�شة تريزيا الطفل ي�شوع �شهيله - ك�شروان:

اأ�ّش�شه  هو اأول دير يف العامل ُي�شاد على ا�شم القدي�شة تريزيا الطفل ي�شوع. 

اإثر زيارته ملدينة روما اخلالدة، حيث   ،1926 ال�شمايل �شنة  العاّم جربائيل  الأب 

�شارك باحتفالت تقدي�س القدي�شة تريز الطفل ي�شوع.

جربائيل  باتي 
ُ
لالأ ع�رش  احلادي  بيو�س  البابا  اأهدى   ،1927 ال�شنة  من  اأيار  يف 

من  واحدة  الأقد�س؛  والوجه  ي�شوع  الطفل  تريز  للقّدي�شة  ذخريتني  ال�شمايل، 

عظامها، والثانية من �شعرها، وما زالت هاتني الذخريتني موجودتني يف الكني�شة 

املتعبدون  املوؤمنون  اآلف  ياأُمه  �شهرياً  مزاراً  الدير  من  م جعل  يومنا هذا،  حّتى 

للقدي�شة تريزيا ال�شغرية من كافة اأنحاء لبنان والبلدان املجاورة.

مركزاً  واأ�شبح  ثالثة طبقات،  عليه  وزيد  الدير،  بناء  1969، جّدد  ال�شنة  يف 

لالإخوة الدار�شني.

يف ال�شنة 2002، ومبنا�شبة اليوبيل املا�شي لتاأ�شي�س الدير، اإ�شتقدمت الرهبانّية 

من دير لزيو - فرن�شا ذخائر القّدي�شة تريز الطفل ي�شوع، وبقيت هذه الذخائر ملّدة 

�شهرين ون�شف، حيث اأحيطت بكّل مظاهر الحرتام والتكرمي وال�شجود.

كبرية،  كني�شة  الدير  هذا  بجوار  الرهبانّية  بنت   2008-2005 ال�شنة  بني  ما 
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لل�شبيبة.  ل�شّيما  الروحّية،  الن�شاطات  واإقامة  املوؤمنني،  ا�شتقبال  اأجل  من  وذلك 

كذلك جددت مزار القدي�شة وبنت حماًل لبيع التذكارات الدينّية.

4- 3- مراكزها.

نط�س �شيدة التّلة - دير القمر:
ُ
4-3-1- اأ

يف  روحّية  ر�شالة  الرهبانّية  تن�شيء  لكي   ،1740 �شنة  القمر  دير  اأبناء  �شعى 

بلدتهم، تتوىّل خدمتها الرعوّية، و�شائر الواجبات الدينّية. وحتقيقاً لهذه الرغبة، 

ُعقد اّتفاٌق مع الأهايل يقوم على ا�شتالم الرهبانّية لكني�شتهم امل�شّيدة على ا�شم 

ال�شّيدة العذراء والدة اهلل، يف حمّلة »التّلة« يف و�شط البلدة.

ويف ال�شنة 1752، بنى الرهبان �شبعة اأقبية متقنة البناء، و�شّيدوا فوقها بع�س 

ال�شت  للرهبانّية  وهبتها  فقد  للكني�شة،  املال�شقة  الأر�س  اأما  ل�شكناهم.  القاليل 

يف  دميوقراطّية  مدر�شة  اأول  عليها  فاأقاموا  املعني،  يو�شف  الأمري  والدة  اأّمون، 

جماناً،  البلدة  اأبناء  اأولد  جانب  اإىل  الأمراء  اأولد  يتعلم  كان  حيث  ال�رشق، 

امل�شيحني والدروز، ال�شبيان والبنات.

يف ال�شنة 1860، عّمت ال�شطرابات املرّوعة منطقة اجلبل؛ فا�شت�شهد من اأبناء 

نط�س، ويخدمون كني�شة �شيدة التّلة، و�شيدة 
ُ
الرهبانية، الذين كانوا يقطنون يف الأ

الدلغانة، ثالثة ع�رش راهباً. وا�شت�شهد معهم مئات املوؤمنون. واحرتقت الكني�شة 

باأكملها. ومل ينج من هذه املذبحة �شوى الأب �شابا دريان، الذي اأ�شبح فيما بعد 

رئي�شاً عاماً �شنة 1877، ومعه اأخ من زوق م�شبح.

�شالونات  بناء  ومّت  واملزار،  الكني�شة،  رّمت  و2011   2005 الأعوام  خالل 

للرعية بالقرب من باحة الكني�شة، تلبيًة حلاجات الرعّية الإن�شانّية والروحّية. كما 

�ُشّيد مزار »حمل اهلل« على تّلة ال�شليب املقّد�س.
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نط�س ال�شعود وكني�شة مار جرج�س ال�شبيه:

ُ
4-3-2- اأ

يف عهد الأباتي �شابا دريان �شنة 1889، وبهّمة الب نعمة اهلل مزهر ال�شاحلي، 

نط�س 
ُ
اأ وبقربها  ال�شبيه،  منطقة  يف  جرج�س  القدي�س  ا�شم  على  كني�شة  �شّيدت 

ل�شكنى الرهبان.

ب�شبب  نط�س 
ُ
الأ وهدم  قّبتان،  عليها  وزيد  الكني�شة  رمت   ،1965 ال�شنة  يف 

تداعيه.

ا�شم  على  ال�شبيه،  يف  كني�شة  بناء  يف  الرهبانية  با�رشت   ،1967 ال�شنة  يف 

نط�س، ومّت تد�شينهما يف العام 1975. فارتفعت 
ُ
»ال�شعود اللهي«، و�شّيد باإزائها اأ

«، فوق �شالة ف�شيحة ت�شتخدم للمنا�شبات، والن�شاطات 
ّ

كني�شة »ال�شعود الإلهي

اأن�شطة اجلماعات والفرق  باإزائها ت�شتخدم من اأجل  الراعوية، مع غرف �شغرية 

الروحّية الرعوّية.

يف ال�شنة 2001 ُد�ّشن �شالون لرعية كني�شة مار جرج�س.

نط�س مار يو�شف - �شمرا:
ُ
4-3-3- اأ

نط�س اإىل دير مار اليا�س �شويا، وقد �شّيده الأب يو�شف �شهوان 
ُ
يتبع هذا الأ

يف ال�شتينات. وهو يتاألف من طبقتني، وكني�شة على ا�شم القدي�س يو�شف.

اأرا�شيه  بع�س  ا�شت�شالح  يف  الرهبانّية  اجتهدت  و2021   2005 ال�شنني  بني 

الزراعّية وا�شتثمار بع�س العقارات اأكان زراعّياً اأو �شناعّياً.

نط�س حالياً املخّيمات الر�شولّية والرعائّية والروحّية ل�شيما خالل 
ُ
ي�شت�شيف الأ

ف�شل ال�شيف. وهو باإدارة الوكالة العامة للرهبنة مبا�رشًة.

الواليات  ال�شمالية يف  النياح، يف والية مي�شغن  �شّيدة  4-3-4- مركز 

املتحدة االأمريكّية:

بينه  �شفهيًّا  اإّتفاًقا   ،
ّ

املرميي الراهب  الراعي  اأنطوان  الأب  اأقام   1991 �شنة 

�رشكة  �شاحب   )Tom Monaghan( الكاثوليكي ماناهان  توم  ال�شّيد  وبني 
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)Domino’s Pizza( العاملّية، يق�شي باأن يقّدم ال�شّيد توم ال�شكن لالأب الراعي، 

وجزًءا من تكاليف جامعته، فيما يقوم الأب الراعي باملقابل بالحتفال بالذبيحة 

الإلهّية يف اأيام الأ�شبوع يف موؤ�ش�شة ال Ave Maria Foundation اأو يف البناء 

.Domino’s Farms الذي يدعى بال

اأبناءها  تر�شل  باتت  اأّنها  بحيث  الرهبانّية،  اأبناء  اإىل  الإتفاقّية  هذه  اإمتّدت 

لتح�شيل العلم، م�شتفيدين من الإتفاقّية عينها.

على  العلم،  لتح�شيل  اأبناءها  تر�شل  فالرهبانّية  مزدوجة؛  املركز  غاية  كانت 

اأمل اأن يعودوا يوماً فيخدموا يف موؤ�ش�شاتها الرتبوّية يف لبنان. ويف املقابل يقوم 

الرهبان بخدمة ر�شولّية راعوّية للرعايا املارونّية والالتينّية الكاثوليكّية املجاورة.

�شنة 1993 اإلتحق بالأب الراعي، الأب وليد مو�شى ثّم الأب روجيه �شكري، 

 ،)Ave Maria Foundation( بهدف الدرا�شة، فعمال يف موؤ�ش�شة الآيف ماريا

التي كانت كمظّلة للعديد من الن�شاطات الكاثوليكّية، يف املدار�س، وال�شحيفة، 

احلقوق،  وكلّية  واجلامعة،  الإنرتنات،  و�شبكة  املحاماة،  ومكاتب  والراديو، 

وغريها.

يف  النياح،  �شّيدة  ا�شم  على  �شغرية  كابيال  ماناهان  ال�شّيد  1996،�شّيد  �شنة 

منطقة موجودة داخل الأحرا�س على مقربة من مركز الرهبنة. وو�شعها يف خدمة 

الرهبان.

 Ave Maria موؤ�ش�شة  َوهبت  �شكري،  الأب روجيه  وب�شعي من   1999 �شنة 

Foundation م�شكناً للرهبنة املارونّية املرميّية، وتعّهدت املوؤ�ش�شة املذكورة بدفع 
اأبر�شّية  من  كّل  الإتفاقّية  هذه  وّقع  وقد  اجلامعّية.  الآباء  اأق�شاط  من   %50 ن�شبة 

 Ave Maria شّيدة لبنان - لو�س اجنلو�س، والرهبانّية املارونّية املرميّية، وموؤ�ّش�شة�

Foundation. فنّظمت هذه التفاقية عالقة الرهبنة بالأبر�شّية املذكورة، ومبوؤ�ش�شة 
اأّن الرهبان اّلذين يعي�شون يف مركز �شّيدة  Ave Maria Foundation، بحيُث 
�رشقي  جنوب  منطقة  يف  لبنان  �شّيدة  اأبر�شّية  رعايا  بخدمة  يقومون  باتوا  النياح 
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 Ave Maria ملوؤ�ش�شة  الروحّية  واخلدمات  املقّد�شة  الأ�رشار  وبخدمة  مي�شغن، 

Foundation ، يف اآن اأربور وجوارها.

ال�رشقي  الطرف  يف  ال�شمالّية،  مي�شغن  ولية  يف  النياح  �شّيدة  مركز  يقع 

اجلنوبي من �شواحي اآن اأربور، يف منطقة زراعّية حر�شّية. رم املركز وو�ِشَع �شنة 

2008 يف عهد الأب الرئي�س جوزيف خليل، فبات موؤلفاً من اأربع غرف للنوم، 

وغرفة ا�شتقبال كبرية مالزمة لغرفة الطعام واملطبخ، وحمام لل�شيوف، و�رشفتني 

مع مراآب يت�شع لثالث �شيارات.

4-4- ر�سالتها

4-4-1- يف م�شر:

راهب  اأول  1745، وكان  �شنة  اإىل م�رش  ال�شامي  الق�س مو�شى هيالنه  �شافر 

اأّم الدنيا م�رش. واأ�ّش�س يف دمياط مركًزا خلدمة  اأر�س  ماروين حلبي لبناين يطاأ 

امل�شيحيني. ومن بعده تواىل اإخوته الرهبان على الهتمام بهذا املركز، واأ�ّش�شوا 

ويف   .1893 �شنة  املن�شورة  ويف   .1745 �شنة  دمياط  يف  اأخرى  مراكز  بدورهم 

1850. ويف درب اجلنينة - كني�شة  م�رش القدمية - كني�شة مار اليا�س احلي �شنة 

ال�شيدة العذراء �شنة 1877. ويف �شربا بالقاهرة - كني�شة مار جرج�س �شنة 1879. 

م�رش  ويف   .1877 �شنة  ي�شوع  الطفل  تريز  القدي�شة  كني�شة   - �شعيد  بور  ويف 

بالقاهرة - كني�شة  الزيتون  1916. ويف عزبة  اجلديدة - كني�شة مار مارون �شنة 

القدي�شة تريز ويف طنطا والزقازيق.

تخدم الرهبانّية حالًيا، من الناحية الروحّية والإن�شانّية، ثالثة مراكز يف �شربا، 

اأّما مركز م�رش اجلديدة، في�شّم كني�شة مار مارون  وبور �شعيد، وم�رش اجلديدة. 

الرائعة، ومزار القدي�شة ريتا ال�شهري، ومدر�شة تت�شع حلوايل 800 تلميذ، وم�شكن 

للرهبان، وبع�س ال�شالت خلدمة الن�شاطات الرعائية، واجلالّية اللبنانّية، وم�شفى 

�شغري يحتوي على 14 �رشيراً وغرف للعماليات الطبّية.
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4-4-2- يف االورغواي:

املثلث  يد  على   ،1924 �شنة  مونتفيداوي  العا�شمة  يف  الر�شالة  تاأ�ش�شت 

اأن ا�شتاأجرا  الرحمات الأباتي جرج�س �شليطا، واأخيه الأب يو�شف �شليطا، بعد 

بيتا وجهزاه للخدمة الرعائية، من اأجل تعليم الّلغة العربية لأبناء اجلالية اللبنانّية، 

من  الكبري  العدد  يعي�س  كان  القدمية، حيث  املدينة  اأير�س يف  بيون�س  �شارع  يف 

�شارع  يف  عقارا  ابتاعا  الزمن،  مرور  ومع  ال�رشقيني.  من  وغريهم  اللبنانيني، 

د�ّشنهما  ومدر�شة،  كني�شة  �شيدا  حيث   ،1926 �شنة   Molinos de Raffo 926

اأ�شقف املدينة �شنة 1931. وبعد ذلك �شّيدا مزارا على ا�شم القدي�شة تريز الطفل 

ي�شوع �شنة 1952، وافتتحا بناء جديدا للمدر�شة البتدائية.

م�شاريع  ثالثة  الر�شالة،  على  رئا�شته  فرتة  طيلة  �شالمة  اأفرام  الأب  اأ�ّش�س 

خريية وهي: جمعّية مار من�شور مل�شاعدة العائالت الفقرية، وم�شتو�شف جمايّن 

للفقراء، وم�شغل النا�رشة املجايّن.

الرهبانّية  اأر�شلت   1990 ال�شنة  يف  اأّما   .1986 �شنة  اجلديدة  الكني�شة  د�شنت 

الر�شالة،  يف  والالهوتّية  الفل�شفّية  درو�شهم  متابعة  اأجل  من  دار�شني  اأخوة  اأربع 

 الأوروغوي والأرجنتني.
ّ

وتقدمي امل�شاعدة يف خدمة ر�شالتي

ويف ال�شنة 2013 مّت جتديد الكني�شة الرعائّية.

4-4-2-1- مدر�شة �شّيدة لبنان - مونتيفيديو:

لتعليم  الر�شالة  جنب  كاثوليكّية  خا�شة  مدر�شة  الرهبنة  افتتحت   1931 �شنة 

 والرعّية، تتبع املنهج الرتبوّي يف 
ّ

اأبناء اجلالّية اللبنانّية واملنطقة. هي مدر�شة احلي

الأوروغوي، وهي خمتلطة وتُعّلم الّلغتني الإ�شبانّية والإجنليزّية، وت�شّم املراحل 

التمهيدّية والإبتدائّية والثانوّية. �شنة 1974، ا�شرتت الرهبانّية، مب�شعى من الأباتي 

اليا�س �شالمه، قطعة اأر�س ُمال�شقة للر�شالة ت�شّم مبنى كبرًيا كان َم�شنعاً، وحوّلته 

فيما بعد اإىل املرحلة الثانوّية التابعة للمدر�شة.
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ب�شبب  املحاكم  يف  قانونّياً  ومالحقتها  الر�شالة  اإفال�س  اأثر  وعلى   2001 �شنة 

الديون التي تعرثت عن ت�شديدها، ا�شتطاعت الرهبنة، بعد جهد جهيد وم�شاعي 

متلكات  تخلي�س معظم  الر�شالة،  اأ�شدقاء  وُم�شاعدت  عيد  فرن�شوا  العاّم  الأب 

باإدارتهم  يق�شي  املدر�شة   
ّ

معلمي رابطة  مع  اتفاق  اأبرمت  كما  الثابة،  الر�شالة 

والثانوي.  والإبتدائي  التمهيدي  الثالثة:  بفروعها  لها،  واملالّية  والإدارّية  الرتبوّية 

رابطة  باإدارة  املدر�شة  ا�شتمرت  ال�شعب  املايل  والو�شع  القانونّية  الدعاوى  رغم 

املعلمني حتى يومنا هذا.  اأّما عدد طالب املدر�شة حالياً فهواأقل من مئتي طالب.

4-4-3- يف االأرجنتني - فيال لين�س - حمافظة �شان مارتني:

بعد احلرب العاملّية الأوىل، واحل�شار اّلذي �رشبه العثمانّيون على جبل لبنان، 

واجلراد اّلذي اجتاح اأرا�شيه واتلف جميع املوا�شم الزراعّية، وقفت الرهبانّية اإىل 

جانب �شعبها، فرهنت اأمالكها املنقولة والثابتة، يف �شبيل ُم�شاعدة الفقراء، واإغاثة 

واخلراب  الكثرية،  الديون  ثقل  حتت  رزحت  قد  الرهبنة  كانت  وملّا  املحتاجني. 

مدبريه  جمل�س  مع  الع�شقوتي  ال�شمايل  جربايل  العاّم  رئي�ُشها  راأى  ال�شديد، 

الن�شيطني  الغيورين  الفا�شلني  الأبوين  الأمريكّيتني  اإىل  ُير�شلوا  اأن  العاّمني، 

�شفرهما  اأكمال  ومنها  روما  اإىل  ف�شافرا  فهد،  �شمعان  واملدبر  الأ�شقر  عمانوئيل 

بالذونات،  تزودا  اأن  وبعد  متوز1920،   8 يف  و�شالها  حيُت  الأرجنتني،  اإىل 

الكاثوليكّية الالتينّية يف روما والأرجنتني،  الكن�شّية  ال�شلطات  والتو�شيات، من 

با�رشا الأعمال الروحّية والرعائية وجمع احل�شنات ملُدة �شنتني بكل غرية ون�شاط. 

بعدها عاد الأب املدبر �شمعان فهد اإىل لبنان حاماًل معه م�شاعدات كثرية من اجلالّية 

الأرجنتينّية. اأما الأباتي عمانويل الأ�شقر، وهو من مواليد بلدة بيت �شباب 1981، 

وحائز على �شهادة امللفنة يف الفل�شفة، والالهوت، والكتاب املقد�س، واحلقوق 

الكن�شّية من الربوباغندا يف روما، بقي يف الأرجنتني يجول على املوؤمنني املوارنة 

اأخريا  ا�شتقر  اأن  اإىل  والرعوّية،  الروحّية  اخلدم  لهم  موؤّمناً   23 الـ  مقاطعاتها  يف 

يف مقاطعة بيون�س اأير�س، ق�شاء »�شان مارتني«، حملة »فيال لين�س« حيُث اأ�ش�س 
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الر�شالة باأمر من قد�س الأب العاّم جربائيل ال�شمايل الع�شقوتي، بتاريخ 27 اأيلول 

مب�شاحة  عقارات  ثالث  ا�شرتى   1931 الأول  ت�رشين   17 ويف   .1931 �شنة  من 

تقارب الألفني مرت مربّع، ثم ح�شل على اإذن من رئي�س اأ�شاقفة اأبر�شية »لبالتا« 

الأ�شا�س  حجر  وو�شع  اأراد،  ما  له  فكان  للكاهن،  وبيت  كني�شة  ت�شييد  اأجل  من 

للكني�شة يف 11 اأيلول 1932. ويف 17 اآب 1934 قام الأباتي الأ�شقر ببناء مذبح 

الكني�شة الكبري من الرخام، كما قام ببناء املذابح الأخرى داخل الكني�شة. وح�شل 

على اإذن من الأ�شقف املحلي من اأجل اإقامة ال�شعائر الدينّية، والحتفال بالأ�رشار 

2

املقد�شة يف املعبد ال�شفلي حتت الكني�شة الكبرية، وذلك يف 29 حزيران 1935.

اأعمال  يف  الأ�شقر  عمانوئيل  الأب  تعب  عاماً،   26 وطيلة   1932 ال�شنة  منذ 

البناء ال�شاقة، فحمل احلجارة ، وخلط الباطون، ووقف طوياًل على �شقالة العمار، 

مرتدًيا عباءته الرهبانّية. فبنى اأّوًل الكني�شة ال�شفلّية، ثم الكني�شة الكبرية، التي تبلغ 

م�شاحتها الإجمالّية 400 مرت مربّع، وزينها باأعمال فنّية رائعة اجلمال، ور�شومات 

جدرانّية قّيمة، ور�شومات على األواح خ�شبّية، وزجاجّيات مبدعة تتناغم خطوطها 

عّمانوئيل  الأب  بنى  اأ�شلّية...  ومتاثيل  اجلمال جماًل،  فتزيد  ال�شم�س  مع �شوء 

بيت الكاهن، ومبنى الر�شالة املوؤّلف من ثالثة طبقات، تبلغ م�شاحة كٍل منها 200 

مرت مربّع. اإّتكل دائًما على العناّية الإلهية، وُم�شاهمة اأهل احلي الذي يقطن فيه، 

الإيطالّية،  املارونّية، واجلالّية  اللبنانّية ل�شيما  اليهود، واجلالّية  وكانت غالبّيته من 

ووجهاء البالد الذين اأحّبوه ب�شخاء، هو الذي ا�شتطاع اأن يربح ثقتهم وحمّبتهم. 

وقد اأطلق عليه النا�س لقب »الكاهن القّدي�س، والعامل الن�شيط«. وقد ظّل على 

التزامه واأمانته هلل وحمّبته للرهبانّية اإىل اأن انتقل اإىل رحمته يف 10 ت�رشين الأول 

3

من �شنة 1958. 

رعّية  خوري  اأول  وكان  الر�شالة،  فرتاأ�س  قبيطر،  لوي�س  الأباتي  خلفه  بعدها 

بقلم   ،)1958 بالأرجنتني )1920 -  لين�س  فيال  املاروين يف  املر�شل  الآباتي عمانوئيل ال�شقر  2- ترجمة حياة 

الآباتي بطر�س فهد، �شنة 1993، من �شفحة 5 اإىل �شفحة 20.

 والعا�شمة بيون�س اأير�س ومقاطعة بيون�س اأير�س.
ّ

3- اأر�شيف الر�شالة يف فيال لين�س و�شهادات اأهايل احلي
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تبلغ م�شاحته  اأن�شاء مبنى  اأنه قد  بالذكر  44 عاماً. واجلدير  مارونّية ولتينّية طيلة 

»�شارع  يدعى  الذي   
ّ

الرئي�شي العام  الطريق  واجهة  مربع على  290 مرت  حوايل 

 1964 اجلمهورّية اللبنانّية«،  واأّجره لكي يوؤمن مدخول الر�شالة، ثم �رشع �شنة 

يف بناء املدر�شة على مراحل، كما د�ّشن �شالون كبري للرعّية واملدر�شة �شنة 1986.

4-4-3-1 مدر�شة �شّيدة لبنان:

 والرعّية، 
ّ

تاأ�ش�شت �شنة 1964 على يّد الأباتي لوي�س قبيطر، وهي مدر�شة احلي

ون�شف  خمتلطه  وهي  اأير�س،  بون�س  مقاطعة  حكومة  يف  الرتبوّي  املنهج  تتبع 

التمهيدّية والإبتدائّية  اللغتني الإ�شبانّية والإجنليزّية، ت�شّم املراحل  تُعّلم  جمانّية، 

والتكميلّية والثانوّية، عدد طالبها يتجاوز الأربعة مئة منُذ �شنة 2010 حتى الآن، 

 والرتبوّي جيد وهي تتمتع ب�شيت ح�شن 
ّ

وب�شكل ثابت، كما اأن م�شتواها العلمي

يف الأحياء املجاورة.

اأكفاء  �شباب  كهنة  رهبان  باإر�شال  الرهبنة  واإلتزام  لإهتمام  يعود  هذا  ُكل 

ون�شطني وملتزمني ومثقفني، ف�شاهموا يف نهو�س املدر�شة والرعّية والر�شالة، كما 

املرتاكمة،  ديونها  و�شددت  الثمانينات،  بداية  منذ  مالّياً،  املدر�شة  الرهبنة  دعمت 

وحاجات  املحلّية  الرتبوّية  القوانني  مراعّيًة  مبانيها،  وو�شعت  وجددت  ورمت 

اإجتهاد  كله  هذا  من  والأهم   .
ّ

التكنولوجي التطور  ُمرافقًة  واملعلمني،  املدر�شة 

الرهبان، القيمنّي على املدر�شة، يف توظيف معلمني واأخ�شائّيني مالّيني واإدارّيني 

اأكفاء ونزهاء تعاونوا مبحبة اأخوية ومناقبية عالّية للحفاظ على املدر�شة وحت�شني 

�شيتها ورفع م�شتواها.

4-4-4- يف ا�شرتاليا:

�شنة 2016 ا�شرتت الرهبنة قطعة اأر�س م�شاحتها 3900 مرت مربع، عليها بيت 

ويف  الرتميم،  اأعمال  وبداأت  رايد.  منطقة  وايلز،  �شاوث  نيو  ولية  يف  اأثرّي، 

العام 2017 قامت باملعامالت الر�شمّية الالزمة فاأ�شبح البيت ديراً، كما اأن�شاءت 
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لأبر�شّية  تابعة  رعّية  وقانونّياً  ر�شمّياً  فاأ�شبحت  موؤمًنا،   120 حوايل  ت�شع  كني�شة 

ا�شرتاليا واأوكيانيا املارونّية، بعد انتهاء اأعمال البناء والرتميم ح�شب معايري الدولة 

الأ�شرتالّية �شنة 2019. ويف �شنة 2018 اأ�شبح للرهبنة �شفة ر�شمّية قانونّية لدى 

الدولة.

ب�شبب الأزمات الأقت�شادّية واملالّية وال�شحّية والإجتماعّية يف لبنان، مّا اأّدى 

اإىل انهيار قمية اللرية اللبنانّية اأمام �شعر الدولر الأمريكي بن�شبة جتاوزت الت�شعني 

يف املئة وحجر اأموال وودائع املواطنني يف امل�شارف، تعّذرت الرهبنة عن ت�شديد 

اّلذي كانت قد اقرت�شته من م�رشف ا�شرتايل لدفع ثمن الأر�س والبيت  الدين 

القائم عليها، واأي�شاً دفع فوائد الدين والتي بدورها راحت ترتاكم �شيئاً ف�شيئاً.

فبف�شل العناية الإلهّية وم�شاعي الأب جان بول با�شيل ر. م. م. رئي�س الر�شالة 

املمثلة  املارونّية  ا�شرتاليا  اأبر�شّية  اتفاق مع  اإىل  الرهبنة  2017، تو�شلت  اآب  منذ 

الرهبنة  وبيع  رايد  يف  للر�شالة  �رشاءه  يت�شمن  طربيه،  اأنطوان  الأ�شقف  ب�شيادة 

بال�شيارة عن  �شفر  وربع  �شاعة  تبعد حوايل  التي  بلدة غولبورن  اأر�س يف  قطعة 

مدينة �شدين، تبلغ م�شاحتها 2000 مرت مربع، عليها كني�شة قدمية ت�شع حوايل 120 

ودير مب�شاحة الف مرت مربع موؤلف من طابقني: اأر�شي واأّول. حتى الآن )اأيلول 

2021( ي�شعى الفريقان لإمتام الإتفاق.

5-1- رعاياها:

اإّن رعايا الرهبانية قليلة العدد، و هي ق�شمني: رعايا للرهبانّية ورعايا لالأبر�شّية. 

كما هي رعايا يف لبنان ورعايا خارج لبنان. �شنقت�رش على ت�شميتها فقط.

اأّما رعايا الرهبانية يف لبنان:

ب�رّشي )دير مار األي�شاع اجلديد(	 

ال�شبّية )ال�شعود ، مار جرج�س(	 

دير القمر  )�شيدة التّلة، �شّيدة الوردّية وكافة كنائ�س دير القمر املارونّية(	 
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كَرمي التني )دير مار بطر�س وبول�س(	 

ا: والرعايا اّلتي متلكها الرهبانّية خارج لبنان وهي تخدمها اأي�شً

م�رش: م�رش اجلديدة )مار مارون(	 

الأوروغواي: مونتيفيديو )�شّيدة لبنان(	 

الأرجنتني، بيون�س اآير�س: �شان مرتني )�شّيدة لبنان(.	 

اأ�شرتاليا: )كني�شة القّدي�س يوحّنا بول�س الثاين( 	 

اإيطاليا: �شي�شيليانو )دير �شانتا ليبرياتا(.	 

5-2- الرعايا االأبر�شية التي تخدمها الرهبانّية حاليًا: 

ذوق م�شبح بكنائ�شها اخلم�س.	 

رعّية مار جري�س، فيطرون.	 

رعّية مار األي�شاع، دير �شمرا.	 

كني�شة التجّلي، رعّية مار بطر�س وبول�س يف كّرمي التني.	 

رعية عني اخلّروبة.	 

رعية وادي �شاهني.	 

رعّية �شوّيا والزغرين.	 
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الرهبانية االنطونية املارونية

املارونية  الرهبانية االنطونية  تاريخ  بايجاز عن كتاب  هذه املعلومات مقتب�سة 

 1999 منّقحة  ثانية  طبعة  االنطونية،  الرهبانية  مدبّر  بعبداتي،  عمانوئيل  للأباتي 

من�سورات اليوبيل املئوي الثالث للرهبانية االنطونية املارونية.

يحمل  وكان   ،1842 ني�سان   23 بتاريخ  بعبدات  يف  البعبداتي  االأباتي  ُولد   

عند مولده اإ�سم جري�س را�سد عبيد. لب�س اال�سكيم الرهباين يف 1 كانون الثاين 

1865، و�سيم كاهناً على يد املطران يوحنا احلاج عام 1870... اإ�ستهر يف �ستى 

احلقول حتى لُقِّب برجل العمران والعلم واملجتمع والدين.

2

 1 - ر�سالة الرهبانية

اإنطلقت الرهبانية االأنطونية منذ تاأ�سي�سها يف بيئة متعددة االنتماءات الدينية، 

متغّلبة على كثري من التحديات التي كانت تعاين منها احلياة امل�سرتكة بني الديانات 

املختلفة يف لبنان. لكّن الرهبان االأنطونيني، عرفوا كيف يك�سبون احرتام اجلميع 

الكثريين  م�ساعدين  معهم،  العلقة  وتوطيد  الدروز،  اللمعّيني  االأمراء  وبخا�سة 

، وذلك، حتديداً، يف مناطق برمانا وبيت مري 
ّ

منهم على اعتناق االإميان امل�سيحي

وقرنايل، و�سملن....

هذه امل�سريُة االأنطونية بتعّدِد وجوِهها واأماراِتها وملحمها الروحيَِّة يف مرايا 

ميكُن  ال  العامل،  مغارِب  اىل  لبناَن  قلِب  من  والكلمِة   
ِ

واملجتمع  
ِ
والعلم االإن�ساِن 

 اأجنَب ا�سَم رهبنٍة 
ِ

العبوُر بها من دون اأن ي�ستوقَف العابريَن زمٌن عميٌق يف التاريخ

ماِء كما يف وجِه االأدمي. له وقٌع يف قلِب ال�سَّ

بدا  الكبري،  اأنطونيو�َس  ي�س  بالقدِّ وتاأثُّرِه  اأغ�سطينو�س  ي�س  القدِّ ُخطى  على 

1 - تاريخ الرهبانية االأنطونية املارونية، االأباتي عمانوئيل بعبداتي )1842-1932( - من�سورات اليوبيل املئوي 

الثالث للرهبانية االنطونية املارونية طبعة ثانية منقحة 1999.

2  - امل�سدر: املوقع الر�سمي للرهبانية االأنطونية  www.antonins.org   ن�س: االأ�ستاذ ب�ّسام بّراك
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طاعَتهم،   

ُّ
الطوعي وااللتزاُم  لهم،  م�ساًرا  االأنطونيَِّة  ُمتاري  قانوَن  التَّكُر�سُّ 

اأيِّ  بِّ واإجنيِل ي�سوَع فقَرهم االأغنى من  الرَّ  
ِ
باهلل عّفَتهم، واتِّباُع كلم والتَّماهي 

ِغًنى، وهكذا �ساَر انتماوؤُهم للكني�سِة املارونيَِّة احتاَدهم باالأر�ِس والوطِن واالن�سان، 

و�سهادتُهم امل�رشقيَُّة ر�سالَتهم املخطوطَة بحرٍب من خمر.

2 - تاريخ الرهبانية االأنطونية

يد  ال�سابع ع�رش، على  اجليل  اأواخر  املارونية، يف  االأنطونية  الرهبانية  ن�ساأت 

م�سهوداً  رجًل  البلوزاين  كان  اآنذاك.  حلب  اأ�سقف  البلوزاين  جربائيل  املطران 

الكني�سة  يف  الرهبانية  للحياة  واملجّدد  وامل�سلح  املثاليني،  والتقوى  بالقدا�سة  له 

املارونية يف مطلع القرن الثامن ع�رش.

بتاأ�سي�س  حلب،  ا�ساقفة  رئي�س  البلوزاين،  يوحنا  بن  جربائيل  املطران  اإعتنى 

الرهبانية. فاأر�سل ثلثة كهنة اإىل دير مار اأ�سعيا يف ت�رشين االول 1697، وهم:

1660. لب�س اال�سكيم يف �سباط 	·  �سليمان بن احلاج امل�سم�ساين، مواليد 

1681 م. ُرقِّي اإىل درجة الكهنوت �سنة 1682، واأقام يف دير طامي�س 19 

ه بناء على طلب املطران البلوزاين اإىل دير مار اأ�سعيا. �سنة. ثم توجَّ

لب�س 	· ال�سن...  حديث  طامي�س  دير  دخل  الذي  �سبابي  البيت  عطاهلل 

اال�سكيم الرهباين ف 9/ 3/ 1695، واقتبل درجة الكهنوت يف 28/ 

.1697 /4

مو�سى البعبداتي، اإ�سافة اإىل اخلوري بطر�س مونِّ�س البزعوين. وقاموا 	·

جميعهم مبتابعة بناء الدير. 

الثاين  اكليمن�سو�س  البابا  ثبَّته  الذي  االنطونية  الرهبانية  قانون  ن�رش  متَّ  وقد 

ع�رش. وي�رشد البعبداتي �سرية القدي�س اأ�سعيا الراهب احللبي، وهو ابن �سوماخ�س 

الذي كان والياً على واليه حلب كلِّها، وكانت هذه الوالية معهودة اإليه من امللك 

ق�سطنطني. 
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 تبعهم بعد �سنتني: الق�س بطر�س عطايا من �ساحل علما، والق�س ابراهيم اآ�ساف 

اإبن اخلوري �سليمان من عرمون - ك�رشوان، والق�س �سمعان عري�س من قتالة.

ويتابع البعبداتي متكلِّماً عن النذور الرهبانية: الطاعة، الفقر االختياري والعفة. 

اإ�سافة اإىل تثبيت القانون الرهباين والفرائ�س والر�سوم على يد البطاركة، يوم 

طلق على الرهبانية اإ�سم 
ُ
عيد مار انطونيو�س الكبري يف 17/ 1/ 1740. لدلك اأ

الرهبانية االنطونية.

3 - اإمتداد الرهبانية

     نورد هنا الئحة باالديار ح�سب ت�سل�سلها يف الكتاب املذكور، مع اال�سارة 

اإىل اأن املعلومات اخلا�سة بكل دير تت�سمن احلجج وال�سكوك التي تُثبت امللكية، 

بعملية  �ساهموا  الذين  واملح�سنني  منهم،  العديد  و�سري  االباء  اأ�سماء  اإىل  اإ�سافة 

البناء والتطوير، ول�سنا نحن بوارد التطرق اإىل كل هذه التفا�سيل.

  3 - 0 - دير مار اأ�سعيا

تابعاً  ديراً  قبًل  كان  برمانا.  قرية  �سمايل  عرنتا  ُي�سّمى  حمل  يف  الدير  يقع    

الأبر�سية حلب، وبعد ق�سمة االمراء اللمعيني العهدة، �سار تابعاً الأبر�سية قرب�س.

اهلل.  اإليه  األهمه  مبا  رفيقيه  امل�سم�ساين  �سليمان  االأب  كا�سف  الدير  هذا  يف 

القدي�س  و�سورة  الطاهر  واالجنيل  امل�سلوب،  اإيقونة  اأمام  نذورهم  الثلثة  واأبرز 

اأنطونيو�س... بعد ذلك، عر�س املوؤ�ّس�سون اأمرهم على البطريرك مار ا�سطفانو�س 

الدويهي، الذي اأمرهم اتخاذ  قانون الرهبان احللبيني املوارنة اللبنانيني واملثبت �سنة 

1695، فامتثلوا الأمره لكن مع اإدخال بع�س الفروقات... وقد مّت رفع العرائ�س 

اإىل الكر�سي الر�سويل، الذي ثبت القوانني والفرائ�س يف 17/ 1/ 1740.

حياة التن�ّسك االأنطويّن جتّددت يف االأول من ت�رشين االأول األفنِي و�سّتة ع�رَشَ 

)2016( مع دخول االأب منري- �رشبل بو داغر اإىل املحب�سة اجلديدة، فكان دخوله 

جتديًدا للحجر وللعهد بالتكّر�س اأمام اهلل يف �سلة دائمة.
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3 - 1 - دير مار اليا�س غزير

احلبي�سيني،  اآل  خا�سة  االأهايل  من  الدير  هذا  �سليمان  اخلوري  ا�ستلم 

واخلوري فرن�سي�س ال�سيداوي بعد اأن مت حترير ال�سكوك... وكان الدير موؤلفاً 

والكلر  املائدة  وقبو  فرن�سي�س،  اخلوري  وجود  قبل  تعّمر  للكني�سة،  قبٍو  من 

وبع�س البيوت املل�سقة... ومّت تباعاً تطوير الدير على يد اأ�سحاب الرب واخلرية 

ل�سكن  م�س�ساً  الدير  هذا  كان  احلا�رشة.  حالته  يف  اأ�سبح  حتى  والغرية، 

الرهبان من �سنة 1712 وحتى �سنة 1848. وقد مّت بناء كنائ�س الرعايا منها كني�سة 

مار �سليطا - كفرحباب.

3 - 2 - دير مارعبدا امل�سمر - زكريت  )اأ�س�س �سنة 1716(

علماُء االآثار يرّجحوَن اأن دير مار عبدا امل�سّمر - اأي احلار�س -  يقوم على 

 ُطِم�َس على مّر الزمن بعبادات �سعوب توالت على املنطقة 
ّ

اأنقا�س معبد فينيقي

وجعلت من التّلة واملغارة العجائبّية �سمًنا مدفًنا فينيقيًّا اأو رومانيًّا حّوله االأنطونيون 

بعلماٍت  املغارة  وتتو�ّسَح  الفينيقّية،  الوثنّية  العلماُت  لتزول  للرهبان  مدفنا 

م�سيحّية. �سنة 1685 مّت جتديد الدير على يد البطريرك ا�سطفانو�س الدويهي... 

�سكان  البيوت اخل�سبية... وكان  من كني�سة وبع�س  العهد موؤلفاً  وكان يف ذلك 

الدير من الرهبان املعروفني بالعّباد... �ُسلِّم هذا الدير للرهبان من اأوالد املرحوم 

ج، من قرية بيت �سباب. احلاج مفرِّ

هذا الدير هو على ا�سم القدي�س العظيم مار عبدا، االأ�سقف ال�سهري املولود 

مه  تكرِّ الر�سول...  يهوذا  من   َ وتن�رشّ للم�سيح،  االأول  اجليل  يف  فار�س  بلد  يف 

الكني�سة يف 16 اأيلول.

3 - 3 - دير مار اليا�س - انطليا�س

ديُر مار اليا�س وكني�سُته ورعّيُته الكبرية ثالوثّيٌة اأنطليا�سّيٌة لها بركٌة بعيدُة االأثِر 

يف الزمن، تعود اىل ع�رشينّياِت القرِن الثامَن ع�رَش بعدما ت�سّلمته الرهبانّية �سنَة 
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عّواد،  يعقوب  البطريرك  غبطة  من  وع�رشين )1723(  وثلثٍة  مئة   

ِ
و�سبع األٍف 

�سّم  وقد  بطر�س عطايا،  العاّم  االأب  رئا�سة  فرتَة   الدير  باكورُة  االأنط�س،  فكان 

اإيوان يف  ، بُنيت فوقه غرٌف مع  القبو �سمايل الكني�سة وقبًوا اآخَر حتّول حماالًّ

كانت  ال�سغرى  الكني�سة  اأن  ُيذكر  الثانية.  الطبقة  يف  للزّوار  وغرٌف  و�سطها، 

الوحيدة على الطريق بني نهر املوت ونهر الكلب، و�سّكلت حمطة للتجار على 

اخلط ال�ساحلي.

اإىل  املمتد  الكني�سة  �سمايل  قبواً  البناء كان  واأول  بطر�س عطايا.  الق�س  عّمره 

و�سط  اإيوان يف  مع  فوقه  الغرف  بُنيت  ثم  دكاناً.  االآن  امل�سنوع  ال�سمايل  القبو 

الغرف، ُي�سعد اإليها بدرج �سّيٍق �سغري.

3 - 4 - دير مار �سركي�س وباخو�س - اإهدن

دير قدمي جداً. كان ُيعرف بدير راأ�س النهر. وكان يف �سنة 1675م اأن اّدعى 

الرهبان دفعوا لهم  الرهبان عنه. وملا عاد  الدير لغياب  ب�ساتني  اأوالد عمرية على 

ثلثني قر�ساً مبطلني دعوتهم بحجج مكتوبة...

 كان بناء الدير القدمي يتاأّلف من قبو الكلر وكني�ستني �سفليتني، ومن احلارة 

الغربية الكبرية... اأما الطابق اجلديد فبناه الق�س مك�سيمو�س بن توما الكو�سا من 

اإهدن، وبنى الكني�سة اأي�ساً.

 
ّ

3 - 5 - دير مار يوحنا القلعة - بيت مري - مركز الرئا�سة العامة ال�سيفي

)تاأ�ّس�س �سنة 1748، عيده يف 24 حزيران(

الدير مبوجب �سك.  اأر�س  �سمعان عري�س  الق�س  اإ�سرتى  1748م،  �سنة  يف 

الغرف  فوقه  واأقاموا  الكلر  وقبو  كبرياً  قبواً  فاأقاموا  البناء،  باعمال  االآباء  با�رش 

واملم�سى.
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3 - 6 - دير مار روكز املكّنى �صهر احل�صني - الدكوانة

الدكوانة،  بلدة  مرتفع يف  لوقوعه على  ب�سهر  كّني  العامة.  الرئا�سة  مقر  هو 

واحل�سني ن�سبة اإىل احل�سن الذي بُني يف اأر�سه. وح�سني ت�سغري ح�سن. 

الرهبان  بداأ  احلني  ذلك  ومنذ  الرهبانية...  اإىل  االرزاق  �ُسّلمت   1700 �سنة 

با�ست�سلح االرا�سي وبناء البيوت لل�رشكاء، كما مّت �رشاء اأملك جديدة.

3 - 7 - دير مار بطر�س وبول�س - القطني

�ُسلِّم الدير اإىل الرهبانية مبوجب �سك �سنة 1760م من املطران جربائيل عواد 

وبناء  له،  االرزاق  اإقامة  وجرى  اأن�سبائه...  اأحد  عواد  �رشكي�س  الق�س  بوا�سطة 

للبناء،  املتحّم�سني  اأكرث  ومن  الغرف...  وفوقها  االأقبية  وبنا  لل�رشكاء،  احلارات 

كان الق�س تادرو�س من درب ال�سيم.

من  وحَموه  وو�ّسعوه  الدير  هذا  يف  االأنطونيون  خدم  ال�سنني،  مّر  وعلى 

 جمازر 
َ
غدرات الزمن ليمرَّ قرٌن بحاله على ت�سّلمهم اأمانَة دير الر�سولنَْي وترخي

عام 1860 دماَءها وعبثّيَتها يف جزين فت�سيب الدير دماًرا وخرابًا وحرًقا وحُتّوُل 

مزروعاته ه�سيًما ويبا�ًسا.

3 - 8 - دير مار �صمعان العامودي - عني القبو

هو  فيه  �سعى  من  واأول  ع�رش،  الثامن  اجليل  اأوائل  اإىل  الدير  هذا  بناء  يعود 

ا�سرتى  الذى  يوحنا،  اخلوري  بني  عائلة  من  ب�سكنتا  قرية  من  يوا�ساف  املطران 

اأواًل  وكان  الدير...  الرهبانية  ت�سّلمت  1750م  �سنة  ويف  االملك...  بع�س  له 

ديراً للراهبات والرهبان، اإىل اأن �سدر اأمر من لدن املجمع املقّد�س بف�سل اأديرة 

الراهبات عن اأديرة الرهبان.

3 - 9 - دير مار انطونيو�س البدواين - احلدث - بعبدا

تاأ�ّس�س الدير �سنة 1745م باعتناء اأهل الف�سل والغرية اآل ياغي من قرية بعبدا، 
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فعمدوا  الرهبانية...  يف  الدخول  يرغنب  اللواتي  لبناتهم  م�سكنا  اأرادوه  وقد 

البيوت  بع�س  ببناء  وبا�رشوا  بهم، مبوجب �سكوك،  اخلا�سة  االأرزاق  اإىل وقف 

طلب  على  بناء  عري�س  �سمعان  الق�س  لهنَّ  وحّرر  �سغرية...  وكابيل  اخل�سبية 

الرئي�س العام، قانوناً وفرائ�س، وقّدمه اإىل املطران يو�سف ا�سطفان �سنة 1755م 

فثّبته املطران موؤقتاً.

3 - 10 - دير مار انطونيو�س - جزين

طلب االأب توما مدلج �سنة 1774م االجازة ببناء الدير من البطريرك يو�سف 

وكان  الغو�سطاوي...  جنيم  اإرميا  النا�رشة  مطران  ومن  الغو�سطاوي،  ا�سطفان 

البناء االأول موؤلفاً من بيوت خ�سبية م�ساكن للرهبان وكني�سة. والدير احلايل هو 

من بناء الق�س �ساول الكني�سي.

3 - 11 - دير مار اإدنا - النمورة - الفتوح

وامل�سايخ  ال�سهابيني  االأمراء  مع  1792م  �سنة  عون  طوبيا  العام  االأب  اإتفق 

اأدونا�س )اإدنا( يف فتوح  اإ�سم القدي�س  بناء هذا الدير على  بناء  احلبي�سيني على 

ك�رشوان مبحل ُيدعى مزرعة الفوقا.

متت اأعمال البناء باإن�ساء الكني�سة القدمية وكوخ ل�سكن االب �سلوان�س جودة، 

كان  كما  ال�رشيانية...  القراءة  ومبادئ  امل�سيحية  الديانة  قواعد  ُيعّلم  كان  الذي 

ين�سخ الكتب.

3 - 12 - دير مار اليا�س - الكَنْي�صة  

قرية  يف  دير  عمار  على  ومدبّروه  العام  الرئي�س  وافق  1825م،  �سنة 

الكني�سة يف املنت اجلنوبي. وكان املعتني بذلك االبوان �ساوول وغريغوريو�س 

 /9  /16 يف  االذن  معطياً  الدير  بناء  على  قرب�س  مطران  وافق  الكني�سيني. 

1851، وبا�رش االأبوان بالبناء فاأقاما قبواً كبرياً، فوقه اأربع غرف. وبعد موت 

االب �سارل، اأمّت االب غريغوريو�س عمله، واأقام قبوين اآخرين: اأحدهما اأ�سبح 
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عيد جتديده...

ُ
الكني�سة والثاين فرناً ومطبخاً. ُحرق الدير يف �سنة 1860 واأ

3 - 13 - دير مار يو�صف - بحر�صاف

�سعى الق�س فيلب�س احلاج بطر�س يف بناء هذا الدير، بعد اأخذ موافقة البطريرك 

يو�سف اخلازن واملطران يو�سف جعجع مطران قرب�س. وبت�سجيع من االأمري حيدر 

ا�سماعيل قيدبيه اللمعي... بداأ البناء بقبو طوله 20 ذراعاً فوقه غرفاً ومقعداً كبرياً 

اأمامه قناطر.

3 - 14 - دير مار �سركي�س - كفردالقو�س )جبة ب�سري(

�سنة 1854م، ا�سرتى الق�س انطوان احللبي قطعة اأر�س من م�سايخ اآل طربيه 

بثلثة االآف قر�س. بداأ االأب تيموثاو�س كعدي العمل باالر�س فنقبها ون�سبها توتاً 

للتقدي�س،عاونه بذلك  اأر�سية... وخ�س�س غرفة كبرية منها  وبنى غرفاً  وزيتوناً 

الق�س عبداهلل قرن... يقع هذا الدير على �سفة نهر ر�سعني �سمااًل، وي�رشف على 

ق�سبة ب�رشي.

3 - 15 - دير ما نوهرا - الفتوح -فتقا )املكّنى بالقنزوح( 

�سة  1864م طلب االب برنردو�س الغزيري من الرئي�س العام االب يو�سف 

نوهرا  القدي�س  ا�سم  على  جديد  دير  ببناء  االذن  مدبريه  وجمل�س  البعبداتي 

يوحنا  االبر�سية  ومطران  م�سعد  بول�س  البطريرك  ا�ست�سارة  وبعد  النظر،  �سفيع 

�ستجيب لطلب االب املذكور على بناء الدير يف منطقة ت�سمى القنزوح 
ُ
احلاج، اأ

غرف   6 وفوقه  كبري  بقبو  البناء  بداأ  اأرا�سي...  من  يجاورها  ما  عن  الرتفاعها 

واإيواناً ومم�سى... ثم اأ�ّس�س الكني�سة.

3 - 16 - دير مار يو�صف البتول يف زحلة

اأ�ّس�سه االأب ابراهيم عون على قطعة اأر�س وقفها له االمري ب�سري قيدبيه اللمعي 

والكني�سة  االنطو�س   ُحرق  غرفاً...  ثم  الكني�سة،  ببناء  املبا�رشة  متت  الربّماين 

الرهبانية االأنطونية املارونّية
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عيد جتديدهما. حاليا ي�سم مدر�ستني: االأوىل لل�سبيان واالأخرى 

ُ
1860، واأ عام 

 مئة واأربعني قرارا بدعوة الراهبات 
ِ

للبنات ليّتخذ جممع املدبّرين عام األٍف وت�سع

االأنطونيات اإىل فتح مدر�سة للبنات يف زحلة عرَب ت�سّلِمهّن املدر�سة وا�ستملِكها 

يف نطاق دير مار يو�سف للّرهبان االأنطونيني

3 - 17 - ادير مار اليا�س قب اليا�س

�سنة 1814م طلب االب طوين مدلج الرئي�س العام من االأمري اأحمد ال�سهابي 

قطعة اأر�س بخراج قرية قب اليا�س، فا�سرتاها مبوجب �سك بقيمة 405 قرو�س... 

ا�ستثمروا االأر�س زراعياً وبداأوا ببناء كني�سة على اإ�سم مار اليا�س احلي واإىل جانبها 

عدة غرف.

3 - 18 - انطو�س مار اليا�س احلي - قرنايل

�سّلم  الذ  اللمعي،  مراد  يو�سف  الدرزي  االمري  من  باإمداد  1749م  �سنة  بني 

 1790 �سنة  ويف  �سكوك.  مبوجب  عري�س  �سمعان  االب  اإىل  والبيت  االر�س 

ومن  املارونية  امل�سيحية  الديانة  يعتنقوا  اأن  اآله  اإىل  واأوعز  العماد  �رش  االمري  قبل 

بينهم االمري ب�سري اإبن االمري ح�سن ابن االمري يو�سف... ويقال ان االمري، الق�س 

�سموئيل هو الذي عّمده. ويقال ان االب يوحنا جعيتاوي هو من عّمر الكني�سة 

والقبو مب�ساعدة الق�س غريغوريو�س الكني�سي.

3 - 19 - مدر�سة �سيدة املعونات - �سمالن

االمري حيدر ال�سهابي هو من بنى كني�سة �سيدة املعونات، وطلب كاهناً ليخدم 

ر�سل االأب انطوان احللبي... وبوا�سطته وقف 
ُ
داره يف �سملن، فكان له ما اأراد واأ

االأمراء الكني�سة وما لهم من اأملك للرهبانية مبوجب �سكوك يربو عددها على 

ال�ستني �سكاً.

والحقاً ا�سرتى املطران طوبيا عون مطران بريوت كل ما ميلك اخلواجا �سكوت 

الرهبانية االأنطونية املارونّية
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االب  وكان  اأملكهم.  يف  الرهبان  ينازع  وكان  للمال  عظيم  بحب  ُعرف  الذي 

يو�سف هو موؤ�س�س املدر�سة.

3 - 20 - انطو�س ما روك�س - حو�س حاال

�سنة 1848 ا�سرتى االب مرق�س املتيني قطعة اأر�س يف قرية حو�س حاال، وبنى 

الذي  فرن�سا  ا�رشاف  من  يوحنا  بن  روكز  مار  القدي�س  اإ�سم  على  كني�سة  عليها 

ولد �سنة 1295م. وبعد موت والده فّرق كل اأمواله على امل�ساكني واأوكل اإدارة 

االعمال الثانية اإىل عّمه.

3 - 21 - مدر�صة مار نوهرا -  قرنة احلمرا

تقّدم الرئي�س العام للرهبانية ابراهيم الب�سكنتاوي وجمل�س مدبريه بعر�س اإىل 

البطريرك مار يو�سف حبي�س الإن�ساء مدر�سة قي قرية قرنة احلمرا - املنت، فُقبل 

التما�سهم وذلك �سنة 1827م. وبا�رش االب بيمني البجاين يف عمار املدر�سة وقبٍو. 

كما بنى االب بول�س بن دانيال اخلوري، قبواً مل�سقاً للقبو القدمي. اأما الكني�سة، 

فقد بناها االأب جربائيل عواد الربّماين وكنية عائلته احلكيم.

3 - 22 - انطو�س ا�صكلة طرابل�س - �صام 

 - ا�سكلة  يف  انطو�س  ببناء  1850م  �سنة  م�سعد  بول�س  مار  البطريرك  اأمر 

1886م  و�سنة  طرابل�س.  يف  الروحية  للخدمة  انطوين  كاهن  وتوّجه  طرابل�س، 

بُنيت الكني�سة احلالية. ويعرف حاليا ب- دير �سّيدة النجاة 

 3 - 23 - دير مار يوحّنا املعمدان - عجلتون )تاأ�س�س �سنة 1897، عيده 

يف 24 حزيران(

بداياُت هذا الدير تعوُد الأواخر القرن التا�سَع ع�رَش حني ت�سّلم االأبّاتي �سمعان 

ا ُوِهَبها من ن�سيَبْيه يوحّنا طنّو�س اجلزيني ك�ّساب وعقيلته َمنِّة  ك�ّساب بّلوين اأر�سً
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اأبو كحل يف اإحدى تلل ك�رشوان، فكِفَل اإن�ساَء ديٍر فوقها ي�سّبُح من حتت قباِبه 

اهلل يف ِم�ساحٍة اّت�سعت لبناٍء زيَّنه بالقناطر احلجرّية، وَزخَرَفُه باللم�سات الهند�سّية 

 الدير 
ِ

 َي�سغُله احلفُر املتَقُن �سكل، وخ�سعٌة ل�سفيع
ٌّ

االأّخاذة، يتو�ّسُطه مذبٌح خ�سبي

مار يوحنا املعمدان اإكراًما لواهب االأر�س، وذلك منذ اإجناز البناء بعد �سنة واحدة 

الك�ّسابّيني  الواهَبنِي  رغبة  الإمتام  الدير  ت�سييد  واأمانَة  االأر�س،  اأمانََة  ت�سّلِمه  من 

وحفِظ نواياهما.

3  - 24 - دير الرب - مرجعيون )تاأ�ّس�س �سنة 1990، عيد الدير 6 اآب(

3 - 25 - دير �سيدة الزروع - بعبدا )تاأ�س�س �سنة 2016، عيده يف 15 اأيار(

االأر�سّية  طبقِته  يف   
ّ

االأكادميي الوجَه  مب�ساركِتها  اجلامعة  يحاكي  للرهبان  دير 

ويباركها كّلما قرع جر�ُسه معلنا نهارا جديدا يطّل على اجلامعة وي�سيف ل�سنيها 

اأياما واأّياما.

4 - اأبرز املوؤ�ص�صات الرتبوية التابعة للرهبانية االأنطونية

اجلامعة االنطونية )تاأ�س�ست �سنة 1996، عيد �سفيعتها �سّيدة الزروع يف  	

15 اأيار( )بعبدا - زحلة - جمدليا(

املعهد االأنطوين - احلدت - بعبدا  	

 ثانوية االآباء االأنطونيني )LYPA( - بعبدا 	

 مدر�سة مار مارون االأنطونية - احلدت 	

5 - االأديرة يف العامل 

دير مار يوحنا مارون - الوكالة العامة لدى الكر�سي الر�سويل - ودير  	

مار اأ�سعيا - روما )اإيطاليا(
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دير مار �رشبل - وند�سور )كندا( 	

بيت مار مارون - بروك�سيل )بلجيكا( 	

دير �سّيدة لبنان - تورنتو )كندا( 	

دير مار انطونيو�س - بانيا�س )�سوريا( 	

دير مار �رشبل - ملبورن )ا�سرتاليا( 	
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جمعية املر�صلني اللبنانّيني

وعائالتها الكرميّية

يف منت�سف القرن املا�سي كانت �سيع لبنان النائية بحاجة ما�ّسة ل�سماع كلمة 

الكلمة يف  تاأخذ على عاتقها زرع  اأن  الر�سولّية  الغربّية  بالرهبانّيات  مما دفع  اهلل، 

يوحنا حبيب الإن�ساء جمعّية  ا�سمه  بكاهٍن  املوؤمنني. هذه احلاجة دفعت  قلوب 

ن�سّلط  اأن  لنا  ا�سمحوا  والتعليم.  بالتب�سري  تقوم  الغربّية  الرهبانّيات  غرار  على 

ال�سوء واإّياكم على حياة هذا الكاهن الفا�سل وعلى اجلمعّية التي اأ�ّس�سها.

ق�ساء  بتدين  قرية  يف   1816 �سنة  االأول  ت�رشين  مبنت�سف  حبيب  يوحنا  ُوِلد 

دود  وتربية  االأر�س  حراثة  يف  وعمل  اخلوري،  جّده  جناح  حتت  تََربَّى  جزين. 

الفل�سفة  اأنهى درا�سة   22 الـ  1830. وبعمر  �سنة  احلرير. دخل مدر�سة عني ورقة 

واللهوت. تعّلم االيطالّية، العربّية واللتينّية وكان بارعاً يف اإتقان هذه اللغات. 

ا�ستدعاه ال�سعيد الذكر البطريرك يو�سف حبي�س طالباً منه درا�سة الفقه االإ�سلمي، 

بعمر الـ 23 �سنة عنّي قا�سياً للن�سارى على جبل لبنان. يف �سن الـ 25 �ِسيم كاهناً 

بدير مار جرج�س �ساحل علما. �سنة 1841 طلب من ال�سيد البطريرك اأن ي�سمح 

له بالدخول يف �سفوف الرهبنة الي�سوعّية فرف�س هذا االأخري. فقّرر عندها اإن�ساء 

جمعّية رهبانّية ر�سولّية على غرار اجلمعّيات الغربّية.

خلل ذهابه واإيابه اإىل دير عني ورقة كان اخلوري يوحنا حبيب يلمح يف وادي 

غو�سطا ديراً �سغرياً متبئاً يف قلب الوادي، وعندما علم اأن مالكيه اأّي الرهبان 

االأرمن يريدون بيعه، ا�سرتاه من ماله اخلا�س بـ 95 الف قر�س يف 18 �سباط �سنة 

1865، جّهزه ورمّمه بق�سد ترغيب املدعّوين للن�سمام اإليه. فدخله يف 13 اآذار 

�سنة 1866، ثلثة رهبان كانوا الباكورة وهم: ا�سطفان القزاح من بكفيا، فرن�سي�س 

ال�سمايل من �سهيله، يو�سف علم من داريا الزاوية. راهب من هوؤالء الثلثة اإ�سمه 

االآباء  فاعتربه  الروحي،  اجلمعّية  تاريخ  يف  بارزاً  دوراً  لعب  القزاح  ا�صطفان 

اخلوري  وكان  القانوين.  املوؤ�ّس�س  هو  يوحنا  اخلوري  اأّن  اإذ  الروحي،  املوؤ�ّس�س 

ا�سطفان اأول رئي�س عام للجمعّية.
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جمعت بني يوحنا وا�سطفان ظواهر م�سرتكة واأخلق عالية وكرم عظيم، لكن 

االأهّم اأّنه كان لدى االإثنني هّم واحد وهدف واحد هو خل�س النفو�س. يوحنا 

وا�سطفان العامودان االأ�سا�سّيان اللذان �سيَّدت على اأكتافهما العناية االإلهّية جمعّية 

املر�سلني اللبنانّيني املوارنة. فيوحنا اأعطى اجلمعّية كيانها الثابت وا�سطفان اأنع�سها 

املطران  كتبه  الذي  قانونها  وكان  اجلمعّية  تثبتت   1866 �سنة  الر�سولّية.  بروحه 

يوحنا حبيب مبثابة جندية هلل، وكان اأول قانون يف ال�رشق لرهبانّية ر�سولّية، اإذ اأّن 

القوانني ال�سابقة كانت تقت�رش على قوانني احلياة الديرّية والن�سكّية. 

حّدد املطران يوحنا حبيب اجلمعّية كالتايل: جمعّية املر�سلني اللبنانّيني املوارنة 

هي جمعّية اإكلرييكّية ذات حّق بطريركي ينذر اأبناوؤها امل�سورات االإجنيلّية الثلث: 

للقوانني املقّد�سة. تقوم بن�ساطها الروحي والر�سويل  الطاعة والعفة والفقر وفقاً 

بان�سجام مع الرئي�س الكن�سي املحّلي لن�رش االإميان و�سيانته يف الكني�سة املارونّية 

والكني�سة اجلامعة.

الغر�س  اإّن  قال:  اجلمعّية  اإن�ساء  هدف  عن  حبيب  يوحنا  املوؤ�ّس�س  �ُسِئل  وملا 

طريق  ق�سد  يف  اأبناوؤها  ي�سري  اأن  املوارنة  اللبنانّيني  املر�سلني  جمعّية  تاأ�سي�س  من 

الكمال ويبذلوا اجلهد يف اأمر خل�س القريب ومنفعته الروحّية بالكرازة االإجنيلّية 

وباالإنذار واالإر�ساد والتفقيه باأمور الدين ومبا�رشة اأعمال الر�سالة وتعليم العلوم 

الكنائ�سّية واالأدبّية التي توؤول اإىل نفع القريب وكّل ذلك ملجد اهلل االأعظم.

الدرجة  احلبيب  يوحنا  منح  على  الغبطة  و�ساحب  املطارنة  ال�سادة  اأ�رّش  وملا 

االأ�سقفّية، قبلها على م�س�س. ف�سيم مطراناً �رشفاً على النا�رشة �سنة 1889 لكنها 

حامًل  االأ�سود  ثوبه  يف  فظّل  التق�ّسفّية،  الر�سولّية  م�سريته  يف  �سيء  اأّي  تغرّي  مل 

�سيب 
ُ
�سليباً من خ�سب، وكّل ما كان ي�سل اإىل يديه كان يقّدمه الأبنائه املر�سلني. اأ

بداء اإ�سمه اخلناق ال�سدري الذي كان متف�ّسياً اآنذاك واأتعبته نوباته. فكان اأبناوؤه 

يحتفلون بالذبيحة االإلهّية كّل يوم يف غرفته. وفاته كانت �سنة 1894. من مزاياه 

الفريدة: نزاهة رهيفة جعلته ُيعرف برجل احلق؛ قناعة عميقة وا�ستقامة مع الذات، 

جمعية املر�سلني اللبنانّيني وعائلتها الكرميّية
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اأو�سيكم  اجلمعّية:  الأبناء  اأعطاها  التي  الو�سايا  من  الطائفة.  على  م�ستعلة  وغرية 

باجلمعّية، اأنتم اأبناوؤها، هي عمل اهلل بني اأيديكم. حافظوا على اجلمعّية، اإحفظوا 

قوانينها ور�سومها. عي�سوا املحّبة واالإتفاق فيما بينكم واهلل يكون معكم.

اأديار ومراكز اجلمعّية:

عمًل بر�سالة اجلمعّية التي من اأجلها تاأ�ّس�ست، وحتقيًقا الأهدافها الر�سولّية، مّت 

اإن�ساء عدد من املراكز واالأديار التابعة لها، لتكون مراكز خدمة ور�سالة م�سيحّية، 

روحّية واإن�سانّية، فانت�رشت هذه االأديار واملراكز يف لبنان ويف بلدان االإغرتاب.

يف لبنان:

1 - دير املخل�س الكرمي - غو�صطا:

دير املخّل�س اأو دير الكرمي، هو الدير االأّم الذي �سهد تاأ�سي�س جمعّية املر�سلني 

اأنقا�س  على  بُني   ،1716 العام  بعد  ما  اإىل  يعود   .1865 �سنة  املوارنة  اللبنانّيني 

االأرمنّية  للرهبنة  اخلازن  �ساهر  نادر  اأبي  ال�سيخ  َوَقَفه  العهد.  قدمي  معبد  اأو  قلعة 

االأنطونّية، وملا هجروه اإىل دير بزمار ودير مار اأنطونيو�س خ�سباو - غزير ا�سرتاه 

املطران يوحنا حبيب مع االأملك املحيطة به يف 18 �سباط عام 1865 ورمّمه وَوَقَفه 

للجمعّية، ومنه انطلق املر�سلون اإىل اأنحاء لبنان وبلدان االإنت�سار.

2 - دير مار يوحنا احلبيب - جونيه:

َعَمَدت  للموا�سلت،  �ساكنيه وت�سهيًل  الكرمي يف غو�سطا على  دير  ملا �ساق 

اجلمعّية اإىل اإن�ساء دير اآخر يف جونيه على ا�سم �سفيعها القدي�س يوحنا احلبيب 

واالجتماعي  الروحي  دورهم  تاأدية  املر�سلون  فيه  با�رش  وللحال   ،1901 عام 

قّدا�سات و�سماع اعرتافات ومواعظ  البيعّية من  اإىل جانب اخلدمات  والثقايف. 

واإر�ساد وريا�سات روحّية. 

وبعد اأن ا�ست�ساف الدير لفرتة من الزمن املحكمة البطريركّية املارونّية، ومن 

بعدها مركز االأعمال البابوّية الر�سولّية، حتّول الدير بكامله �سنة 1984 اإىل مركز 
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اآب  يف  وعاد  املوؤمنني.  خلدمة  الكني�سة  على  االإبقاء  مع  املحّبة«  �سوت  »اإذاعة 

االنتهاء من  بعد  املوارنة  اللبنانّيني  املر�سلني  العامة جلمعّية  للرئا�سة  2008 مركزاً 

اأعمال الرتميم، على اأثر الدمار الذي حلق به من االإنفجار الذي ا�ستهدف االإذاعة 

ليل 6-7 اأيار 2005.

3 - معهد الر�صل يف جونية:

بعد اأن تخّلت اجلمعية، يف حزيران عام 1939، عن اإدارة مدر�سة عني ورقة 

البطريركّية يف غو�سطا، والتي كانت قد ت�سلمتها يف اأيلول 1935 مبوجب اإتفاقية 

مدينة  يف  بها  خا�س  معهد  اإن�ساء  قّررت  ا�سطفان،  يوحنا  اخلوري  رئي�سها  مع 

ودخله  املعهد  من  االأول  اجلناح  اأجنز  الر�سل«.  »معهد  ا�سم  عليه  اأطلق  جونية، 

التلميذ يف ت�رشين االأول 1940. ومن ثّم اأخذ املعهد يتنامى ويتو�سع ببناء اأجنحة 

يف  املعاهد  كربيات  من  لي�سبح  الع�رشّية،  التجهيزات  باأف�سل  جمّهزة  جديدة 

لبنان. تتابع اإدارة الر�سل وبتوجيه من جمعّية املر�سلني اللبنانّيني م�سرية التجديد 

والتطوير بالتعاون مع امل�سوؤولني والفرق االإدارّية والرتبوّية على حتويل املدر�سة 

اإىل موؤ�ّس�سة نا�سطة من خلل م�رشوعها الرتبوي الذي ي�سمل برنامج التماثل مع 

وزارة  الرتبية الفرن�سّية بغية اجلمع بني منهجني تربوّيني متكاملني يغني اأحدهما 

االآخر وهذا ما يجعل من مدر�ستنا قادرة على مواكبة ع�رشها ت�ست�رشف امل�ستقبل 

وت�ستقرئه.  

4 - دير الكرمي - مريوبا

بنى املوؤ�ّس�س يف ثلث غرف يف منطقة مريوبا جعلها م�سيًفا له، لكنها ُهدمت 

مع الوقت و�ُسّيد مكانها بناء حجري ذا طراز قدمي اأكرب واأو�سع، ارتفعت طبقاته 

على مراحل منذ �سنة 1965.

5 - مدر�صة قدمو�س يف جوار النخل - �صور:

1964، يف  عام  اجلمعّية  ا�سرتت  وبركته،  البطريرك  اإذن  على  احل�سول  بعد 

»امليتم  وقف  وحل�ساب  مال  من  ف�سيحة،  اأرا�ٍس  �سور،  يف  النخل  جوار  منطقة 
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املاروين املوؤ�ّس�س من املرحوم اإبراهيم ن�رشاهلل اخلوري« با�رشت اجلمعّية باإن�ساء 

املدر�سة  فتحت  قدمو�س«.  »مدر�سة  ا�سم  عليه  اأطلقت  ثقايف  خريي  م�رشوع 

اأبوابها ال�ستقبال التلمذة يف الفرع االإبتدائي داخلي وخارجي، يف ت�رشين االأول 

1966. و�رشعان ما منت وتطّورت ببناء جناح بعد جناح، لت�سبح معهًدا ثانويًّا من 

اأهّم مدار�س اجلنوب اللبناين، منبًتا للمواطنة ال�ساحلة، ورمًزا للتعاي�س االأخوي 

والتعاون بني االأديان، يف بيئة اأ�سحى معظم �سكانها من الطائفة ال�سيعّية الكرمية.

6 - مزار �صيدة لبنان يف حري�صا

ملنا�سبة الذكرى اخلم�سني لتحديد عقيدة احلبل بل دن�س على يد البابا بيو�س 

برمت يف 20 ني�سان 1904، اإتفاقّية بني البطريرك 
ُ
التا�سع، بتاريخ 1854/12/8، اأ

اليا�س احلويك والقا�سد الر�سويل املطران كارلو�س دوفال، لت�سييد معبد الأّم اهلل 

وكلت اإىل قد�س االأب �سكر 
ُ
على تّلة حري�سا، يف املحّلة املعروفة بال�سخرة، وقد اأ

واالعداد  بالتح�سري  ليقوم  اللبنانّيني  املر�سلني  جلمعّية  العام  الرئي�س  خوري  اهلل 

ُكّلف  وقد  بعد.  فيما  اإدارته  اجلمعّية  ت�ستلم  اأن  على  املذكور،  للمزار  والبناء 

املر�سلون بزيارة القرى جلمع التربعات لبنائه. ومّت تد�سني املعبد اإحتفاليًّا و�سعبيًّا 

اأيار 1908. ومنذ ذلك الوقت واملوؤمنون يتهافتون من كّل  يف االأحد االأّول من 

�سوب للزيارة واأداء ال�سكر لل�سيدة العذراء. فالتزمت اجلمعّية باإمتام الواجبات 

الدينّية من وعظ واعرتاف الآالف املوؤمنني الذين يوؤّمون هذا ال�رشح املقّد�س. ومع 

تزايد عدد الزّوار، بات من ال�رشوري ال�سعي اإىل تطوير املزار واإن�ساء بازيليك 

اجلمعّية يف  انطلقت  وبعد جهود حثيثة وم�سنية،  املوؤمنني.  الألوف  تّت�سع  كربى 

ور�سة بناء البازيليك وكان ذلك عام 1970. وتوا�سلت االأ�سغال على الرغم من 

اندالع احلرب يف لبنان، يف مرحلة اأوىل على يد املهند�س لوي�س قرداحي، ومن 

ثّم على يد املهند�س معني عون.

ورجال  ال�سبيبة  من  االألوف  احت�سدت  يوم  حلها  اأبهى  البازيليك  ولب�ست 

اأن  على  حر�س  الذي  الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  قدا�سة  ال�ستقبال  والدنيا  الدين 

يوّقع فيها االإر�ساد الر�سويل »رجاء جديد للبنان«، يف 10 اأيار 1997.
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�سفري  بطر�س  ن�رشاهلل  مار  الكاردينال  البطريرك  قام   ،2006 �سباط   2 ويف 

الريا�سات  الإقامة  واملعّد  البازيليك  اإىل جانب  �ُسّيد  الذي  اجلديد  املركز  بتربيك 

الروحّية واملوؤمترات، واأطلق عليه ا�سم »بيت عنيا«.

7 - من�صورات الر�صل ومكتبة الكرمي

كانت اإدارة معهد الر�سل قد ا�ستح�سلت �سابقاً على رخ�سة لتاأ�سي�س دار ن�رش 

مع  الفكرة  وتطّورت  املدر�سّية.  الكتب  طبع  تتوىّل  الر�سل«،  »من�سورات  با�سم 

اأحد  باإ�رشاف  منها،  الدينّية  وخ�سو�ساً  الكتب  اأنواع  متلف  لت�سمل  الوقت 

االآباء.

8 - مطابع الكرمي احلديثة:

والكتب  االآباء  موؤّلفات  لن�رش   ،1928 عام  جونية  يف  الكرمي  مطابع  تاأ�ّس�ست 

الطق�سّية و�سواها من الكتب االأدبّية واملدر�سّية. وقد اقتنت حروًفا �رشيانّية وعربّية 

ُد�ّسنت  �سمرا.  اأبي  جرج�س  االأب  لها  مدير  اأّول  وُعنّي  الليتورجّية.  الكتب  لطبع 

حروفها اأوائل العام 1929 بطبع كتاب قوانني اجلمعّية. وتطّورت املطبعة مع الزمن 

ة يف ال�سنوات االأخرية حيث ا�ستحدثت اآالت جديدة  بف�سل القّيمني عليها، وخا�سّ

وجتهيزات داخلّية على م�ستوًى مرموق، و�ُسّميت »مطابع الكرمي احلديثة«.

املدر�سّية،  الكتب  طبع  لتتوىّل   ،1958 �سنة  تاأ�ّس�ست  الر�سل،  من�سورات 

ومتلف اأنواع املطبوعات الثقافّية.

فرد لها ق�سم من املطبعة يف جونيه. 
ُ
»مكتبة الكرمي«، بداأت اأواًل يف بريوت، ثّم اأ

توّفر لزبائنها متلف اأنواع الكتب الدينّية واالأواين الكن�سّية وما اإليها.

9 - جمّلة املنارة:

اإ�سدار جمّلة  اإىل   ،1930 �سنة  منذ  اجلمعّية  َعَمَدت  القلم،  ر�سالة  مع  متا�سًيا 

 ،1950 العام  اأواخر  ال�سدور  عن  توّقفت  اجلمعّية.  اآباء  باإدارة  �سهريًّا  »املنارة« 

اأعداد �سنويًّا، منها عدد خا�س كّل �سنة يتناول  1981، بثلثة  لتعود جمّدًدا عام 

مو�سوًعا معّيًنا .
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10 - اإذاعة �صوت املحّبة

هي اإذاعة م�سيحّية ثقافّية اجتماعّية يف خدمة االإن�سان واملجتمع. بداأ االر�سال 

يف �سوت املحّبة يوم عيد العن�رشة �سنة 1984 اأ�ّس�ستها جمعّية املر�سلني اللبنانّيني 

املوارنة ب�سخ�س االأب حنون اندراو�س ، يديرها حاليًّا جمل�س اإدارة يراأ�سه االأب 

جمل�س  واإ�رشاف  االعلم  لو�سائل  االأ�سقفّية  اللجنة  مع  بالتن�سيق  تابت،  فادي 

والع�رشين  االأربع  طوال  براجمها  االإذاعة  تبّث  الكاثوليك  واالأ�ساقفة  البطاركة 

وبع�س  لبنان  اأنحاء  كّل  وتطال  105،8 و106.   FM الـ   
ّ

يوميًّا عرب موجتي �ساعة 

البلدان املجاورة: �سوريا، االأرا�سي املقّد�سة واالأردن.

كما تبّث برناجماً يوميًّا على املوجة الق�سرية 11715 عرب اإذاعة الفاتيكان باجتاه 

بلدان ال�رشق االأو�سط. وكانت اإذاعة �سوت املحّبة ال�سّباقة يف بّث براجمها عرب 

.radiocharity.org سبكة االنرتنت من خلل العنوان االلكرتوين�

اأمّتت االإذاعة �سنة 1997 اتفاقّية تواأمة مع راديو ماريا - ايطاليا وهي فرد من 

عائلة راديو ماريا العاملّية.

برامج االإذاعة باللغات: العربّية، الفرن�سّية، االنكليزّية، االأرمنّية، ال�رشيلنكّية، 

وتنقل  وغريها  كال�رشيانّية  الليتورجّية  واللغات  االفريقّية  االثيوبّية،  الفيليبينّية، 

يوميًّا برامج باللغة الفرن�سّية من اإذاعة الفاتيكان. 

مرمي  واأّمنا  اهلل  الأّم  املحّبة«  »�سوت  اإذاعة  تكّر�ست   2001 �سنة  اآذار   25 يف 

ال�سنوّية: ريا�سة امليلد، ريا�سة ال�سوم، م�سوار  العذراء. من ن�ساطات االإذاعة 

مع مرمي، م�سرية ختام ال�سهر املرميي اإىل بازيليك �سيدة لبنان يف حري�سا، مهرجان 

للأطفال، م�رشحّية دينّية اجتماعّية، املعر�س ال�سنوي ال�سيفي ورحلت حج اإىل 

مناطق مقّد�سة يف لبنان واخلارج. 

الأّن ال�سبيبة هم اأمل امل�ستقبل كما قال ال�سعيد الذكر البابا الراحل يوحنا بول�س 

الثاين، �َسَعت اإذاعة »�سوت املحّبة« اإىل زرع بذار ال�سلم واملحّبة، الفرح واخلري 

يف اأر�س ال�سبيبة الطّيبة، فتاأ�ّس�ست �سبيبة �سوت املحّبة �سنة 1999 هدفها ال�سهادة 
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حل�سور الرّب يف حياة ال�سباب. 

والأّن العائلة هي اخللّية االأوىل يف املجتمع كان ال بّد من اأن يكون للعائلت 

عائلت  ن�ساأة  فكانت  واالجتماعّية،  الروحّية  االإذاعة  م�سرية  يف  املمّيزة  ة  احل�سّ

فوج  اأّول  تكّر�س  حني   2001 �سنة  حزيران   3 العن�رشة  عيد  يوم  املحّبة  �سوت 

لقلب ي�سوع االأقد�س.

تعّر�ست االإذاعة ليل 6-7 اأيار 2005، النفجار اأثيم اأّدى اإىل هدمها بالكامل 

لب�سع  اإاّل  تتوّقف  مل  ذلك  من  الرغم  على  وحمتوياتها.  معّداتها  جميع  وتلف 

�ساعات وا�ستاأنفت البّث من مركز نّقال، اإىل اأن مّت جتهيز مركزها احلايل يف جوار 

اإذاعة »�سوت املحّبة« نقل  اإدارة  دير مار يوحنا احلبيب، وللمنا�سبة قّرر جمل�س 

عيد االإذاعة من يوم العن�رشة اإىل ال�ساد�س من �سهر اأيار ذكرى االنطلقة اجلديدة 

وعيد �سهداء ال�سحافة.

لتدمري  االإذاعة  هوائيات  تعّر�ست  االإ�رشائيلي  العدوان  خلل   2006 �سيف 

اإىل ما كان  البّث  ليُعيد  اإعمار ما تهّدم  اأعاد  اإدارة االإذاعة  اأّن جمل�س  اإاّل  �سامل، 

عليه. 

1 - دير �صيدة البحار  - اإّده البرتون:

مبوافقة البطريرك ومباركته، ومبوجب اتفاق مّدته 99 �سنة، ت�سّلمت اجلمعّية، 

�سنة 1992، من املطران جون �سديد مطران املوارنة يف لو�س اأجنلو�س-الواليات 

املتحدة، ب�سفته الويّل ال�رشعي على وقف مار ماما يف بلدة اإّده البرتونّية، بع�س 

العقارات العائدة لهذا الوقف، بغية اإقامة مركز ديني، ر�سويل واجتماعي. وبعد 

اإجناز املعاملت القانونّية، والدرا�سات الفنّية اللزمة، با�رشت اجلمعّية با�ست�سلح 

ق�سم من االأرا�سي للزراعة، وبت�سييد جمّمع من ثلثة اأجنحة، اأجنز االأول ودخله 

املر�سلون يف خريف 2001، وجتّندوا للعمل الر�سويل يف املنطقة وم�ساعدة كهنة 

ومّت  الثاين  اجلناح  اأجنز   2003 خريف  ويف  الراهبات.  ومدار�س  واأديار  الرعايا 

تاأجريه من اإحدى املوؤ�ّس�سات الرتبوّية. 
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2 - معهد التثقيف الالهوتي للعلمانيني:

على  جوابًا  اأتى  وقد   ،1992 �سنة  للعلمانّيني  اللهوتي  التثقيف  معهد  ن�ساأ 

اللبنانّيني بح�سب توجيهات  املر�سلني  اأبناء جمعّية  ُيديره  ال�سبيبة عموًما.  حاجة 

االأ�سقفّية  اللجنة  ُيعطي درو�سه و�سهاداته بح�سب منهج  للجمعّية.  العام  الرئي�س 

للتعليم امل�سيحي. 

3 - بيت الطالب:

�سمن اأهدافها الر�سولّية، َعَمَدت اجلمعّية يف عام 1992، اإىل جتهيز الطوابق 

�سكنيًّا  مركًزا  ليكون  الر�سل-جونية  ملعهد  املحاذي  جان  �سان  �سنرت  من  العليا 

للطلب والطالبات، يف ق�سمني منف�سلني، ت�سهيًل لهم ملزاولة درو�سهم وموا�سلة 

 �سليم ت�سوده االإلفة والتعاون 
ّ

م�سرية تن�سئتهم االإن�سانّية وامل�سيحّية، يف جّو عائلي

االأخوي.

4 - اإكلرييكّية مار يوحنا الر�صول الكربى - حري�صا:

 1966 �سنة  ن�سئت 
ُ
اأ التي  االإكلرييكية  يف  اجلمعّية  واأخوة  طلبة  عا�س  اأن  بعد 

املر�ّسحني  االأخوة  لتن�سئة  الو�سائل  اأف�سل  توفري  وبغية  الر�سل،  معهد  حرم  يف 

على  اإىل حري�سا،  الكربى  االإكلرييكّية  نقل   ،1993 �سيف  تقّرر يف  للكهنوت، 

مقربة من مزار �سيدة لبنان، يف بناء خا�س �ُسّيد لهذا الغر�س على ا�سم مار يوحنا 

الر�سول.

البطريرك  يد  على  وتربيكه  اجلديد  الدير  تد�سني  مّت  االأ�سغال،  اإجناز  وبعد 

الكاردينال مار ن�رشاهلل بطر�س �سفري بتاريخ 27 اأيلول 1996. فانتقل اإليه االأخوة 

الدار�سون مع امل�سوؤولني عن تن�سئتهم يف مطلع العام الدرا�سي 1997-1996. 

ويف �سباط 2003 اأحلقت باالإكلرييكّية الكربى املكتبة العامة للجمعّية بكّل فروعها 

وحمتوياتها با�ستثناء املخطوطات واالأر�سيف.

5 - زوطر الغربية

اإكمااًل لر�سالة املوؤ�ّس�س وحفاظاً على م�سيحي االطراف بعد حرب متوز 2006، 
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قّرر املجل�س العام اإن�ساء دير ومدر�سة يف زوطر الغربّية ق�ساء النبطّية. وحينها بداأ 

لة للكني�سة  االأب ايلي ما�سي الرئي�س العام احلايل بو�سع درا�سة وخرائط مف�سّ

والدير واملدر�سة، مّت اإجناز البناء بكامله من امل�رشوع وهو بانتظار اللم�سات االأخرية 

والتجهيزات لل�رشوع يف الر�سالة يف منطقة زوطر الغربّية. 

خارج لبنان:

كانت  واالأرجنتني  االإغرتاب،  دول  اإىل  املر�سلني  جمعّية  انطلقت  لبنان  من 

اأول بلد تاأ�ّس�ست فيه ر�سالة. من ثّم تتالت الر�ساالت وتو�ّسع انت�سار اجلمعّية يف 

متلف القارات والبلدان، �سنتحّدث عن كّل ر�سالة بالتف�سيل:

1 - ر�صالة االأرجنتني - بوان�س اأير�س:

االأب  العام  الرئي�س  لّبى  الع�رشة،  يتجاوز  ال  املر�سلني  االآباء  عدد  كان  يوم 

يو�سف مبارك طلب ال�سيد البطريرك والكر�سي الر�سويل واأعلن يف 8 اأيار 1901، 

تعيني االأبوين حنا غ�سن ومايل احلّجار للذهاب اإىل االأرجنتني وتاأ�سي�س ر�سالة 

على ا�سم مار مارون خلدمة املوؤمنني واللبنانّيني املهاجرين. 

وعلى الرغم من امل�ساعب التي واجهاها هناك، انطلقت الر�سالة ومنت بف�سل 

م�ساندة العديد من املح�سنني، كانوا يعملون بجّد وكّد يف �سّتى امليادين، واأن�ساأوا 

لت�سبح  موؤّخًرا  تو�سيعها  مّت  كني�سة �سغرية،  الدير،  اإىل جانب  اأير�س  بوان�س  يف 

كاتدرائية، قام بتكري�سها وتد�سينها البطريرك الكردينال مار ن�رشاهلل بطر�س �سفري 

عام 2001، ملنا�سبة اليوبيل املئوي للر�سالة هناك.

منذ عام 1904 قامت مدر�سة ابتدائّية ثّم اأ�سبحت ثانوّية عام 1920، ما زالت 

�سنة  والفرن�سّية.  العربّية  اللغتني  الر�سمّية،  الربامج  اإىل جانب  تعّلم  اليوم  حتى 

1913، تاأ�ّس�ست مطبعة وجريدة املُر�سل.

 31 بتاريخ  االأرجنتني  يف  املارونّية  واالأبر�سّية  اجلمعّية  بني  اتفاقّية  توقيع  بعد 

كانون االأول 2007، ا�ستلمت اجلمعّية رعية مندو�سا بتاريخ 2 اآذار 2008، خلل 

جمعية املر�سلني اللبنانّيني وعائلتها الكرميّية



203
بيار  االأب  يقوم  مرعي،  �رشبل  املطران  ال�سيادة  �ساحب  �سه 

ّ
تراأ احتفايل  قدا�س 

�سواح بخدمة الرعية، ويقول عنها: »اأّنها رعّية نا�سطة، فيها جلنة للتعليم امل�سيحي، 

واأخوّية للعذراء وجوقة وفريق ال�سبيبة«.

2 - الواليات املتحدة:

يف مرحلة اأوىل بني االأعوام 1916 و1952، وبناًء على طلب ال�سعب واإذن 

الروؤ�ساء، عمل ثلثة من املر�سلني اللبنانّيني املوارنة يف الواليات املتحدة االأمريكّية، 

�سانت لوي�س يف  وهم: االأب فرن�سي�س �سمعون )1874-1920( موؤ�ّس�س رعّية 

1920. االأب بول�س اخلوري  فيها عام  1916؛ تويف وُدفن  �سنة  والية مي�ّسوري 

)1900-1951( خدم رعية اأكرون-اأوهايو؛ تويف وُدفن فيها عام 1951. واالأب 

الواليات  يف  اللبنانّية  اجلاليات  خدمة  يف  جال   )1952-1876( كميد  يو�سف 

ا�ستقّر يف خدمة رعية مار  ثّم  املتحدة على مدى �سبع �سنوات )1927-1920( 

مارون يف مدينة كليفلند-اأوهايو اإىل حني وفاته عام 1952.

اجلديدة،  املارونّية  االأبر�سّية  راعي  اإحلاح  عند  ونزواًل  طويل،  انقطاع  وبعد 

عاد املر�سلون يف ت�رشين االأول 1988 للدرا�سة واخلدمة الر�سولّية يف العديد من 

جديدة  رعايا  واأ�ّس�سوا  تطويرها،  على  وعملوا  قائمة  رعايا  فخدموا  املجاالت. 

بتد�سينه  قام  للجمعّية يف مدينة هيو�سنت يف والية تك�سا�س  ثابًتا  واأن�ساأوا مركًزا 

البطريرك الكاردينال مار ن�رشاهلل بطر�س �سفري بتاريخ 18 حزيران 2008.

بو  جورج  االأب  باإ�رشاف  تاأهيله  واإعادة  اجلديد  املركز  �رشاء  على  العمل  مّت 

م�سّلم يف منطقة West Covina من �سواحي لو�س اأجنلو�س والذي يحتوي على 

مّت،  وقد  لل�سيارات؛  ومواقف  امل�سيحي  للتعليم  وغرف  و�سالون  وبيت  كني�سة 

وبهّمة االأب زيدان، اإىل االنتهاء من ت�سجيله على ا�سم اجلمعّية. اأّما يف هيو�سنت، 

فلقد مّت االنتهاء من بناء البيت، بهّمة االأب ميلد ياغي، ولقد مّت تد�سينه يف اأيلول 

اأر�س  قطعة  �رشاء  اأي�ساً،  ومّت  يون�س؛  اأبي  جورج  املطران  �سيادة  بح�سور   2007

َع حجر االأ�سا�س للبدء ببناء املدر�سة قرب ال�سالة على  على مدخل الكني�سة، وُو�سِ

اأمل اأن ينتهي العمل خلل �سنة. وبطلب من �ساحب ال�سيادة املطران غريغوري 
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من�سور، لّبت اجلمعّية الدعوة للخدمة الر�سولّية يف اأبر�سّية مار مارون - نيويورك 

اإليهم  ين�سّم  اأن  وار�سلت ثلثة من كهنتها حيث يخدمون يف ثلث رعايا على 

اأخانا االأب ايلي اندراو�س قريباً.

3 - ر�صالة اأفريقيا اجلنوبّية - جوهن�صبورغ:

بتعيني   ،1927 اإىل �سنة  الر�سالة يف مدينة جوهن�سبورغ  تاأ�سي�س  تاريخ  يعود 

اأ�سيًل  راعًيا  العلم  بطر�س  االأب  ُعنّي  ثّم  بطريركيًّا.  زائًرا  جوان  يو�سف  االأب 

للجالية املارونّية مبر�سوم بطريركي تاريخ 21 اأيلول 1928. قام بخدمته خري قيام 

حتى وفاته عام 1962. خلفه االأب مايل �سبلي ووا�سل املهّمة، بغرية وتفان على 

مدى ثلثني �سنة، اإىل اأن متّكنت اجلمعّية من اإر�سال عدد من الكهنة ال�سباب َعِملوا 

بكّد على اإمناء الر�سالة وخلق مركز جديد يف �سمال املدينة واآخر يف جنوبها.

قام  الر�سالة،  رئي�س  ما�سي،  ايلي  االأب  من  وبدعوة   ،1992 �سباط   4 يف 

الزيارة  وهي  االأرز،  �سيدة  كني�سة  بتد�سني  �سفري  بطر�س  ن�رشاهلل  مار  البطريرك 

اأيار   7 االأوىل لبطريرك ماروين اإىل تلك البلد، وكانت له زيارة ثانية بعدها يف 

2005 لتد�سني كني�سة �سيدة لبنان يف منطقة جنوب املدينة.

فر�سها  وتكاليف  تكاليفها  تخّطى  والتي  اجلنوب  يف  االإبتدائّية  املدر�سة  بناء 

والتجهيزات حتى هذه ال�ساعة ال�سبعة مليني والثلثماية األف راند تقريباً والتي 

�سيكون ق�سم منها يف البداية للأطفال )مدر�سة ح�سانة( والق�سم االآخر مدر�سة 

هذه  يف  اللبنانّية  املدر�سة  بناء  وهو  املن�سود  الهدف  اإىل  ن�سل  اأن  قبل  اإبتدائّية 

البلد. واإيّن على يقني اأّن هذه املدر�سة �ستدّر اأرباحاً هائلة على الر�سالة واجلمعّية 

يف ال�سنني القليلة املقبلة.

4 - ر�صالة الربازيل - ريو دي جانريو:

يف منت�سف حزيران 1931، قدم من االأرجنتني االأبوان اليا�س ماريا الغريب 

عا�سمة  جانريو،  دي  ريو  مدينة  يف  ر�سالة  تاأ�سي�س  على  للعمل  زيدان  وجربايل 

الربازيل اآنذاك. ويف 16 �سباط 1932، اإن�سّم اإليهما االأب يو�سف الهاين الذي 
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جربايل  فاالأب  �سنة.  ثلثني  من  اأكرث  طيلة  الغريب  االأب  درب  رفيق  �سيكون 

زيدان �سيغادرهما يف منت�سف اآب 1937 بداعي تعيينه مر�سًل متجّواًل بني اأبناء 

اجلالية يف كّل اجلمهوريات يف اأمريكا اجلنوبّية، على اأن يكون حمّط رحاله ر�سالة 

االأرجنتني.

جانريو،  دي  الريو  يف  الر�سالة  انطلق  على  وجدارة  بكّد  املر�سلون  عمل 

واأن�ساأوا اإىل جانب اخلدمات الدينّية واالجتماعّية، مدر�سة قامت على مدى ع�رش 

�سنوات اإىل حني اإقفالها.

يف 25 كانون االول من �سنة 2009 اأن�ساأت يف برازيليا رعية القدي�س �رشبل 

االأ�سمر  جوزف  االأب  خدمتها  على  عنّي  وقد  املارونّية  الربازيل  الأبر�سية  التابعة 

يقوم  االحرتام.  ال�سامي  ما�سي  اإدغار  املطران  �سيادة  ِقَبل  من  اللبناين  املر�سل 

واإعطاء  املارونّية،  الليتورجّية  واالأحتفاالت  الراعوّية  باخلدمة  جوزف  االأب 

ة بزيارة  الدرو�س يف اللغة العربّية للجالّية اللبنانّية، والقيام بزيارات راعوية خا�سّ

املر�سى وامل�سّنني. حيث ي�سكن االأب جوزف  االأ�سمر املر�سل اللبناين  عند االآباء 

املخل�سني يف برازيليا .

5 - الر�صالة اللبنانّية يف او�صرتاليا:

نزواًل عند طلب راعي االأبر�سية املارونّية يف اأو�سرتاليا املطران يو�سف حّتي، 

�رشبل  �رشكي�س  االأب  اأبنائها  اأحد  �سيدين  اإىل   ،1993 �سنة  اجلمعّية،  اأر�سلت 

للمعاونة يف اخلدمة الراعوّية والقيام باأعمال الر�سالة، ومع تزايد احلاجة اقت�سى 

منّظمات  باإدارة  وقاموا  الرعايا  من  العديد  فخدموا  املر�سلني،  من  املزيد  اإر�سال 

اأ�ّس�سوا فرًعا الإذاعة »�سوت املحّبة« يبّث براجمه  ال�سبيبة واحلركات الر�سولّية. 

على   ،2004 �سنة  تد�سينه  مّت  للر�سالة  دائًما  مركًزا  واأن�ساأوا  والعربّية.  باالإنكليزّية 

ا�سم مار يوحنا احلبيب �سفيع اجلمعّية.
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6 - املك�صيك 

بعد توقيع اتفاقّية بني اجلمعّية واأبر�سّية �سّيدة �سهداء لبنان املارونّية يف املك�سيك 

االتفاقّية  لتنفيذ  البلعه  بيار  االأب  اجلمعّية  عّينت   ،2007 االأول  ت�رشين   4 بتاريخ 

دير  ت�سييد  على  العمل  مع  غواداالخارا  بلدة  يف  راعوية  كني�سة  ببناء  وال�رشوع 

للجمعّية يف املدينة املذكورة �سابقاً. 

7 - الباراغواي

الباراغواي  2009 و�سل االأب حنون اندراو�س اإىل  يف االأول من �سهر اآب 

و�رشع يف العمل بدعٍم من رئي�س اأ�ساقفة اأ�سون�سيون املون�سنيور با�ستور كوكيخو 

الإكمال ما كانت قد بداأته ال�سيدة غرا�سيل فيري�سي ومتثل يف اإيفاء نذر للرّب اأي 

بناء كني�سة للقدي�س �رشبل وبيت للكهنة، يقوم املر�سلون اللبنانّيون بخدمة اأبناء 

اجلالية اللبنانّية وال�سورّية املتحّدرين من اأ�سل عربي يف كني�سة االآباء الكبو�سّيني 

يانتظار االنتهاء من بناء الكني�سة. 

8 - اإملانيا

تابعاً  بادربورن االإملانّية ليكون  اأبر�سّية  اآخر يف  اإن�ساء مركز  اإىل  اأي�ساً  وعمدنا 

 Serviam للجمعّية. وقد وّقعنا بهذا اخل�سو�س اّتفاقّية تفاهم مع جمعّية راهبات

2010/6/3 نح�سل من خللها على دير  بتاريخ  Warburg، وذلك  يف مدينة 

االهتمام  على  جعجع  غابي  االأب  ن�سكر  اإّننا  جلمعّيتهم؛  العائد   Haus Maria
باملوارنة يف بع�س املناطق االإملانّية. 
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اجلماعات الرهبانية  الن�سائية

املارونية يف لبنان

 



نبذة عن تاريخ رهبانّية 

�لر�هبات �للبنانّيات �ملارونّيات وعن �أديارها

تََزل،  ومل  والن�سائي،  الرجايل  بفرَعيها  املارونّية،  اللبنانّية  الرهبانية  �سّكلت   

طريقاً يج�ّسد التقليد الرهباين ال�رشياين املارويّن. هي اأول رهبانّية يف ال�رشق ثّبت 

قوانينها الكر�سي الر�سويل ب�سخ�س البابا اأكليمن�سو�س الثاين ع�رش، �سنة 1732. 

ويف �سنة 1737 اأن�ساأت الرهبانية ديراً على اإ�سم مار اليا�س النبي، للراهبات يف 

مكان يدعى الرا�س، وهو الدير الأّول للراهبات القانونّيات. وكان الداعي اإىل 

اأديار  عن  الراهبات  اأديار  تُف�سل  اأن  اأمر  املقّد�س  اللبناين  املجمع  اأّن  هو  اإن�سائه: 

اأّول دير اّتبع هذا التنظيم  الرهبان واأن يكون لهنَّ قانوٌن ي�سلكن بح�سبه. وكان 

اجلديد وقد نّظم فيه املطران قراعلي احلياة الديرّية الن�سائّية على مثال النظام املتبع 

هبانّية اللبنانّية املارونّية، راغًبا يف جعل هذا النظام مثاًل ل�سائر الأديرة. يف اأديرة الرَّ

اإىل  التنظيم اجلديد،  اّتبعت  مارونّية،  ن�سائّية  اأخرى  اأديرة  وكلت 
ُ
اأ بعد ذلك، 

هبانّية اللبنانّية املارونّية وهي على التوايل: دير مار �سا�سني- ب�سكنتا )1754(،  الرَّ

دير مار �سمعان القرن-اأيطو )1863(، دير مار مارون-القنيطرة )1894(، دير مار 

يو�سف-جربتا )1897(، ودير �سيدة النجاة حبوب )1998(.

�أديار رهبانّية �لر�هبات �للبنانّيات �ملارونّيات

دير مار اليا�س الرا�س - مزرعة الرا�س  -1

دير  اأول  وكان   1936 �سنة  اللبنايّن  املجمع  غداة  الرا�س  اليا�س  مار  دير  تاأ�س�س 

قانويّن » يكون مثاًل وقدوة ل�سائر اأديار الراهبات« يف الكني�سة املارونّية. ويف �سنة 

1740، فتح الدير اأبوابه لقبول طالبات الرتّهب بح�سب ر�سوم الرهبانّية اللبنانّية. 

وا�ستهرت  لها،  قاعدة  املارونّية  الرهبانّية  ور�سوم  قوانني  الديرّية  احلياة  اّتخذت 

والتاأمل   
ّ

اليومي والقدا�س  اخلور�سّية  �سلواتها  يف  املارويّن  التقليد  على  باملحافظة 

ال�سيوف  باإكرام  الراهبات  تهتّم  الروحّية،  احلياة  واإىل جانب   .
ّ

الروحي والتثقيف 



والزّوار والأعمال اليدوية من خياطة الثياب الليرتجية والكهنوتية واإنتاج امل�رشوبات. 

2- دير مار يوحنا �حلبيب - �لر��س، جعيتا

العجزة  للرهبان  دير  ت�سييد   ،1958 �سنة  املارونّية  اللبنانّية  الرهبانّية  قّررت 

احلبيب.  يوحنا  مار  دير  با�سم  قانونّياً  ديراً  الرا�س، وجعلته  اليا�س  مار  دير  قرب 

ويف احلرب اللبنانّية، تغّيت وجهة ا�ستعمال الدير، لي�ستقبل يف رحابه الإخوة 

الدار�سني التابعني للرهبانّية البا�سيلّية املخّل�سّية. ويف �سنة 2000، اأ�سبح مركزاً 

�سنة  ويف  املارونّيات.  اللبنانّيات  الراهبات  لرهبانية  والبتداء  العاّمة  للرئا�سة 

2019، نُقل البتداء اإىل دير مار مارون - القنيطرة.  

3- دير مار �سا�سني - ب�سكنتا

اأبي  فار�س  بيت  اأمراء  1754، هبة من  �سنة  الدير  اللبنانّية  الرهبانية  ت�سّلمت  

اللمع، من الطائفة الدرزية. اإ�ستقبل الدير اأوىل طالبة الرتهب �سنة 1772. يرقد 

يف كني�سة الدير رفات خادم اهلل الأب العام مبارك حليحل، الذي اأجرى اهلل على 

يده نعماً كثية. متّيزت حياة الراهبات بطابع العزلة وال�سمت وال�سالة والتق�سف 

و�سظف العي�س.

 ومب�ستو�سف 
ّ

 والإجتماعي
ّ

يهتّم راهبات هذا الدير بالعمل اليدوّي والزراعي

يوؤّمن الإ�سعافات والدواء جماناً، ومبخترب للتحاليل الطبّية.                    

4 - دير مار �سمعان - �أيطو

اأيطو.  بقرن  معروف  عال  جبل  �سفح  على  العامودي  �سمعان  مار  دير  يقع 

قّدمت   ،1867 �سنة  الن�ّساك.  من  العديد   ،1557 �سنة  منذ  �سكنه  قدمي،  دير  هو 

الراهبات العابدات ال�ساكنات فيه طلباً اإىل الأب العام اإفرام جعجع لالنطواء، 

حتت قوانني الرهبانّية اللبنانّية املارونّية. و�سنة 1871، دخلت القدي�سة رفقا هذا 

الدير وعا�ست مع اأخواتها الراهبات. ثم انتقلت مع خم�سة منهّن، �سنة 1897، 

لتاأ�سي�س دير مار يو�سف - جربتا. 
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الليرتجية  الثياب  بخياطة  اليومّية  �سلواتهّن  مع  الدير  هذا  راهبات  تهتّم 

الذين  للزوار  تذكارات  لتوفي  والغذائّية  املتنّوعة  اليدوّية  والأعمال  والكهنوتية 

يوؤّمون هذا املكان املقّد�س. ويتبع لهذا الدير مغارة مار �رشبل يف بقاعكفرا وتهتّم 

فيه حالياً راهباتنا خدمة ور�سالة للزّوار متجيداً هلل واإكراماً ملار �رشبل.

   5 - دير مار مارون - �لقنيطرة )بيت �سباب(

اأ�ّس�ست دير مار مارون الراهبتان ال�سقيقتان: اأور�سال واأوجانيا طوبّيا. واأ�سبح 

هذا الدير جاهزاً ل�ستقبال طالبات الرتهب �سنة 1896. ويف �سنة 1985، بداأت 

للرهبانّية  العاّمة  للرئا�سة  مركزاً  اأ�سبح  الذي  اجلديد  الق�سم  ببناء  الدير  راهبات 

فقد  اليوم  اأّما   .1995 �سنة  حتى  والدار�سات  والراهبات  البتداء  اإىل  بالإ�سافة 

اأ�سبح مركزاً لل�سالة والريا�سات الروحّية وواحة �سمت وهدوء. 

من  عي�سهّن  و�سائل  الراهبات  توؤّمن  والتاأّمل،  اليومّية  ال�سالة  اإىل  بالإ�سافة 

الغذائية  واملنتوجات  والكهنوتية  الليرتجية  الثياب  خياطة  يف  اليدوي  العمل 

والزراعية. ويتبع لهذا الدير مركز مار �سابا - ب�سوات.

   6 - دير مار يو�سف - جربتا )�سريح �لقدي�سة رفقا(

�سنة  الثاين  ت�رشين  �سهر  من  الثالث  يف  جربتا   - يو�سف  مار  دير  تاأ�سي�س  مّت 

1897، بانتقال �سّت راهبات من دير مار �سمعان - اأيطو ليع�سن بح�سب القوانني 

هوؤلء  بني  من  وكانت  م�سرتكة.  ديرّية  تاأملية  حياة  املارونّية  اللبنانّية  الرهبانّية 

و�سار  عديدة،  عجائب  ب�سفاعتها  الرب  اأجرى  التي  رفقا  القدي�سة  الأخوات 

من  العديد  يوؤّمه  مزاراً،  الدير  اأ�سبح  وبف�سلها  وبركات.  ِنَعم  ينبوع  �رشيحها 

الزّوار، طلباً للنعم اأو �سكراً عليها.

وخياطة  اليدوّية  بالأعمال  يقمن  الدير  بزّوار  الراهبات  اإهتمام  جانب  واإىل 

قرب  املاأوى  يف  الَعَجزة  مع  الإجتماعّية  واخلدمة  والكهنوتية  الليرتجية  الثياب 

الدير.
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   7 - دير �سيدة �لنجاة - حبوب

دير  من  راهبات  خم�س  نقل   ،1953 �سنة  املارونّية،  اللبنانّية  الرهبانّية  قّررت 

اإدارة املدر�سة.  ا وت�سليمهّن  مار يو�سف - جربتا اإىل مدر�سة �سيدة النجاة - ب�سّ

و�سنة 1963 قّررت الرهبانّية حتويل املدر�سة اإىل دير قانويّن للراهبات اللبنانّيات. 

غو�سطا   - �رشبل  مار  م�ست�سفى  يف  الَعَجزة  خلدمة  الراهبات  اإنتقلت  وبعدها 

وت�سّلَمت اإدارة املاأوى وامليتم يف دير مار �رشبل - حري�سا. ويف �سنة 1989 با�رشن 

ببناء دير جديد خا�س بهّن يف بلدة حبوب جبيل على اإ�سم �سيدة النجاة مع ماأوى 

للَعَجزة يحتوي على مئة غرفة جمّهزة ل�ستقبال العجزة واملحتاجني. ويف �سنة 

بالوجه امل�سّحي للقريب من خالل خدمة  الراهبات  الدير وتتمّيز  اإفتتح   ،1999

الَعَجزة.
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جمعية �لر�هبات �لأنطونيات

روميه - املنت

هوّيتنا

قلب  يف  واخلدمة  للمحبة  مكّر�سات  مارونيات  اأنطونيات  راهبات  نحن   

الكني�سة من اأجل العامل، على مثال ال�سيد امل�سيح، املكز�س الأول، الذي ق�سى 

حياته على الأر�س ي�سنع اخلي . 

نقطة انطالقنا تنبع من اإجنيل الرب ي�سوع. اإنها ح�سوره معنا ونداوؤه لنا، كل 

واحدة با�سمها، كي نكّر�س ذواتنا له بقلب غي منازع، وننطلق يف الأر�س كلها 

نعلن الب�سارة ال�سارة للعامل اأجمع ، بحمّية وفرح. 

بالروح،  اأمهاتنا  اأثر  لنقتفي  حتّثنا  احلربي،  احلق  ذات   ، امل�رشقية  ورهبانيتنا   

وقدي�سينا الذين تبعوا امل�سيح ب�سغف كبي :

- يف الإ�سغاء اإىل كلمة اهلل وعبادة الت�سبيح 

- يف املحبة الأخوية وال�رشكة 

- يف الإندفاع الر�سويل واخلدمة املجانية . 

من تاريخنا 

ن�ساأت رهبانيتنا يف قلب الكني�سة امل�رشقية الإنطاكية املارونية، وهي تنتمي اإىل 

وملهم  م�رش  �سحراء  يف  الربية  كوكب  الكبي،  اأنطونيو�س  القدي�س  اأبينا  تراث 

تنتمي  كما  »اأنطونيات«.  ا�سمه  دعينا على  لذا   ،)  356- 250  ( الرهبانية  احلياة 

اإىل تراث القدي�س مارون، النا�سك على جبل قور�س قرب اأنطاكية ) 410(، لذا 

 .  )5 مادة   ،1999 املارونيات  الأنطونيات  الراهبات  ر�سوم   ( مارونيات  نُ�سّمى 

فمن عابدات نا�سكات يف الكني�سة الأنطاكية املارونية، اإىل متوّحدات اأنطونيات 

�سمن الرهبانية الأنطونية )1740(، اإىل راهبات اأنطونيات مر�سالت )1953(، 



جنمع بني احلياة التاأملية والر�سالة. هذا التحّول الذي ح�سل لرهبانيتنا مّت ب�سعي 

دة اإيزابيل خوري وت�سجيع الرهبان الأنطونيني  )1932(. الأم املجدِّ

ومنذ ذلك التاريخ منت رهبانيتنا بهدي روح الرب، ح�سورا ور�سالة، يف لبنان 

وبخا�سة يف املناطق النائية، ويف دنيا النت�سار حيث الهجرة اللبنانية تكّثفت على 

اأثر احلروب املتتالية يف وطننا، وما زالت تتجدد بقوة الروح القد�س، بالأ�سخا�س 

والبنى واخلدمات، من خالل املجامع والجتماعات العامة التي تعقدها كل ثالث 

يف  ومعاونيها  ومعاوناتها  اأفرادها  جلميع  امل�ستمرة  التن�سئة  خالل  ومن  �سنوات، 

حقول الر�سالة كافة: الرعوية والجتماعية وال�ست�سفائية والرتبوية والفنية املقد�سة 

وال�سالة واحلج املقد�س . 

�لتاو �لأنطوين رمز لعكاز مار �أنطونيو�س

اأنطونيو�س وعكازه يف �سلواته  مار  اإىل �سليب  T)التاو(  التاء  لقد رمزت   

والتعّبد،  الن�سك  يف  �سموده  وعنوان  الليل،  طوال  الأخ�س  وعلى  امل�ستطيلة، 

والآخر«.  الأول  والنهاية،  البداية  والياء،  »الألف  هو  الذي  بامل�سيح  و�سغفه 

فتمثَّاَل به ورمزا لبنوتنا له، حملنا هذا »التاو « الأنطوين باللون الأزرق على ثوبنا 

التاو  اأ�سبحت  الرهباين  لبا�سنا  حتديث  وبعد  البي�ساء،  القبة  على  ثم  الرهباين، 

�سليبا يف اأعناقنا، عالمة لتكّر�سنا للرب وخدمة اأخواتنا واإخوتنا الب�رش )الراهبات 

الأنطونيات - ذكرى ووعد 200۷(. 

وجه �ملجددة �لأم �إيز�بيل »حار�سة �لالمنظور« 

احلياة  نحو  بالتوجيه  الأنطونيات  للراهبات  املجّددة  الكاري�سمية  الأم  اإنها 

حياة  اإيزابيل  الأم  خربت  لقد  التاأملي.  البعد  عن  التخلي  دون  من  الر�سولية، 

احل�سن يف دير مار اأنطونيو�س البادوانى - جزين، على مدى اأكرث من ع�رشين 

�سنة. اإنتقلت بعدها مع الأخت مرمي عون )1932( اإىل دير مار �سومط - رومية 

بح�سب  اأنواعها،  على  الر�سولية  اخلدمات  نحو  النطالقة  كانت  حيث  املنت، 

حاجات الكني�سة ومتطلبات املجتمع . 
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ثالث ميز�ت - كاري�سما - طبعت بها �لأم �إيز�بيل رهبانيتنا :

- حمّبة الفقي. 

- الب�ساطة الإجنيلية.

- الروح العائلية املتاأ�سلة يف الإ�سغاء والتوا�سل وقبول الختالف والعطاء. 

)الراهبات الأنطونيات - ذكرى ووعد 200۷(

 بطولة ف�سائل �لأم �إيز�بيل ودعوى تقدي�سها 

)الإميان  الإلهية  الف�سائل  بطولة  اإيزابيل  الأم  عا�ست  �سنة،   76 مدى  على 

والرجاء واملحبة(، ت�ستقي من الإفخار�ستيا ومن الكتاب املقد�س لت�سل اإىل اهلل 

هدف حياتها، كما عا�ست الف�سائل الأدبية )الفطنة والعدل والقوة والتوا�سع(، 

امل�سورات  بطولة  بعي�س  وتّوجتها  اهلل،  اإرادة  بح�سب  حياة  منط  اأ�سبحت  التي 

الأنطونية،  الرهبانية  يف  املكّر�سة  حياتها  يف  والفقر(  والعفة  )الطاعة  الإجنيلية 

فكانت مثال الراهبة " خادمة الرب " و " اأم الفقراء" .

- يف 26 اآذار 201۵ ، قدم جمل�س الرئا�سة العامة طلب اإقامة دعوى تطويب 

الأم اإيزابيل وتقدي�سها، اإىل غبطة البطريرك مار ب�سارة بطر�س الراعي.

الأوىل  اجلل�سة  مطر  بول�س  املطران  �سيادة  افتتح   ،2016 ني�سان   16 يف   -

للدعوى يف كاتدرائية مار جرج�س املارونية - بيوت . 

201۷، عقدت اجلل�سة اخلتامية للدعوى يف �سالون مطرانية  اآذار   2۷ - يف 

بيوت املارونية . 

القدي�سني  الدعوى يف جممع دعاوى  201۸، مت فتح ملف  26 �سباط  - يف 

يف روما . 

ونحن بانتظار اإعالنها مكرمة من قبل قدا�سة البابا فرن�سي�س.
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 روحانيتنا : من �لأ�سالة �إىل �حلد�ثة

 اإنها م�رشقية، اإنطاكية �رشيانية مارونية، منفتحة على احل�سارات غي ال�رشقية. 

تكونت منذ جميء امل�سيح حول ثالثة حماور: املحور الالهوتي واملحور التقليدي 

واملحور التاريخي ، وتطورت يف الزمان واملكان مكّونة نواة اأ�سيلة، حية نا�سطة 

تغتني بكل منافذها من دون التنكر لذاتها. 

بع�س ثو�بت �لروحانية �لإنطاكية �ل�سريانية �ملارونية

 اإن الروحانية املارونية تقوم على ثوابت ثالث:

�لتوّحد و�ل�سركة : اإنهما نقي�سان يخت�رشان الن�سك الرهباين الذي طبع 	·

التقليد املاروين . فالتوّحد هو جتميع الذات قلبا وفكرا وذهنية على مثال 

»الإبن الوحيد« ومعه، ، وال�رشكة هي مّد اجل�سور العائلية بجانبية احلياة 

وقدي�سني  جماعات  من  تبعه  ومن  مارون  القدي�س  �رش  هذا  والتلمذة. 

وقدي�سات حتى اأيامنا هذه . 

�لتج�سد و�لإنت�سار: پر�سمان �سليبنا بني �رشق وغرب، نتمناه �سليب 	·

انبعاث وقيامة. اإن جت�سد املوارنة رهن بالأمانة التي ل تزال تهيب بهم: 

الأمانة اهلل، للبنان - الأر�س املحبوبة، للكني�سة، ول�سعب اهلل من دون 

املحن  على  وال�سرب  بالإنفتاح  تتميز  وجوهها  بكل  الأمانة  هذه  تفرقة. 

حتى ال�ست�سهاد. والإنت�سار مييل اإىل اأن ي�سبح بذور زرع يو�سع الأفاق 

وينمي احلياة والوحدة بالرغم من امل�سافات ويبعث الرجاء بامل�ستقبل.

بالنعم 	· غني  ما�س  بني  التوا�سل  يوؤمنان  اإجتاهان  و�نتظار:  �إ�ستذكار   

متدّفق  ينبوع  هو  احلي  التقليد  اإن  بالوعود.  عامر  وم�ستقبل  املفا�سة 

ولي�س وديعة جامدة كالبئر الراكدة الآ�سنة. اإنه يتج�ّسد يف �سائر الأو�ساع 

ينمو  فهو  جوهره.  يفقد  اأن  دون  من  والثقافية  الإجتماعية  والظروف 

ويتطّور من خالل نواة اأ�سا�سية، �سلبة وثابتة، وهو اأ�سبه بكلمة اهلل والتي 

تتمو وتتطور مع الذي يقراأها )غريغوريو�س الكبي (.
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هذا التقليد احلي هو انتظار، اإنه ينفتح على م�ستقبل اهلل مع » اخلليقة، املخّل�سة 

على الرجاء، وهي ل تزال تئن يف اأوجاع الولدة « )روما ۸/22( . فالليرتجيا 

كلها ا�ستذكار اخلال�س، يف اجلمال وقوة الروح القد�س. اإنها دعوة لعودة الرب، 

جميئه الثاين،  "ماراناتا ! " تعال اأيها الرب ي�سوع!« 

�لروحانية �لرهبانية : �إرث وبذور جتديد 

اإن اخلطوط العري�سة للروحانية الرهبانية يف كني�ستنا قد خل�سها تيودوريت�س، 

اأ�سقف قور�س، يف كتابه » اأ�سفياء اهلل « ) 444 (، وهي ل تزال حتاكي اأيامنا، اإنها 

موؤ�س�سة كالبناء على اأربعة اأعمدة: 

اأ - عطاء الذات اجلذري حتى الفي�س. اإنه »عطاء الكل من اأجل الكل«، اإنه 

بطولة الن�سك والزهد الت�سوؤيف.

ب - احلكمة املرادفة جلنون ال�سليب. 

ج - الع�سق الإلهي الذي يربط البطولة باحلكمة، ويعطي معنى للبتولية من 

اأجل امللكوت«. 

د - الغتذاء اليومي من الكتاب املقد�س بالدرا�سة والتاأمل والعي�س. 

هذه الروحانية ل تخلو من ر�سالة بحد ذاتها، ومن امتداداٍت ر�سولية بالت�سفع 

والتاأليف الروحي والكرازة والتعليم، وقد حملها معهم املوارنة اإىل اجلبل اللبناين 

مدة  الكني�سة  اإليها  انتقلت  عندما  �سيما  قنوبني،  اإىل  وبالأخ�س  قادي�سا،  واإىل 

اأربعمائة �سنة. وب�سبب هذا التكاثر والنت�سار ُدعي لبنان »اأر�سا رهبانية". 

الثامن  القرن  بدءا من  الغربية  الكني�سة  تنظيمات  تاأقلمت مع  الروحانية  هذه 

ع�رش ثم جتددت ، وتثّبت هذا التجديد الرهباين يف املجمع اللبناين  )1۷39(، 

ولقد كان هذا النفتاح على الكني�سة اجلامعة نعمة واإن جاء يف بع�س الأوقات 

غريبا عن الأ�سالة ال�رشقية. وروحانيتنا اليوم هي امتداد لهذه الأ�سالة الرهبانية 

والر�سولية مع الدخول يف احلداثة من دون فقدان الهوية. 
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تطور روحانيتنا الرهبانية بعد املجمع الفاتيكاين الثاين وما تاله من اإ�سالحات 

وما تثبت من قوانني 

الإن�سان  حتاكي  اأن  ميكنها  وبه  اليوم،  الرهبانية  احلياة  اإليه  ت�سبو  ما  اأهم  من 

الفقي واملحتاج،  ال�رشكة والأخوة واحلوار، والنحناءة على  املعا�رش، هو حياة 

وعطاء الذات بجذرية واخلدمة املجانية، �سغفا بامل�سيح وت�سّبها به. هذه ال�رشكة 

هي العودة لأ�سالتنا بالعي�س كاأخوات، بالتفاهم والتعا�سد مما يعطي نكهة اإجنيلية 

ل�سحر احلياة الرهبانية وجاذبيتها فيمكننا القول:»تعالوا وانظروا". 

فال�سبيبة بنوع خا�س هي ح�سا�سة لهذه ال�سهادة، التي جت�سد كلمة اهلل �سالة 	·

وعي�سا. 

املحيط على  الثقافات والتج�ّسد يف  ي�سعى لالنفتاح و»حوار  اليوم  والعامل 

كل الأ�سعدة: امل�سكونية، والدينية، والجتماعية، وال�سيا�سية بالرغم من الأو�ساع 

حلنني  بالن�سبة  مرحلية،  تبدو  ال�سدامات  هذه  مكان،  كل  ويف  حولنا  املتفجرة 

الإن�سان املعا�رش يف العمق اإىل التعددية وال�رشكة والعي�س ب�سالم واأخوة . 

حياتنا �مل�سرتكة : �أخوة �إجنيلية 

يف بدء الألفية الثالثة تت�سارب الإجتاهات يف العامل. اإنها ت�سي نحو الوحدة، 

ويف الوقت عينه نحو النق�سام والت�سادم، بل التفتت. يف هذا اخل�سم، الكني�سة 

بالنفتاح  التفاهم والأخّوة،  بل مدر�سة  اللقاء وال�رشكة،  بيت  مدعّوة لأن تكون 

لروح  اأمانة  التعّددية،  يف  الوحدة  معا  العي�س  اإىل  الدائم  وال�سعي  واحلوار، 

التطويبات الإجنيلية وانتظارات العامل .

�ل�سركة يف قلب �لرهبانية 	·

ُينتظر من حياتنا الرهبانية، يف �سلب الكني�سة، اأن تكون » خبية « بالأخوة 

الأفراح  بتقا�سم  اأع�سائها  بني  واملحبة  التفاعل  الروحانية  ت�سهد  واأن  وامل�ساركة، 

والأتراح واخلدمة املتبادلة، وال�سداقة احلقيقية العميقة. اإنها »عني ترى« موؤهالت 
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الأخوات وحمل  لنمو  فتف�سح جمال  وتنميتها،  لقبولها  وت�سعى  الغي ومواهبه، 

الأثقال معا » كحار�سات « لبع�سنا البع�س يف قلب جماعاتنا الرهبانية.

 من اأهم القيم التي ت�سعى اجلماعة الرهبانية اأن تعي�سها، والتي ل تزال حتاكي 

ج�سم  كاع�ساء  بيننا  املتبادلة  والعالقات  معا،  للرب  التلمذة  هي  اليوم،  العامل 

التالقي  هذا  للتالقي.  دائم  و�سعي  البع�س،  بع�سنا  على  وحنو  مبجانية،  واحد، 

ينبوعه ال�سالة وقطباه كلمة اهلل والإفخار�ستيا، منه تتبعث روح الر�سالة متخطية 

اأينما  وال�سالم  الوفاق  لإ�ساعة  املحبة  بحوار  �ساعية  الرهبانية،  اجلماعة  حدود 

وجدت.

 فال�رشكة الأخوية هي عمل الروح املتوا�سل فينا، وهي عمق الكاري�سما التي 

تاأ�ّس�ست عليها رهبانيتنا الأنطونية منذ ثالثة قرون، وجتّددت منذ خم�س و�سبعني 

اإيزابيل خوري ومعاوناتها. هذا  اأعطاها الروح القد�س لالأم  باملواهبية التي  �سنة 

هو الرتاث الذي ورثناه من بعدهن.

 �ل�سركة يف قلب �لكني�سة	·

 هذه ال�رشكة البنوية تربطنا بالكني�سة ارتباطا وثيقا. نحن يف الكني�سة. بنات 

الأوىل،  الدرجة  يف  البابا  قدا�سة  مع  وفاعلة:  ع�سوية  برعاتنا  عالقتنا  الكني�سة. 

نتعاون  الذين  والكهنة  واأ�ساقفتنا،  وبطريركنا،  ال�رشقية،  الكنائ�س  جممع  ومع 

معهم، وعلى الأخ�س الإخوة الأنطونيني، و�سائر الرعاة يف الأبر�سيات املختلفة، 

اأ�سرتاليا،  كندا،  الأميكية،  املتحدة  الوليات   ، فرن�سا  الإنت�سار:  وبالد  لبنان  يف 

قرب�س، القد�س . 

امل�سيح.  بالتن�سيق والتعاون، موّطنني رجاءنا على  امل�ستقبل  معهم ن�ست�رشف 

لبنان  من  موفدين  جمع  الذي  املاروين،  البطريركي  املجمع  يف  م�ساركتنا  وعرب 

وبالد النت�سار، ثبتنا يف تعلقنا بكني�ستنا، ويف العمل معا لبنيانها، كما يف فتح اآفاقنا 

على الكني�سة اجلامعة. اإن خربتنا للجو الروحي والإن�ساين الذي عا�سته الكني�سة 

يف هذا املجمع حفزتنا على امل�سوؤولية، واللتزام، وتبادل اأ�سمل، و�سهادة اللقاء 

الأخوي وال�رشكة واملحبة. 
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�ل�سركة مع خمتلف �لرهبانيات و�ملوؤ�س�سات و�حلركات �لر�سولية 	·

نت�سارك مع اإحتادي الرئي�سات العامات والروؤ�ساء العامني يف لبنان ويف روما، 

ومع جمل�س البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك يف لبنان واللجان املنبثقة عنه، ومع 

كل املوؤ�س�سات الروحية والتعليمية والثقافية والجتماعية يف الكني�سة، يف لبنان 

وبالد النت�سار. بال�رشكة معهم ن�سعى ل�ستنباط �سبل جديدة للتعاون يف خدمة 

حوافز  كلها  املوؤ�س�سات  وتطور  معها،  والتاأقلم  احلا�رشة،  فاملتطلبات  الكني�سة. 

الرهبانية،  والتن�سئة  والإدارة،  الرتبوي،  احلقل  يف  اجلهود  ت�سافر  اإىل  تدعونا 

والكرازة. فلي�س من املمكن بعد الآن اأن نواجه امل�ستقبل مبعرثين بل �سوية ن�سعى 

لنكون كني�سة، نتبادل اخلربات، ونعي�س معا مغامرة الروح يف اتباع ي�سوع. 

�ل�سركة مع معاونينا ومعاوناتنا �لعلمانيني	·

اإن �رشكتنا مع العلمانيني متجذرة يف تقاليدنا املارونية. كل الأديرة كان لها   

»�رشكاء«، عائالت القرى املجاورة للدير التي كانت ت�سارك يف الأعمال املنزلية 

ويف حراثة الأر�س، ويف الوقت ذاته تقا�سم العائلة الرهبانية زهدها وليرتجيتها 

وقيمها الروحية والإن�سانية . 

يف قادي�سا على العموم ويف قنوبني على الأخ�س، كانت الكني�سة املارونية، 

النازحة اإىل الوادي املقد�س، توؤلف مع �رشكائها عائلة م�سلني وعاملني، يجمعهم 

الإميان الوطيد، والرجاء الثابت، واملحبة املتبادلة .

 واليوم، العلمانيون هم الأكرثية يف اإداراتنا املختلفة. اإنهم مثلنا اأع�ساء يف 

الراعوية،  بروح حمبة يف خدماتنا  ي�ساركون  امللكوت،  نحو  ال�سائر  اهلل  �سعب 

والرتبوية، والإجتماعية، والتقنية. وهم اأي�سا اأع�ساء يف عائالتنا الر�سولية، لي�س 

فقط كعّمال وموظفني، بل ك�رشكاء يف معادلة من امل�سوؤولية امل�سرتكة، والأخّوة 

الإجنيلية، واملناف�سة الروحية املتكاملة، واملبادرات اخلاّلقة. فربوح جتّرد واحرتام 

متبادل، ن�سعى اإىل ترقيتهم الإن�سانية، والعلمية، واملهنية يف كل امليادين املمكنة 

من اأجل تنميتهم ال�سخ�سية والوظيفية والكن�سية. 

والرتبوية  الرهبانية  موؤ�س�ساتنا  من  جنعل  لكي  الرتاثي  املثال  هذا  بنا  ويهيب 
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وال�ست�سفائية والجتماعية والرعوية موقع �رشاكة تنطلق منه عائالت على م�ستوى 

الكني�سة والوطن . 

ال�رشكة مع باقي الكنائ�س والأديان والفئات الجتماعية	·

 ال�رشكة هي عمق الكاري�سما التي بنيت عليها الكني�سة منذ العن�رشة. وعلى 	·

هذه املواهّية ، التي جتمع بني الكنائ�س والأديان والفئات ، بنيت كني�ستنا ، 

وتاأ�س�ست رهبانياتنا، وُفطر »لبنان - الر�سالة«  لقد اأعطى ال�رشق امل�سيحي 

وال�سعوب.»منذ  املعتقدات  خمتلف  بني  ال�رشكة  �سهادة  الدوام  على 

بكل  اخلا�سة  تبّني اخلطوط  قادرا على  امل�سيحي  ال�رشق  ا�ستبان  الأوائل  

تقافة واحرتام عميق خل�سائ�س كل جماعة ... فاحلمد هلل ... الذي عرف 

اأن ي�سنع من هذه احلجيات املختلفة ، ف�سيف�ساء هكذا جميلة ومتنوعة« 

)نور ال�رشق 5(. 

�لرتبية �لرهبانية : عربون مل�ستقبل 

الرتبية الرهبانية هي همنا الأ�سا�سي يف توعية الدعوات ومتييزها، ومرافقتها 

الأهداف  تنمية  على  �سيء  كل  قبل  ال�سبايا  نُ�ساعد  وحزم.  وثقة  وحنان  ب�سرب 

اجلوهرية : 

- » الطراوة « واحلما�س يف حمورية امل�سيح وخلق عالقة معه تكون �سخ�سية 

واعية وحاّرة.

- » الإجنذاب « لروحانية دينامية تغتذي من الرتاث وتكون » نواة �سلبة من 

القناعات والنتظارات امل�ستقبلية«.

- »الكتواء«  بنار الر�سالة جوابا على » �رشاخ « الب�رشية املعّذبة يف ال�سعي 

خفي  هي  جماعة  وكل  راهبة  فكل   . والأخّوة  وال�سالم  العدل  لإحالل 

لت�سجيع من دعاهن الرب اإىل الإن�سمام اإلينا والعمل يف ور�ستنا الرهبانية 

والر�سولية.

• التن�سئة الرهبانية الأوىل هي ذات اأهمية كربى يف التفاعل مع ال�سبيبة الذين 
اأ�سماهم البابا القدي�س يوحنا بول�س الثاين » حرا�س الفجر « . هذه الت�سمية هي 
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بالن�سبة لهن ولنا برنامج حياة. فكل �سبية تدخل ديرنا هي عربون للجراأة الروحية 

 ، امل�سيح  يف  م�سترتة  حياة  وبعي�س  امل�سيح،  بلقاء  والفرحة  والثقافة  ال�سهادة  يف 

�رشط اأن تبني التزامها على اأ�س�س اإن�سانية �سليمة واختبار روحي عميق .

• التن�سئة امل�ستمرة تُكمل الأوىل وتن�سجها، قوامها متابعة الراهبات احلديثات 
توجيههن  عرب  وتن�سئتهّن  اأولياء  بثقة  وجعلهن  الرهبانية  روحانية  يف  وادخالهّن 

العلمي، وت�سجيعهن على النتماء احلقيقي للرهبانية، وتبني روحانيتها، وم�سيتها 

الر�سولية، واهتماماتها. مثالهن الأعلى مرمي الأم واملعلمة التي عا�ست ملء املحبة، 

والفرح يف الرجاء، والقوة يف املحبة، واملثابرة على ال�سالة، والنتباه حلاجات 

الأخوات والإخوة )روما 11: 13-12(. 

ر�سالتنا يف خدمة �لإجنيل من �أجل �لإن�سان 

اأديرتنا  عمق  يف  اهلل،  �سعب  و�سط  نحيا  حتثنا،  التي  امل�سيح  ملحّبة  �ساهدات 

اجلميع،  خدمة  اأجل  من  الإنت�سار،  ودنيا  لبنان  ربوع  يف  املتواجدة  وموؤ�س�ساتنا 

حامالت كاري�سما دعوتنا الرهبانية بني قطبي كلمة اهلل والإفخار�ستيا. 

حمور ر�سالتنا ينبع من خربتنا العميقة واملتوا�سلة بالرب ي�سوع: ذاك الذي 

نلتقيه،  ، فرنى وجهه يف كل وجه   )3  :  1 يو   1( " به  نب�رشكم  و�سمعناه  راأيناه 

وتبعا  الكني�سة  قلب  يف  نحملها  الر�سالة  هذه  وحاجة.  عوزا  الأ�سد  �سيما  ل 

لتوجيهاتها. لقد خلق قلبنا ليحمل اإىل العامل ر�سالة رحمة اهلل وحنانه ونور اإجنيله" 

) البابا يوحنا بول�س الثاين (، من خالل اخلدمة التي طاولت قطاعات جمة: 

ال�سالة والريا�سات الروحية واحلج املقد�س يف اأديرتنا وبيوت ال�سالة.	 

 اخلدمة الإجتماعية وال�سحية يف بيوت الأيتام ودور العجزة واملعوقني 	 

ويف بيوت ال�سيافة وامل�ستو�سفات وامل�ست�سفيات وغيها. 

التعليم والرتبية والثقافة يف املعاهد واملدار�س واجلامعات.	 

 التب�سي والكرازة يف املدار�س والرعايا، ويف مراكز التعليم امل�سيحي، 	 

ور�سالة  ال�سجون  ورعوية  اجلامعية  والرعوية  الر�سولية  احلركات  ويف 

الفن املقد�س والإعالم وغيها. 
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العبادة والت�سبيح وخدمة  باوجه ثالث: خدمة  الر�سالة تخت�رش  روحانية هذه 

كلمة اهلل وخدمة املحبة، وذلك متا�سيا مع �سعار اليوبيل املا�سي )2007( لنطالقة 

رهبانيتنا الر�سولية: حمبة امل�سيح حتثنا لن�سهد للرجاء الذي فينا )2 كور 5 : 11-

14 بط 3 : 15(.

 �أديرتنا �لرت�ثية ، �أماكن ذكرى

 اإنها حتمل طابع املا�سي واإرثه، وتتاألق بزهو احلا�رش وبوعود امل�ستقبل: 

· والرئا�سة 	 الأم  والدير  ر�سويل،  بيت  اأول  �ملنت:  رومية  �سومط،  مار  دير 

بنت  منها  وبالقرب   . ثانوية  اليوم  اأ�سبحت  مدر�سة  واأول   ، �سابقا  العامة 

احلاجة  باأم�س  الدولة  كانت   ، الهند�سة  كلية  اللبنانية  للجامعة  الرهبانية 

ل�ستخدامها. 

· نات الأنطونيات يف اأوائل القرن 	 دير مار اليا�س - غزير: اأول دير للمح�سّ

�س ثالث لغات، العربية والإنكليزية  اأ�سبح اليوم ثانوية تُدرِّ الثامن ع�رش، 

والفرن�سية. وبعد الرتميم، حافظ هذا الدير على طابعه القدمي بتاألق ورهافة.

· اللبنانية على 	 اأثناء احلرب  ترّم وتو�ّسع  �سّيدة �خلال�س - عني علق:  دير 

الدير على طابعه  لقد حافظ هذا  الثالثة.  تتعدى غرفه  دير قدمي ل  اأنقا�س 

الرهيائية  ب�ساطته  وعلى  القدمي  العقد  ويف  امل�ستحدث،  البناء  يف  الأثري 

امل�سقولة يف احلجارة والظاهرة يف الهيكلية. لقد حتّول اإىل بيت لاليتداء، 

وال�ستقبال، وال�سالة، واللقاءات الروحية.

· دير �سيدة قنوبني - قادي�سا: مقر البطريركية القدمية على مدى اأربعمائة 	

�سنة )1440-1۸30(، اأيام ال�سطهادات. اإنه مكان حّج وذكرى يف الوادي 

البطريركية  من  ت�سلمناه  جهة.  كل  من  وامل�سّلون  ال�سّياح  يوؤمه  املقد�س، 

تاريخ هذا  وتعريفهم على  وامل�سلني،  الزوار  ( ل�ستقبال  املارونية )1992 

ومكان  حمّجا  اأ�سبح  لقد  وال�سالة.  الن�سك  يف  ومرافقتهم  الثمني  الإرث 

خلوة وعبادة لراهباتنا وللوافدين اإليه الذين يتكاثر عددهم �سنة بعد �سنة. 

الراهبات الأنطونيات
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ر�سالتنا يف لبنان وبالد �لنت�سار

 اإن اأديرتنا يف لبنان هي الأ�سا�س يف حياتنا الر�سولية. فمنها من هو قائم بذاته 

للر�سالة. والأغلبية ما هو على راأ�س موؤ�س�سة تربوية اأو اجتماعية اأو �سحية اأو فنية، 

منف�سل عنها وبالوقت ذاته يف �سلبها مبثابة لولب حلركتها. 

واأديرتنا يف بالد النت�سار: فرن�سا، الوليات املتحدة الأميكية، كندا، اأ�سرتاليا، 

قرب�س، القد�س، جتاوب على نداءات ُملّحة يف تنوعها: ر�سالة تربوية، اإجتماعية، 

رعائية وثقافية. اإنها ج�سور بني لبنان املقيم واملنت�رش، وواحات رجاء يف التوا�سل 

التج�ّسد يف املحيط  الكني�سة والوطن. هدفها  بالعودة، ومواكبة حل�سور  والأمل 

من دون فقدان الهوية، وك�سب مهارات، وانفتاح يخدم املجتمع ويغني اجلميع.

تبقى  املتكاثرة  املتطلبات  جتاه  امليادين.  كل  الأزمة  طاولت  اليوم  لبنان  يف   

خدمتنا �سئيلة، ولكنها ت�سعى اإىل اأن تكون فّعالة وخدمة حب وحمبة.

يف �سبيل غد م�سرق

هذا الغد هو بني يدي اهلل، ن�سعى اإىل النجاح من دون اأن نوؤ�رش به، ونفتح 

قلوبنا لهم�سات الروح، على الرجاء. ل ياأتي امل�ستقبل جزافا، بل ُيبنى. نبتدعه 

باأجوبة جديدة على حتولت جديدة، على كل امل�ستويات، واليوم تدعونا اأزمة 

انعدام القيم اإىل النجدة.

 امل�ستقبل هو اإعادة تاأ�سي�س جديد، وانطالقة جديدة يف جذرية ال�سغف باهلل. 

من  والتفاين  الرهبانية،  جماعاتنا  يف  واملوؤ�س�سات  ال�سخ�س  بني  التوازن  وخلق 

دون �رشط لت�رشيع حلول امللكوت بالتكافل مع الآخرين، كل الآخرين من �سعب 

ولالآيات  لوهننا  واعيات  وتخّليا،  جتّردا،  اأكرث  ن�سبح  لأن  يدعونا  امل�ستقبل  اهلل. 

التي ي�سنعها اهلل فينا. 

                                                                                         حزيران 2021 

الراهبات الأنطونيات



جمعّية راهبات �ل�سليب

غايتها وتنظيمها

1- تاأ�سي�س اجلمعّية 

اأّول كاهن مري�س. يف هذا  عند قبول   ،1926 التاأ�سي�س �سنة  اإبتداأت مرحلة 

الوقت، كانت الراهبات الفرن�سي�سكانّيات اللون�س لو �سونييه، م�ساعدات »اأبونا 

له  تبنّي  ولكن  الكهنة.  خدمة  يف  كبًيا  اندفاًعا  يظهرن  البدايات،  يف  يعقوب« 

اأّن م�رشوعه اجلديد »دير ال�سليب« يتطّلب »عدًدا اأكرب من الأيادي التي تعمل، 

والقلوب التي حتّب«. لذلك �سعى اإىل تاأ�سي�س رهبانّية اأطلق عليها ا�سم جمعّية 

راهبات ال�سليب، لتتابع الّر�سالة وتن�رش اخلي والف�سيلة.

يف البداية، �رشع »اأبونا يعقوب« بقبول فتيات ثالثّيات، من بينهّن َمن اأبَدين 

الرغبة يف الرتّهب. فاألب�سهنَّ ثوب الّرهبانّية الّثالثة، وعهد بتن�سئتهنَّ اإىل الراهبات 

الفرن�سي�سكانّيات، وكان يف طليعة َمن التحق بالّرهبنة، الفتاة ماري اليا�س زغيب، 

من ذوق مكايل، وقد بّدل الأب املوؤ�ّس�س ا�سمها بالأم »ماري عبدة امل�سلوب«، 

التي اأ�سبحت فيما بعد، الّرئي�سة العاّمة الأوىل وامل�ساِركة يف التاأ�سي�س، فرافقت 

بقيت تدير �سوؤون اجلمعّية  اإذ   ،1954 �سنة  بعد وفاته يف  امل�ساريع واأكملتها  �َسي 

الكن�سّية  ال�سلطات  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر   .1972 �سنة  حتى  واحلياتّية  الروحّية 

اأنعمت عليها بلقب رئي�سة عاّمة فخرّية للجمعّية مدى احلياة. 

تاأ�سي�س اجلمعّية اجلديدة حيث �سمح  1930 تاريخ  كانون الأّول �سنة   8 ُيعترب 

خارج  الثوب  بلب�س  للراهبات  �سفهيًّا  جيانيني،  املون�سنيور  الّر�سويل،  القا�سد 

 ومل يكّن خا�سعات لر�سوم 
ّ

الّدير. وكانت الراهبات يرتبطَن بنذر فردّي غي علني

معّينة ثابتة. وبعد �سنَتني، اأي يف �سباط 1932، اأ�سبحت جمعّية راهبات ال�سليب 

الأديرة  يف  يعملَن  راهبة،   188 اليوم  تعّد  وهي  بنف�سها.  �سوؤونها  تدير  م�ستقّلة 

وامل�ساريع، يف كّل املناطق الّلبنانّية ويف اإيطاليا وفرن�سا وم�رش والأردن وفتحت 

املركز بالأردن �سنة 1999 ، للعناية بامل�سنني ويوجد اربع راهبات.
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بناته  اأيدي  بني  وتركها  موته،  قبل  يعقوب«  »�أبونا  كتبها  التي  الّر�سوم  اأّما 

عيَد النظر فيها بعد املجمع الفاتيكايّن الثاين، بناًء على طلب 
ُ
لعي�سها واختبارها، فاأ

 مل�سمونها، ح�سلت اجلمعّية 
ّ

الكني�سة. وبعد درا�سة طويلة وعميقة وتطبيق حياتي

عن املجمع املقّد�س   1983 اأيلول   14 ادر يف  ، ال�سّ
ّ

على مر�سوم التثبيت النهائي

ه:  للكنائ�س ال�رشقّية، بروتوكول رقم 65/467 وهذا ن�سّ

2- غاية اجلمعّية

تبلغ جمعّية راهبات ال�سليب غايتها مبمار�سة اأعمال الّرحمة، اأهّمها:

اإيواء الكهنة العاجزين عن متابعة ر�سالتهم ب�سبب مر�س اأو �سيخوخة. 	

العناية بالبوؤ�ساء والعميان واملقعدين واملختّلني والعجزة وحتى املر�سى  	

املزمنني الذين تخّلت عنهم عائالتهم وامل�ست�سفيات.

العناية بالأيتام بنني وبنات، وتربيتهم. 	

فيها  	 تقيم  التي  الأماكن  يف  باملدار�س  الّر�سالة  القت�ساء،  عند  واأخًيا، 

الأخوات ول وجود فيها جلمعّية اأخرى توؤّمن التعليم.

راهبة ال�سليب تخدم �سخ�س امل�سيح يف كّل بائ�س، عماًل بو�سّية اأبيها القائل: 

»ي�سوع جاء على الأر�س، ومل يزل اإىل الآن يجوع يف �سخ�س البوؤ�ساء؛ ربطوه 

على  تعّذب  واملعتقلني؛  امل�ساجني  �سخ�س  يف  مقّيًدا  يزل  ومل  الأر�س،  على 

الأر�س وتاأمّل، ومل يزل يتاأمّل كّل يوم يف �سخ�س ال�ّسقيم واملري�س«.

3- تنظيم اجلمعّية

ت�سّم اجلمعّية اأخوات اخرتَن باإر�ساد الروح القد�س اأن يع�سَن احلياة الّرهبانّية 

رئي�سة  باإدارتها  تقوم  املحّبة.  يف  الكني�سة  بناء  على  مًعا  ويعملَن  الفرن�سي�سكانّية 

عاّمة مع جمل�س موؤّلف من اأربع مدبّرات، وتعاون الإدارة العاّمة اأمينة �رّش عاّمة، 

وقّيمة عاّمة، تعّينهما الرئي�سة العاّمة مبوافقة جمل�سها. تقوم باإدارة كّل دير رئي�سة 

جمعية راهبات ال�سليب
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 لدى القت�ساء. اإّن ال�سلطة 

ّ
حمّلّية ت�ساعدها نائبة رئي�سة، مب�ساركة جمل�س حمّلي

يف اجلمعّية هي خدمة هدفها م�ساعدة الأخوات على اكت�ساف اإرادة اهلل وتتميمها، 

وعلى عي�س تكري�سهنَّ يف جماعة ديرّية ينع�سها الإجنيل.

4- �إعتناق �حلياة الرهبانّية يف جمعّية راهبات �ل�سليب

»اإّن اهلل اجلّواد اإمّنا يدعو كّل املعّمدين اإىل كمال املحّبة يف �سّتى حالت احلياة 

لكي يتّم خال�س العامل، فعلى نداء اهلل هذا يلتزم كّل موؤمن اأن يوؤّدي مبلء حّرّيته 

جواب حّبه«. )ر�سوم اجلمعّية(.

· �لّطالبّية:	

 ، هي فرتة ت�ساعد املر�ّسحات على اأن ميّيزَن ب�سورة اأو�سح ما يريد اهلل منهنَّ

لكي يبلغَن اإىل اختيار اأكرث حّرّية وو�سوحاً.

· �لبتد�ء:	

والّروحّية،  الرهبانّية  احلياة  على  وكاملة  منا�سبة  تن�سئة  املبتدئات  تُعطى 

للّروح  وجّدّية  عملّية  معرفة  املبتدئات  تُك�سب  الفرتة  هذه  اهلل.  كلمة  تغّذيها 

اجلمعّية  وتاريخ  وروحانّيته،  فرن�سي�س  القّدي�س  حياة  بدرا�سة  الفرن�سي�سكانّية، 

خالل  من  الثمني   
ّ

الروحي اإرثه  وا�ستثمار  املوؤ�ّس�س  َمثَل  وباّتباع  احلّية،  وتقاليدها 

التعّرف اإىل حياته وكتاباته وتفكيه.

· الّنذور:	

نحو  ويدفع  الّثالث،  الإجنيلّية  امل�سورات  عي�س  اإىل  الّرهبايّن يدعو  اإّن الّنذر 

حتقيق كمال املحّبة، فت�سبح الّراهبة املكّر�سة هلل ع�سواً يف اجلمعّية مع كّل احلقوق 

واللتزامات الّناجتة عن هذا الّتكري�س.

جمعية راهبات ال�سليب



جمعّية

 راهبات �لقربان �لأقد�س �ملر�سالت 

                                                                                                                                                      
                                                                                                            بقلم

الأخت منى بجاين

 1 - �ملوؤ�ّس�س

عني  مدر�سة  يف  كاهناً  �سيم  جبيل.   - هابيل  من  جعاره  �إميل  �خلوري  هو   

ورقة - غو�سطا �سنة 1952. اأن�ساأ موؤ�ّس�سة فتاة لبنان الإجتماعّية يف عني ورقة �سنة 

1956، وذلك بهدف تربية و�سون الفتيات، وتاأهيلهّن ليكنَّ مواطنات �ساحلات 

ومربّيات فا�سالت يف عامل الغد. بف�سل حّبه ال�سديد وعبادته احلاّرة ل�رّش القربان 

الأقد�س، اإكت�سف دعوته لتاأ�سي�س جمعّية رهبانّية على ا�سم القربان. فح�سل على 

 الر�سويّل بالتاأ�سي�س يف 21 متوز �سنة 
ّ

موافقة البطريركّية املارونّية، واإذن الكر�سي

ال�ساد�س  بول�س  البابا  قدا�سة  مبقابلة  املوؤ�ّس�س   
َ
َحظي اأيلول 1965  1966. يف 17 

الثوب  اإرتداء  رتبة  مّتت   ،1966 �أيلول   14 يف  وللجمعّية.  له  الربكة،  منه  وَقِبَل 

الرهباين للمبتدئات الثماين الأّوليات يف اجلمعّية.

2 - روحانيتها 

تتلّخ�س بثالث كلمات: �إجنيلّية - قربانّية - ر�سولّية.

مبن 	  ويوؤمن  كالمي  ي�سمع  اخلال�سّية: »َمن  الإجنيل  ر�سالة  موا�سلة  تتوّخى 

اأر�سلني، فله احلياة الأبدّية« )يو24:5(. وبعملها هذا حتّقق اأ�سهى واأقد�س 

اأوفر«  لنا  وتكون  احلياة  لنا  لتكون  »جاَء  الذي  الإلهي،  معّلمها  رغبات 

)يو10:10(.

يف 	  الذات  ببذل  للنفو�س،  ومعه  للقربان«  »قرباناً  راهباتها  لتكون  ت�سعى 
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�سبيلها. »لأّنه ما من حبٍّ اأعظم من هذا، هو اأن يبذل الإن�سان نف�سه عن 

اأحّبائه« )يو13:15(.

اأر�سلني 	  لر�سله »كما  امل�سيح  عبارة  الر�سولّية،  وحياتها  لعملها  �سعاراً  تّتخذ 

الآب كذلك اأنا اأر�سلكم« )يو21:20(.

3 - غاياتها:

والعمل 	  الأقد�س،  القربان  ل�رّش  وخارجّية  داخلّية  دائمة،  عبادة  تاأدية  اأوًل: 

على ن�رش هذه العبادة بني املوؤمنني، وعلى الأخ�ّس بني ال�سغار.

ٍة اجلبلّية، يف خمتلف ن�ساطاتهم الروحّية 	  ثانياً: معاونة كهنة الرعايا، وبخا�سّ

والر�سولّية.

ثالثاً: تربية الن�سء ل�سّيما الفتيات، على القيم الإن�سانّية والف�سائل امل�سيحّية، 	 

باعتبار اأن فتيات اليوم، هنَّ اأّمهات الغد.

رابعاً: عناية بالفقراء وال�سعفاء واملتاأمّلني. »اأر�سلني لأب�رّش امل�ساكني واأ�سفي 	 

منك�رشي القلوب« )لو 18:4(.

4 - �سفيعتها : العذراء مرمي، �أّم اهلل واأّمنا.

 ب�سفتها �سلطانة الر�سل وعذراء العذارى ال�ساهرة على عائلتنا القربانّية وعلى 

النفو�س املوكولة اإلينا.

5 - مر�كزها وموؤ�ّس�ساتها �حلالّية :

حقل ر�سالتنا هو القرية باعتبارها الأكرث احتياًجا اإىل املعونة.

عني ورقة - غو�سطا: •

موؤ�ّس�سة فتاة لبنان الإجتماعّية : ت�ستقبل التلميذات الداخلّيات يف ال�سفوف 	 

الإبتدائّية والتكميلّية - معظمهّن ذوات اأو�ساع اإجتماعّية �سعبة، وت�ساهم 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية بالنفقات الالزمة.

راهبات القربان الأقد�س املر�سالت
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موؤ�ّس�سة فتاة لبنان الإجتماعّية : لرعاية وتعليم وتاأهيل الفتيات ذوات التاأّخر 	 

العقلي الطفيف.

 وما يخت�ّس بالفنون الت�سكيلّية.	 
ّ

م�سغل خياطة : خياطة اللبا�س الليرتجي

بيت الإبتداء.	 

بيت حّباق - جبيل: •

دير الرئا�سة العاّمة.	 

املدر�سة الأكادميّية : »رو�سة، اإبتدائّية، متو�ّسطة وثانوّية«، ت�سّم حالًيا الف 	 

املوؤ�ّس�سة  ت�ستقبل  املجاورة.  القرى  من  ياأتون  وتلميذة  تلميٍذ  وخم�سماية 

حوايل ثمانني فتاة داخلّية من فئة اليتيمات واحلالت الجتماعّية ال�سعبة.

املدر�سة املهنّية : تُعنى بتعليم الفتيات اخلياطة، التف�سيل، التطريز الر�سم على 	 

القما�س والزجاج، ال�سياميك، املعلوماتّية، اللغات و�سناعة احللويات.

الأدوية 	  لهم  يوؤّمن  املجاورة،  القرى  من  املر�سى  ي�ستقبل   : امل�ستو�سف 

واملعاينات اليومّية من ِقَبل اأطّباء اأخ�سائيني.

امل�سغل: يعتني بخياطة الّلبا�س الليرتجي والتطريز والفنون املختلفة.	 

الباتي�رشي: تتّم فيها �سناعة احللوى واإعداد مونة من منتوجات الّدير.	 

معمل خياطة : يهتم بخياطة الزّي املدر�سي ومالب�س الريا�سة.	 

كفرم�سحون - جبيل •

ا املخّيمات واحلركات 	  فواييه فتاة لبنان : يفتح اأبوابه ل�ستقبال الفتيات واأي�سً

الر�سولّية على اأنواعها.

مركز لإيواء امل�سنني والعّجز من فئة الن�ساء.	 

مزيارة - �سمال لبنان:  •

كّل 	  وخدمة  وتاأمني  بالر�سالة  الراهبات  تعنى  املراحم:  اأّم  ال�سّيدة  مزار 

ي�سّم  كما  الأقد�س،  للقربان  وال�سجود  الليرتجّية،  والرتب  الإحتفالت 

مركز لإيواء امل�سّنني والعّجز يف مزيارة.

راهبات القربان الأقد�س املر�سالت



230
بد�رو - بريوت: •

الدائم 	  ال�سجود  بتاأمني  الراهبات  تُعنى  حيث  الأقد�س:  القلب  كني�سة   

وحت�سي  كاّفة  الراعوّية  الن�ساطات  يف  الكهنة  ومعاونة  الأقد�س،  للقربان 

اأطفال الرعّية للمناولة الوىل الإحتفالّية.

جعيتا - ك�سرو�ن: •

واإدارة 	  باإ�رشاف  اإيلي(  )�سانت  ح�سانة  دار  يت�سّمن:  مارون  مار  مركز    

ر�سالة،  ومركز  والأدوية،  الطبّية  املعاينات  يوؤّمن  م�ستو�سف  الراهبات، 

ي�ستقبل خمّيمات ر�سولّية، وخمّيمات �سيفّية.

عني �لدير - �إهمج •

مقّر �سيفي للجمعّية. ُي�سكل خلوًة للّراحة وال�سالة. وفيه ت�سارك الراهبات 	 

يف الأمور الروحّية مع اأبناء رعّية اإهمج.

بورتو األيغري - �لرب�زيل

اخليي 	  لالإحتاد  مركز  هو  ليبانو(:  مونتي  )�سولر  لبنان«  جبل  »بيت    

ل�سيدات جبل لبنان، لراحة امل�سنني وا�ست�سافتهم، مع تاأمني كّل احلاجات 

الروحّية، ال�سحّية، النف�سّية، الرتفيهّية والعالجّية الوقائّية.

للمزيد من املعلومات، زوروا:

sms sacrement            :اجلمعّية

  www.smssacrement.com      Facebook  :موقع اجلمعّية

www.cssbeithebbak.com :موقع املدر�سة

Facebook  :  homecare kfarmasshoun                    
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اجلماعات الرهبانية

لطائفة �لالتني

�لعاملة يف لبنان



�لرهبانية �لي�سوعية - عملهم يف �ل�سرق 

 ي�سوعيون يف �ل�سرق �لأو�سط و�ملغرب �لعربي

Jésuites du Proche - Orient et du Maghreb  

يف  تعليم   : متعددة  والعامل  لبنان  يف  ن�ساطها  ر�سولية.  رهبانية  منظمة  هي 

املدار�س واجلامعات ، ابحاث علمية ولهوتية ، ومن�سورات متنوعة ، بني كتب 

الرعايا . �سعار الرهبانية ،  وجمالت علمية ولهوتية ، ووعظ وار�ساد يف �ستى 

كما ر�سمه املوؤ�س�س ن هو » ي�سوع خمل�س الب�رش » تعترب اجلمعية الي�سوعية من 

اجلمعيات الرهبانية العاملية، �أما يف لبنان فيبلغ عددهم 64 ر�هبا تقريبا.

واىل  و�سيدا،  طرابل�س  يف   1644 �سنة  ااإىل  يعود  لبنان  يف  وجودها  تاريخ   

�سنة 1657 يف عينطورا - ك�رشوان. ظروف �سيا�سية اأوروبية م�سادة للكني�سة يف 

اأوا�سط القرن الثامن ع�رش، �سغطت على البابا اكليمن�سو�س الرابع ع�رش )1769- 

1774 ( ودفعته اىل ا�سهار حرم كن�سي بحق اجلمعية يف الأماكن التي ت�سل اليها 

�سلطة الكني�سة الكاثوليكية. بقيت احلال كذلك اىل اأن جاء البابا بيو�س ال�سابع ) 

1800- 1823 ( بقيت احلال كذلك اىل الي�سوعيني يف العامل اجمع �سنة 1814.

لويول  دي  اإغناطيو�س  القدي�س  يد  على   ،1540 العام  الرهبانية يف  �ست  اأ�سِّ

هي  الي�سوعية  الرهبانية  بالي�سوعيني.  اأع�ساوؤها  وُيعرف   ،)1556-1491(

 120 حوايل  يف  حا�رشة  اإنها  الكاثوليكية.  الكني�سة  يف  عدداً  الأكرث  الرهبانية 

بلدا موّزعة على القارات ال�ست، ويبلغ عدد الي�سوعيني اليوم حواىل 18،000 

ع�سو، �سواء كانوا كهنة اأو اإخوة اأو رهبانا يف مرحلة التكوين. جميعهم يلتزمون 

مع  جماعة  يف  الي�سوعيون  يعي�س  والطاعة.  والعفة  الفقر  يف  الرهبانية  بالنذور 

للعمل  م�ستعدون  اإنهم  متنوعة.  مهام  يف  وينهمكون  اآخرين،  ي�سوعيني  رفاق 

حيث احلاجة الأ�سد. جماعاتهم موؤ�س�سة على الحتفال بالإفخار�ستيا، وال�سالة، 

بالإميان  امل�ساركة  الروحي، كما على  وتقليدهم  امل�سرتكة، ور�سالتهم،   وروؤيتهم 

واحلياة. كان القدي�س اإغناطيو�س يحب اأن ي�سّميهم:   »اأ�سدقاء يف الرب«. 



 » يلتزم الي�سوعيون يف ال�رشق الأدنى مبختلف احلقول الر�سولية كاملدار�س 

اأو اجلامعات، مراكز الريا�سات الروحية، املراكز الثقافية اأو الجتماعية، الرعايا، 

اأو الأعمال التي تخدم الفقراء والأ�سد بوؤ�سا  مثال الهيئة الي�سوعية خلدمة الالجئني 

. ) JRS (

نف�سيني،  حمّللني  روحيني،  مر�سدين  اأ�ساتذة،  يكونوا  اأن  ي�ستطيعون   اإنهم 

يتّموا  اأن  ميكنهم  باخت�سار،   ... اجتماعيني  عاملني  مر�سدين،  حمامني،  اأطباء، 

الطبقات  مبختلف  ملتزمون  اإنهم  نت�سوره.  قد  اخلدمة  من  نوع  كل  تقريبا 

املناطق  يف  كما  الكبية  املدن  يف  امل�سيحيني،  وغي  امل�سيحيني  بني  الجتماعية، 

2008 : »كما  البعيدة جدا. هذا ما قاله البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�رش يف العام 

كّرره لكم اأ�ساليف عدة مرات، الكني�سة حتتاج اإليكم، وتعتمد عليكم وتظل تطلبكم 

يعانون  اأو  الآخرون،  يتمكن  ل  التي  والروحية  املادية  الأقاليم  تلك  لبلوغ  بثقة، 

�سعوبة من بلوغها... فالكني�سة بحاجة ما�سة اإىل اأ�سخا�س معنيني وعميقني يف 

اآن واحد، يتمتعون بثقافة جيدة وح�س اإن�ساين واجتماعي حقيقي، رهبان وكهنة 

باأن  يكّر�سون حياتهم لياب�سوا عند هذه احلدود ي�سهدوا وي�ساعدوا على الفهم 

العدالة  اإىل  والعودة  الإجنيلية  الروح  والعقل،  الإميان  بني  كبيا  ان�سجاما  هناك 

واللتزام لأجل ال�سالم«. 

اأول بابا ي�سوعي يف تاريخ الكني�سة.  2013 ، البابا فرن�سي�س هو  ومنذ العام 

ففي حني تت�سمن حياة الي�سوعي ت�سحيات عدة ولي�ست �سهلة دوما، فاإنها حياة 

�سخاء عميق وفرٍح موؤ�ّس�ٍس على بذل الذات وخدمة الرب يف كل واحد ملجد اهلل 

الأعظم ! 

1- �إغناطيو�س دي لويول، �ملوؤ�س�س 

اهتداء  يعود   .)1556-1491( الي�سوعيني  موؤ�ّس�س  لويول  دي  اغناطيو�س 

قذيفة  حادثة: جرحْت  اإىل  امل�سيح  تلميذ  لي�سي  لويول  دي  اإغناطيو�س  القدي�س 

مدفع �ساقه حني كان يدافع عن قلعة بامبلونا باإ�سبانيا يف العام 1521. واأم�سى 
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عن  يفت�س  حاّجا  �سار  ثانية،  امل�سي  من  متّكن  وحني  وقا�سية.  طويلة  نقاهة  فرتة 

ال�سالم الداخلي، والطريق الذي يقوده الرب فيه. وبعد �سنة، وبينما كان يتاأمل 

على ه�سبة تُِطّل على نهر الكاردوني، يف مرني�سا بالقرب من بر�سلونة، نال خربة 

�سوفية ك�سفت له �رش الثالوث.

ثانية هذا احلدث. كتب يف  تذّكر  باقي حياته. حني  واأثَّرت هذه اخلربة يف   

�سيته الذاتية: »وبداأت عيون ذهنه تنفتح، فلم يَر روؤيا قط، بل فهم اأمورا كثية 

وعرفها، �سواء يف املجال الروحي، جمال الإميان والآداب، وجرى ذلك يف نور 

�ساطع حتى اإن كل �سيء ظهر له جديدا« )ال�سية الذاتية ، 30(. 

و�سعر اإغناطيو�س باأن كل العطايا والنعم التي تلّقاها منذ ذلك احلني، ل ت�ساوي 

ما اختربه يف تلك اللحظة. لقد تاأ�سل �سغفه خلدمة امل�سيح يف و�سط الن�سغالت 

اليومية بهذا اللقاء ال�سويف بالثالوث. وميكننا القول اإنه كان له مبثابة عن�رشة.

ولكن  حاّجا،  طريقه  لويول  دي  اإغناطيو�س  تابع  احلني،  ذلك  من   اإبتداء 

بحركات  تقريبا  ون�سف  �سنة  طوال  وفّكر  راقب  اأن  فبعد  خمتلفة.  بطريقة 

ل اإىل مالحظة: اأّيها من اهلل واأّيها  »الأرواح « املتناق�سة التي تع�سف بقلبه، تو�سّ

ي�ساركون  ون�ساء جعلهم  مع رجال  م�سية  فبداأ حينها  الإلهية.  الأفكار  يخالف 

يف »حوارات روحية«، لي�ساعدهم على التفكي يف خربتهم، كي يالحظوا من 

خاللها ح�سور نداءات اهلل. واذ كان حينها علمانيا ملتزما مبهمة روحية، قلقت 

بباري�س يف  ال�سوربون  اإىل جامعة  ت�سايقه. فذهب  الإ�سبانية وبداأت  ال�سلطات 

العام 1528 ليتح�رّش لهذه املهمة بطريقة ر�سمية. وجنح هناك بتجميع جمموعة 

ويدر�سوا  لي�سّلوا  باإ�رشافه  يجتمعون  كانوا  جامعيني  طالب  ع�رشة  حوايل  من 

ويتفانوا باأعمال املحبة جتاه الفقراء. وقررت جمموعة »الأ�سدقاء بالرب« الأوىل 

اإغناطيو�س  توّقف  روما،  اإىل  الكني�سة. ويف طريقهم  معا خلدمة  تظل  اأن  هذه، 

نعماً  هناك  فنال  الطريق.  كابيال �سغية على حافة  لي�سلي يف ل�ستورتا، وهي 

اأكدت رغبته يف اأن يكون تلميذ امل�سيح: راأى ي�سوع يحمل �سليبه بالقرب من 

الرهبانية الي�سوعية يف ال�رشق الأو�سط واملغرب العربي



235
اإىل  ي�سوع  والتفت  يخدمنا«،  اأن  »اأريد  لي�سوع:  يقول  الآب  و�سمع  الآب، 

اإغناطيو�س وقال له : »اأريدك اأن تخدمنا« )ال�سية الذاتية 73(. 

كان  التي  الرهبانية  اجلماعة  على  يطلق  اإغناطيو�س  جعلت  اخلربة  هذه   

�سيوؤ�س�سها لحقا ا�سم » رفاق ي�سوع «. وهكذا نال اإغناطيو�س بف�سل هذه الروؤيا 

مت  اأخرى،  ومرة  واملتاأمل.  واملتوا�سع  الفقي  امل�سيح  بالتماهي خلدمة  لرغبته  تثبيتا 

تعزيز الرابط بني الت�سّوف واخلدمة وتعميقه. واإذ اأقام الرفاق الأولون يف روما، 

منعطفات  كل  يف  ووعظوا  ال�سجون،  وزاروا  الطاعون،  ل�سحايا  بيتهم  فتحوا 

ال�سوارع، وقرروا اأن ي�سكلوا جماعة رهبانية. 

ويف العام 1540، �سادق البابا على الرهبنة الي�سوعية واعتربها رهبنة داخل 

بلدان  وعدة  والهند  اليابان  اإىل  وذهبوا  ب�رشعة،  الي�سوعيون  فانت�رش  الكني�سة. 

اأوروبية. ويف العام 1548،  اأر�سل اإغناطيو�س بع�س الي�سوعيني ليوؤ�ّس�سوا مدر�سة 

وحيث  اإحلاحا،  الأ�سد  احلاجات  بح�سب  املهام  يختار  كان  ب�سقلية.  م�ستينا  يف 

ميكن انتظار خي اأف�سل واأ�سمل. 

بوجه  اماكن  هي  واجلامعات،  املدار�س  اأن  اإغناطيو�س،  اأدرك  ما  و�رشعان 

يف  لويول  دي  اإغناطيو�س  تويف  ملكوته.  بناء  يف  امل�سيح  مع  للتعاون  خا�س 

الرهينة  قوانني  لكتابة  عمره  من  �سنة  ع�رشة  اأخر خم�س  كّر�س   ،1556 متوز   31

الي�سوعية. 

هذه الوثيقة هي ثمرة �سالة حارة يرافقها جهد م�ستمر يف التمييز، القوانني 

تعك�س روؤية اإغناطيو�س. كان مقتنعا بان اإمكانية التمايز يف اخلدمة تنبع اأول من 

الرغبة العميقة احلارة بالت�سبه بامل�سيح. وهي تنبع ثانيا من التوتر بني العمل والتاأمل، 

بني الوعظ يف الفقر وا�ستعمال اأف�سل الو�سائل، بني التزام كامل بالعمل احلايل 

اإغناطيو�س  دّرب  اخل�سبة  التوترات  هذه  ففي  جديدة.  مهمة  لنيل  وال�ستعداد 

تالميذه ليمّيزوا دعوة اهلل .
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فنار  النار.  تعني  التي   ignis الالتينية  الكلمة  من  ياأتي  اإغناطيو�س  ا�سم  اإن   

اإنعا�س  اأيامنا، يف  اإغناطيو�س و�سغفه لتوحيد الت�سّوف واخلدمة م�ستمران حتى 

قلب الي�سوعيني ومعاونيهم يف مهامهم. )ح�سب الي�سوعية John Schwantes؛ 

)1993

 �لروحانية �لغناطية 

تعترب الروحانية الإغناطية احلياة والكون كله هبة من اهلل، هبة تثي الندها�س 

على  نف�سه  الآن  يف  معتمدة  ي�ساركان،  والعاطفة  التخّيل  جتعل  اإنها  والمتنان. 

يف  والثقافات،  والأ�سخا�س  الأ�سياء  كل  يف  اإلهي  هو  عما  تفت�س  اإنها  العقل. 

الدرو�س والأبحاث، يف احلوار واخلربة الب�رشية، وخ�سو�سا يف �سخ�س ي�سوع 

ولكنها  اجلماعي،  اأو  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  يعمل  ال�رش  باأن  تقّر  اإنها  امل�سيح. 

التمييز،  و�رشورة  احلرية،  على  تلّح  اإنها  �رش.  كل  من  اأقوى  املحبة  باأن  تعرتف 

اأ�سخا�سا لي�سيوا قادة ويتميزوا باخلدمة، رجال  اإنها تكّون  واللتزام امل�سوؤول. 

عدالة  اأقوى  عامل  بناء  على  وعازمني  متاآزرين  مواطنني  الآخرين،  لأجل  ون�ساء 

واإن�سانية . 

الرهبانية الي�سوعية يف ال�رشق الأو�سط واملغرب العربي



رهبنة

قلبي ي�سوع ومرمي �لقد�سني 

 تاأ�س�ست بهمة ثالثة رهبان ي�سوعيني هم الأب بول ريكاردونا ، الأب رميون 

ا�ستيف ، الأب يو�سف اجلميل ، اثر دمج جمعيتني اثنتني هما : جمعية بنات قلب 

بنات مرمي  1843 يف معلقة زحلة . جمعية  �سنة  تاأ�س�ست  التي  الفقيات  ي�سوع 

التي اأ�س�سها الآباء الي�سوعيون يف بكفيا ، �سنة 1853 . يف العام 1874 .. ..

قرر الي�سوعيون دمج اجلمعتني جلعلها رهبانية حتت ا�سم رهبنة اأخوات قلبي 

ي�سوع ومرمي الأقد�سني 

ترتكز روحانية هذه الرهبانية على حياة التاأمل  والعمل والروح الر�سولية ، 

من خالل مدار�س وم�ست�سفيات ، تتاأمن فيها اخلدمة الرثبوية والن�سانية. عدد 

الراهبات ي�سل اإىل 480 راهبة تقريبا تتوزعن على 74 مركزا يف لبنان و�سوريا 

واملغرب العربي واأوروبا.
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ان ن�سعى لئال يكون يف قلبنا ال ال�سوق للعمل ملجد اهلل العظم وان نفرح 

بخي الذي يجري على ايدي الخرين : هاتان العاطفتان هما �رش  املحبة احلقيقية.

المل  وندب  بال�سواك  مليئا  ال�سوروالكلمات  من  الول  اجلزء  رايت  اذا 

بالزهوروالرياحني،  مفرو�سا  منه  الثاين  اجلزء  لن  اكمله  بل  قراءته  من  تيا�س  ل 

الكلمات  اوتار  تر�سله  وجميل  رقيق  حلن  اعتربها  قراءته  يف  وال�سغف  فالبهجة 

و�سداها.

الزهور  نرى عبي  �ميلي دي فيالر،  �لأخت  العظيمة  ال�سابة  ففي حياة هذه 

�سا�سعا  ب�ستانا  قلبها  من  جعلت  القدي�سة  فهذه  ال�سجّية.  املو�سيقة  ونغمات 

ا�سمه احلب ثم احلب ثم احلب.  الورود وا�سهاها منظرا كان  اأطيب  به  وغر�ست 

القدا�سة،  عتبات  اىل  المواج  فقذفتها  به  العوم  كالبحراح�سنت  كانت  فحياتها 

حيث جعلت حالت النك�سار التي �سادفتها بداية حلٍم لعمل م�سيئة الرب ونيل 

ر�ساه، كانت طيلة حياتها تنعم بالتفاوؤل لنه كان فّنها الوحيد. ذلك كله ب�سبب 

اميانها بفرح الرب وحبه لها.

به كل  امتازت  اأوفى عمل. هذا ما  اأمل والتوّكل عليه  اأزكى  باهلل  ثقتها  كانت 

با�سم،  الدام�سة فجٌر  لياليها  ليل من  ناب�س، ووراء كل  �ستائها ربيع  حياتها. ففي 

كانت نظراتها اىل هذا الوجود ممتلئة بالمل والتفاوؤل حيث راأت اجلمال ال�سا�سع 

يف كل ذراته.

فلنغ�س بتفا�سيل حياتها وروعتها. اأرجو من الرب اأن تكون هذا املقالة التي 

هي بني ايديكم الكرمية بكلماتها ال�سل�سة ومعانيها القّيمة ودرو�سها العظيمة، اإلهاما 

لنها  مثلها،  قدي�سا  لأ�سبح  غرارها  على  يعي�س  فمن  حياتكم.  يف  وتغييا  لكم 

بكل ب�ساطة اأتقنت ان تقتدي بامل�سيح بكل تفا�سيل حياتها.)هذا كله ملجد الرب 

العظم وخليالقريب(.
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هناك قوة روحية تدفعنا لنعرفكم على هذه الفتاة، التي اأب�رشت النوريف 12 

�سبتمرب 1797 يف مدينة غاياك جنوب فرن�سا، وهي مدينة �سغية تبعد حوايل 45 

كلم. �سمال �رشق تولوز. كانت عائلتها معروفة يف كل املنطقة واألماكن األخرى. 

اأ�سبح جدها، بوابة البارون، الذي رفعه لوي�س ال�ساد�س ع�رش اإىل طبقة النبالء، 

طبيباً ملكًيا لكل من لوي�س الثامن ع�رش وت�سارلز.

 ن�ساأت اميلي يف غاياك، بالقرب من األبي ، املدينة التي خدم فيها والدها يف 

الفتاة  قليال هذه  لن�سف  املحلي.  بامل�ست�سفى  يتعلق  فيما  البلدية، خا�سة  الإدارة 

الرائعة، كانت جميلة منذ طفولتها، �سقراء ذات عينني �سوداويتني، كانت طلتها 

لرناها  ب�سخ�سيتها  �سيء  اجمل  كانا  ا�سلوبها،  رقتها وعذوبة  بذكاء  مملوؤة  �ساحرة 

مها الفا�سلة معلمتها احلقيقية 
ُ
قرب والديها حتى ال�سابعة من عمرها، حيث كانت اأ

تلّقنها التعليم امل�سيحي وتدّربها على احلياة امل�سيحية. هكذا ن�ساأت اميلي يف جو 

تقي . و�سعت اإميلي يف مدر�سة حملية يف �سن ال�سابعة. يف هذه املرحلة بذلت 

خا�سة.  بنعمة  عليه  تعّرفت  الذي  الطبيعي،  الغرور  على  للتغلب  جهوًدا  اميلي 

ذات مرة مل ت�سمح لنف�سها اأن تنظر اإىل املراآة عندما اأعطتها اأمها ثوبًا جديًدا، وغالًبا 

ما كانت ترتك جانباً احللي التي عر�ست عليها. حيث ا�ستوىل اهلل على قلبها منذ 

نعومة اظافرها. ويف �سن 15 عاًما. فقدت اميلي والدتها يف عام 1810 حيث كان 

لها ثالثة اإخوة اوغ�ستان ومك�سيمان و الفريد. كانت اميلي مبثابة ام لهم. حملتها 

العناية الإلهية على اتخاذ الق�سد، على ان تكون كلها هلل حيث كان اهلل مر�سدها، 

وكان الروح يقودها لعمل الماتات اجل�سدية وال�سوم. كانت تقهر ذاتها لرت�سي 

الروح  يحّثها  بدنياها، كان  وفاٍن  زائغ  ما هو  النعمة لرتك كل  تلهمها  اهلل. كانت 

باأنتقادات  اآبهة  تيار احلياة، غي  اىل الأ�سمى حيث نرى هذه الطفلة ت�سي عك�س 

املجتمع، الذي ليرحم. رغم كل �سعوبات احلياة الكثية والقا�سية، ا�ستطاعت 

هذه الفتاة من تاأ�سي�س الرهبنة وحتقيق م�سيئة الباري ... اراد اهلل منها ان حتافظ 

على الحتاد به دائما، حيث اإنها قالت اإن اهلل اأ�سمعها ذات مرة هذه اجلملة  »حافظي 
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على ح�سوري، و�ساأذكرك به كلما ابتعدت. هكذا ا�ستمرت اميلي تخترب النعم 

احل�سية،التي بوا�سطتها كان اهلل يريد ان ميلك قلبها  فتقول بهذا اخل�سو�س: 

»كنت منجذبة نحو ال�سالة وعدة مرات يف النهار كنت ان�سحب اىل غرفتي 

�سّلي دائما بحرارة وانتباه، كنت اأجتنُب العوائق التي قد متنعني 
ُ
�سّلي . كنت اأ

ُ
لأ

من ح�سور القدا�س« ...

2- روؤيا �سماوية .. 

ذاته  يك�سف  اإنه  وها   ... باأبنته  يوم  بعد  يوماً  يّتحد  كان  ي�سوع  فاأن  هكذا، 

الكني�سة ت�سلي. من خالل  مبا�رشة امامها بظهوره لها.. حينما كانت راكعة يف 

ق�سية  مدة  وبعد  اهلل.  لدى  مميز  �سيء  انها  اميلي  اأيقنت  ال�سماوية،  الروؤية  هذه 

قال لها اهلل: »وبعد �سنتني تعرفني دعوتك«. وحال ح�سولها على هذا النبوؤة ِمن 

َمن هو كل �سيء لديها« اأ�سبحت مطمئنة على م�ستقبلها ولي�س لها اأي رغبة، اإّل 

تتميم م�سيئة فاديها احلبيب وحده دون �سواه. حينئذ وهبت ذاتها للموهبة التي 

ها بها اهلل، وهي حمبة القريب، وزيارة املر�سى يف منازلهم، والعناية بهم،  خ�سّ

والعمل على اهتداء اخلطاأة. كانت ت�سعر بداخلها انها منجذبة اجنذابا كبيا نحو 

الر�ساليات البعيدة. كانت ثقتها باهلل كاملة وكانت ت�سّلمه جميع احتياجاتها. رغم 

كل هذه النعم كانت هاتان ال�سنتان تبدوان لأميلي وكاأنها تبتعد عن الهدف الذي 

ر�سمه اهلل لها. ولكن اهلل كان ميتحن �سربها بعدة طرق، خالل انتظارها لإكمال 

م�ستعدة  اميلي  لرنى  ال�سنتان  وانتهت  وال�سرب.  ال�سوق  بفارغ  ال�سنتني  هاتني 

واحلياة.  واحلق  الطريق  هو  لها  امل�سيح  اأن  وجدت  حيث  لها،  الرب  نداء  لتلبية 

حيث اأ�سبحت اأ�سية هذا احلب الروحي. اخياً حان الوقت لتحل اميلي م�سكلة 

دعوتها . فما هي خطة العناية اللهية لها؟ 

ها مل�رشوع عظيم. ويف هذه النف�س  ان العناية اللهية تختار نف�سا مميزة، تُعِدّ

نقطة  ت�سبح  امل�سيطرة،  الفكرة  اإلهاماته. وهذه  بكل هدوء  القد�س  الروح  يفي�س 

انطالق للتدبي اللهي .حيث كانت ت�ستمد كامل تعزيتها وعزميتها من اهلل، حيث 

تعّهدت اميلي بتعليم الأطفال املحليني وا�ستعادة النفو�س التي فقدت اإميانها. لقد 
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ا بتكري�س حياتها هلل، كانت حتفظ يف جميع  رف�ست اخلطيئة وقدمت تعهًدا خا�سً

الأوقات ح�سورالرب بداخلها. عندما ورثت هي واإخوانها ثروة جدهم الكبية 

يف  حّرة  كانت  والدها.  منزل  مغادرة  حزن،  دون  من  قررت   ،1832 عام  يف 

القيام بذلك، لأن �سقيقها ماك�سيمان اأح�رش زوجته اجلديدة لتحل حملها هناك. 

كان النف�سال عن والدها امراً �سعباً عليها؛ فقالت اميلي بهذا اخل�سو�س هذه 

الكلمات: »لقد قّررت اأن اأترك ابي ، فقط من اجل القيام بالعمال التي يطلبها 

الرب مني، مع علمي بحجم الآلم الذي �سببته بقلبه«. ها ان اهلل يريد من اميلي 

ان توؤ�س�س رهبنة لتكرمي �رش جت�سد ابنه احلبيب ي�سوع امل�سيح على الر�س من مرمي 

البتول . فذهبت اميلي تاركة كل �سيء لتعي�س يف �رشح كبي ا�سرتته يف مدينة 

والفقراء  الأطفال  اهتمام  ت�ساطرنها  اأخريات،  �سابات  ثالث  مع  نف�سها،  غاياك 

املر�سى. و�رشعان ما ان�سم اإليهن ثمانية �سابات تعرفن على عملهن وتطلعاتهن. 

مب�ساعدة من كاهن الرعية امل�ساعد يف كني�سة القدي�س بطر�س ، الذي راأى روحهن 

املقد�سة وقيمة مهمتهن.

يف  �سابة  ر�سولية  روًحا  وع�رشون  �ستة  الروح  األهم   ،1833 مار�س   19 يف    

جماعة  ولدت  وهكذا  بعامني.  ذلك  بعد  الرهبانية   بنذورهم  قاموا   . غاياك 

راهبات  القدي�س يو�سف الظهور، والتي كانت موؤ�س�ستها على ا�ستعداد لتويّل 

املنزل  يف  املر�سى  ورعاية  الأطفال،  تعليم  �سيما  ول  اخليية،  الأعمال  جميع 

املدار�س  وفتح  امل�سنني،  ورعاية  ال�سباب  ومرافقة  وال�سجون،  وامل�ست�سفيات 

اهتداء  لاليتام، والعمل على  دوٍر  الرعايا، وفتح  الفقراء، واخلدمة يف  للطالب 

املوؤمنني وغي املوؤمنني. وا�سل الأب لوي�س مر�سييه ت�سجيعه لالأخوات ووجههّن، 

بدعم من املون�سنيور دي غوايل ، رئي�س اأ�ساقفة األبي ، الذي وافق يف دي�سمرب من 

عام 1835 على القوانني التي �ساغتها الأم اإميلي.

 ، راهبات  ثالث  برفقة  اميلي،  الأم  ذهبت  نف�سه،  العام  من  �سابق  وقت  يف 

عا�سمتها،  يف  اأوغ�ستان  �سقيقها  ا�ستقر  حيث  اجلزائر.  يف  م�ست�سفى  لتاأ�سي�س 
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وا�سرتى العديد من الت�ساري�س يف املنطقة، ويف ذلك الوقت انت�رش مر�س املالريا 

والكوليا بكرثة. هناك اأ�ّس�س ال�سيد اوغ�ستان م�ست�سفى على نفقته اخلا�سة. حيث 

كان بحاجة اإىل الراهبات للعمل به فنا�سد اأخته.

 فازت جمعيتهم اخليية بكل قلوب اهل املدينة خا�سة عندما انت�رش وباء الكوليا 

يف اجلزائر، وعملت الراهبات ليل نهار يف ظروف مرجتلة،حيث عانت الراهبات 

من الفقراإىل العالجات. مل مي�س وقت طويل قبل اأن يعمل ثالثون منهن يف ثالث 

مناطق باجلزائر. يف عام 1842 اأ�سدرت روما مر�سوما ميتدح الرهبنة ؛ ويف عام 

1870 مت العتماد على دير مر�سيليا بفرن�سا كديٍر لبيت الم ب�سكل نهائي.

 اختارت اميلي  لقب الرهبنة باأ�سم )رهبنة القدي�س يو�سف الظهور(، لتذّكر 

العامل بهذا ال�رش كما ك�سفه املالك ملرمي البتول وللقدي�س يو�سف. وبالتايل لتكرمي 

هذا ال�رش. فعلى غرار مرمي كان ليو�سف اي�سا ب�سارته )من هنا عبارة الظهور(

  حتّملت اميلي الكثي من ال�سعوبات واللم لتاأ�سي�س الرهبنة، ولتحقيق م�سيئة 

اإليها ومن جمتمعها،  املقّربني  اأقرب  ال�سعوبات كانت من  الرب بحياتها. وهذه 

حيث تعر�ست لنتقادات جمة من كل من كان يعرفها، ومل يكن لديها اي �سخ�س 

ي�سجعها �سوى اهلل وحده. فمن خالل هذا الأمل واجلهاد، اأ�سبحت اميلي ر�سولة 

تخو�س البحار، لتوؤ�ّس�س اأديرة يف كافة انحاء العامل. فقد كانت يف غاية ال�سجاعة 

تلقى على عاتقها. فقد تركت  التي كانت  ال�سلبان،  ايام حياتها، يف حمل  طيلة 

تتهافت اىل هذه  الت�سامح والتوا�سع. فقد كانت الدعوات  لنا اميلي درو�ساً يف 

بعناية  ت�سي  وهي  الرهبنة  هذه  حياة  وا�ستمرت  اميلي.  على  اهلل  بف�سل  املوؤ�س�سة 

الرب وم�سيئته، وبعد كل ما عملته اميلي من حتقيق م�سيئة حبيبها على الر�س.

وقبل وفاة القدي�سة اميلي كتبت ر�سالة، وّجهتها لراهباتها حيث كانت كلمات 

الر�سالة موؤثرة جدا:

ناخذ عنوانها وبع�س الكلمات منها: �أحبنب بع�سكن بع�سا. 

اأف�سل ان يكون هنالك بيت واحد ت�سوده املحبة والوحدة والوفاق، اأف�سل من 

ثالثني ديراً ل يعرف املحبة وثمارها.
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تاركة ورائها   1856، غادرت  اأغ�سط�س   24 اإميلي يف  القدي�سة  عندما توفيت 

اأوروبا الغربية وال�رشقية واإفريقيا ، ولكن يف  اثنني واأربعني ديرا، لي�س فقط يف 

ال�رشق الأو�سط، وال�رشق الأق�سى وا�سرتاليا، بعد اأربع �سنوات من وفاتها. يف 

عام1939 مت العثور على رفاتها �سليمة، ومت اإعالنها طوباوية عام 1959، ومّت رفعها 

على مذابح الرب، عام 1951 على يد البابا بيو�س الثاين ع�رش.

3- �نت�سار �لرهبنة:

راهبات مار يو�سف الظهور منت�رشات يف عدد كبي من دول العامل منها:

غاياك 1832، اجلزائر 1835، تون�س 1840 ايطاليا 1842 قرب�س 1844

مالطا 1845 برمانيا  1847 لبنان 1847 فل�سطني 1848. 

حيث كانت هذه الرهبنة اول رهبنة ن�سائية تدخل الرا�سي املقد�سة انذاك، 

فقامت بفتح املدار�س وامل�ستو�سفات حيث كان همُّ الراهبات الوحيد تعليم الفتاة 

وتثقيفها والعناية باملر�سى.

1904ايرلندا  1866انكلرتا  1856بلغاريا  1855�سوريا  1852ا�سرتاليا  اليونان  

1943موريتانيا 1959

1970هاييتي  1969غواتيمال  ارجنتني   1969 1966بيو  الهند  تايلندا1961 

1982رومانيا 1992باناما   1995فيليبني 1996 الردن  1998م�رش  2004 اثيوبيا 

2008 العراق 2014

�ما عن وجودنا يف �لردن، فنقول: 

تفرعت  جديدة،  زهرة  على  الرهبنة  عيون  اإنفتحت   ،1998-  6  -  24 يف 

الرب  عناية  على  التكال  كل  مّتكلة  واخلدمة،  والر�سالة  للحياة  اجلديد  بغ�سنها 

الكاملة، هذا كان التدبياللهي يف تلك الونة لهذه ال�رشة الرهبانية. فكم هو 

رائع بعد كل هذه ال�سنوات اأن جتل�س متاأماًل يد الرب، كيف كانت تقود دفة هذه 

ال�سفينة بحكمة واأمان، خلال�س النف�س وخلي اجلميع. 
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ففي بدء المر و�سلت اأقدام الرهبنة اىل عمان - ال�سويفية، بار�ساد من قبل 

�سيادة املطران �سليم ال�سايغ الكلي الوقار انذاك، حيث كان الهدف من قدومنا 

اىل الردن، هو ح�سور تام عن طريق  اخلدمة الرعوية، وباأن يكون هنالك مكان 

بالعمل  راهبات  ثالث  اخذت  الردن.  طريق  عن  ي�سافرن  اللواتي  للراهبات 

اأعوام من وجودنا يف  ثالثة  بعد  ثم  وال�سبيبة والخويات،  الرعية  الدوؤوب مع 

ال�سويفية، طلب منا تقدمي خدمة رعوية يف مرج احلمام، من قبل املرحوم الب 

فاروق الب�سي، فخدمنا منذ ذلك الوقت مع الرعية وال�سبيبة والخويات والعوائل 

تفاٍن  بكل  الن،  اىل  ومعنويا  نف�سيا  وم�ساعدتهم  الردن،  يف  املهّجرة  العراقية 

وحمبة. ويف هذه الثناء مت تو�سيع الدير لي�سبح بيت تن�سئة للرهبانية ولل�سبايا 

اللواتي يطلنب الن�سمام اىل الرهبانية، القادمات من ال�رشق الو�سط. ويف عام 

يو�سف  الب  املرحوم  مع  الذهاب اىل عنجرة خلدمة رعوية  منا  ُطلب   ،2000

النعمات، حيث دامت الر�سالة اربع �سنوات يف املدر�سة الرعوية والرعية. ويف 

الردن،  جنوب  الكرك  ادر-  ديريف  فتح  الراهبات  من  اأي�سا  طلب   2005 عام 

لعمل رعوي مع اأن�سطة متنوعة لل�سبيبة والخوية والعائالت،  حيث دامت هذه 

الر�سالة ثمانية �سنوات.

ختام

وت�ستمر امل�سية بر�سالتنا وحبنا وخدمتنا للعامل با�رشه. فلهذا العمل دعينا وكنا 

ولزلنا اهال للقيام به بنعمة الرب، واتكالنا عليه، فهو الذي يوؤّمن لنا كل ما نحن 

بحاجة اليه.

اإفعلن اخلي كل  اإذهنب، وبكل ما لديكن،  واليوم هذه القدي�سة تقول لبناتها 

اخلي، فال تن�سني �سعار وحدتنا ال وهو التفاين حتى املوت، ملجد الرب العظم 

دائما  نفو�سكم  ومقّد�سة  ارواحكم  مرافقة  الرب  بركة  ولتكن  القريب،  وخلي 

ولالبد.
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راهبات �سيدة �ملحبة

 للر�عي �ل�سالح

1 - تاريخنا

   الروحانية:

» ال�سخ�س هو اأكرث قيمة من العامل كله » �لقدي�سة ماري �إيفر��سي ، موؤ�س�سة 

راهبات الراعي ال�سالح

 اهلل مينحنا ال�سغف الذي ميالأ قلوبنا باملحبة والرحمة وهذه هي » النعمة التي 

متيزنا «

ويعزز  احلوافز  حياتنا  اإىل  ي�سفي  باملحبة  قلوبنا  ميالأ  الذي  ال�سغف  هذا   

ن�ساطنا، وهو نابع من ثقتنا باأن اهلل يحبنا. فقناعاتنا باأن املوجوعني بحاجة ما�سة 

اإىل امل�ساحلة والحتاد واحلنان وال�سفاء واحل�سور، تدعونا لنعي�س النعمة والرحمة 

اإن�سان،  كل  يف  اهلل  �سورة  ترى  اأوفرا�سيا  مرمي  القدي�سة  رهبنتنا. كانت  متيز  التي 

وتر�سد القدي�سة اأخواتها وكل من مد لهن يد امل�ساعدة لي�سيوا على خطى امل�سيح 

ويكونوا على �سورته ومثاله حتى يفهموا �سعف الإن�سان، ويعي�سوا رحمة الراعي 

ال�سالح وراأفته .

�لتاأمل ... �لتفكري ... �لعمل

ون�سارك  والأطفال  الن�ساء  حقوق  عن  ندافع  والتاأمل،  العمل  راهبات  نحن 

يف بناء يف عامل اأكرث عدل » واإن�سافا« ، و كرامة لالإن�سان. » يف ال�سمت تولد 

الأفكار العظيمة وحتقق الإجنازات ال�سخمة« )القدي�سة مرمي اأوفرا�سيا(

بيوت للن�ساء والأطفال الذين يواجهون �سعوبات 



2- ن�ساط �لر�هبات

لبنان

 متار�س راهبات الراعي ال�سالح مهامهن اليوم يف: 

للفتيات 	· بيت  ذلك  يف  مبا  والأطفال،  للن�ساء  خم�س�سة  بيوت 

القا�رشات. 

مركز للرعاية الأولية واملراكز الجتماعية واملجتمعية . 	·

مدر�سة .	·

والأطفال  الن�ساء  ت�ستقبل  ال�سالح  الراعي  راهبات  وبيوت   ، عام 1935  منذ 

�سحايا العنف املنزيل .

الن�ساء 	  املعاملة: ا�ستقبال  ل�سوء  تعر�سن  اللواتي  الن�ساء  جتاه  مهمتنا 

اللواتي يعانني من الظلم والعنف ، ل�سمان �سالمتهن واأمنهن.

م�ساعدتهن على العي�س بكرامة .	 

  تاأمني الدعم النف�سي والجتماعي والقانوين لهن.	 

هذه 	  ممار�سة  على  م�ساعدتها  خالل  من  املراأة  حقوق  عن  الدفاع 

احلقوق . . 

تعزيز مهاراتهن املهنية وتطويرها . . 	 

اإر�سادهن ومرافقتهن من اأجل اإعادة دمٍج اجتماعي وعائلي اأف�سل . 	 

وجتاه �لأطفال و�لفتيات �ليافعات: 

حماية الأطفال املعر�سني للخطر ومنحهم مكانا اآمنا للعي�س فيه . 	·
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توجيه الأطفال الذين يعانون من ال�سعوبات . 	·

املتعلقة 	· تلك  �سيما  ممار�ستها  يف  وم�ساعدتهم  حقوقهم  عن  الدفاع 

بالتعليم والتنمية. �سمان متتعهم بنوعية حياة جيدة وبرنامج تعليمي 

منا�سب مل�ساعدتهم على مواجهة �سعوبات احلياة وحتدياتها ومنحهم 

م�ستقبال اأف�سل لهم وملجتمعهم.

�سوريا

املنزيل  العنف  �سحايا  من  للن�ساء  �سوريا  يف  �ساخن  خط  اأول  هو   ، الواحة 

والإجتار بالب�رش

م�ساريع للن�ساء والأطفال ال�سعفاء والدعم امل�ستمر لالجئني

 نحن نركز اأن�سطتنا على عدد من امل�ساريع :

بيت ي�ستقبل الفتيات والن�ساء املعر�سات للخطر .	·

الجتماعية 	· امل�ساعدة  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  وامل�ساعدة  لالإغاثة  مراكز 

لالجئني.

 زيارات وم�ساريع لتمكني الن�ساء والفتيات يف ال�سجون .	·

مركز خم�س�س للن�ساء من �سحايا العنف املنزيل والإجتار بالب�رش حيث 	·

يتم احلفاظ على �رشية هويتهن . 

مراكز اجتماعية وجمتمعية .	·

 املاأوى	·

والن�ساء  للفتيات  ماأوى  اإنه   .1981 عام  يف  �سوريا  يف  لنا  بيت  اأول  تاأ�س�س 

وامل�ساعدة  التعليمي  والدعم  احلماية  لهن  نقدم  حيث   ، املحن  يواجهن  اللواتي 

الجتماعية والنف�سية . تطورت مهمتنا فتحولت من بيت �سغي خم�س�س للن�ساء؛ 
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)�سحايا العنف املنزيل( ، اإىل حركة �ساملة مع منظمات اأخرى تنا�سل من اأجل 

حقوق الن�ساء والأطفال.

3- �أهد�فنا هي  

دعم الأ�سخا�س البائ�سني ب�سبب ظروف احلياة ؛ 	·

م�ساعدة واإعادة تاأهيل الن�ساء العازبات �سحايا العنف واإعدادهن لإعادة 	·

الندماج يف املجتمع. 

م�ساعدة النازحني ب�سبب احلروب والنزاعات ، ل �سيما الن�ساء والأطفال. 	·

لتحقيق 	· احلكومية  وغي  احلكومية  املنظمات  مع  بالتعاون  �سبكات  اإن�ساء 

الن�ساء  حقوق  وخا�سة  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  وال�سالم  العدالة 

والأطفال.

تعزيز العالقات مع املجتمع من خالل التدريبات الت�ساركية وال�ساملة.	·

4- تنمية �ملجتمع

يف عام 1996 ، اأ�س�سنا بيتا ثانيا يتم فيه تطبيق برامج اجتماعية خمتلفة .   

 يف عام 2007 ، افتتحنا مركزا لال�ستماع وقمنا باإن�ساء اأول خط هاتفي �رشي 

اندلع  ورغم   . وم�ساعدتهم  املنزيل  العنف  �سحايا  اإىل  لال�ستماع  وجمهول 

احلرب ال�سورية يف عام 2011 ، ا�ستمرينا بالتعاون مع �رشكائنا يف تقدمي اخلدمات 

النازحني  م�ساعداتنا  و�سملت  باملخاطر.  حمفوفة  اأو�ساع  ظل  يف  للمحتاجني 

والالجئني العراقيني . نحن نقدم امل�ساعدة يف حالت الطوارئ . بالإ�سافة اإىل 

الدعم النف�سي والطبي والجتماعي والتعليمي . 

م�ساعدة الن�ساء يف �ل�سجون

 منذ عام 1996 ، ونحن تدير بعثة رعوية يف �سمال غرب �سوريا، حيث نزور 

الن�ساء والفتيات ال�سجينات وكذلك الفتيات اللواتي ي�سكن يف ملجاأ عام . كما 

نعمل مع اأ�رش الالجئني بالتعاون مع املنظمات الدولية .

راهبات �سيدة املحبة للراعي ال�سالح



249
 ن�سمن مع �رشكائنا اأن تتوا�سل ال�سجينات الأجنبيات مع �سفاراتهن. 

برنامج تدريب مهني يف ال�سجون

5- عملنا يف �ل�سجون يتمحور حول: 

خالل 	· من  ال�سجينات  والفتيات  للن�ساء  والروحي  املعنوي  الدعم  تقدمي 

الوقوف بجانبهن وال�ستماع اإليهن من دون اأي متييز اأو اإدانة وحثهن على 

الت�سالح مع اأنف�سهن ومنحهن الأمل يف يوم جديد . 

للن�ساء والفتيات والر�سع يف 	· امل�ساهمة يف توفي الحتياجات الأ�سا�سية 

ال�سجون من حيث املاأكل وامللب�س والرعاية الطبية والنظافة. 

احلماية 	· لهن  توفر  بيئة  يف  والفتيات  ال�سابات  تاأهيل  اإعادة  يف  امل�ساهمة 

�سمن اأ�رشهن اأو يف دور الرعاية . 

تزويدهن 	· خالل  من  املجتمع  يف  والفتيات  ال�سابات  دمج  اإعادة  ت�سهيل 

بالتعليم والتدريب املهني . .
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رهبانية �لوردية �ملقّد�سة

                                                                                                         بقلم

                                                                                              الأخت غادة نعمة

رهبانية الوردية املقد�سة، هي رهبانية ن�سائية �رشقية، تتمّيز بروحانيتها املرميية 

�سلطانة  العذراء  مرمي  مع  امل�سيح  ي�سوع  الرب  حياة  باأ�رشار  التاأمل  من  النابعة 

الوردية. وهي رهبانية حربية، منتمية لعائلة الرهبانيات الدومنيكانية، مر�سلة يف 

الدول العربية لرتبية وتعليم الفتاة خ�سو�سا، مع اجلهوزية والنفتاح على تلبية 

حاجات املجتمع يف خمتلف جمالت العمل الر�سويل.

  1- ملحة تاريخية

 يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش، حني كان قدا�سة البابا لون الثالث 

بداأت  الوردية،  �سالة  كنوز  اكت�ساف  على  الكني�سة  يف  املوؤمنني  يحّث  ع�رش، 

القد�س،  تتفتح يف مدينة  للكني�سة،  القد�س  الروح  براعم هبة جديدة من هبات 

تلك الأر�س املقد�سة التي ا�ستقبلت �رّش اخلال�س، و�سهدت معظم مراحله. فاإذا 

بالروح القد�س يعزف اأنغام ب�رشى جديدة، بني النا�رشة وبيت حلم واأور�سليم. 

يف بيت حلم كانت ظهورات العائلة املقّد�سة، ول �سّيما مرمي العذراء حتمل ر�سالة 

�سماوية لراهبة من راهبات القدي�س يو�سف الظهور، هي الأخت ماري األفون�سني 

غطا�س. ومن النا�رشة اأتى �خلوري يو�سف طنو�س ميني، لي�سَع م�رشوع ال�سماء 

الرهبانية  يف  املكّر�سات  باكورة  بناتها  خية  فقدمت  القد�س  اأما  التنفيذ،  مو�سع 

املحلية النا�سئة .

اإرادة ال�سماء بحاجة الأر�س ، وهكذا كانت ولدة رهبانية  اإذا ، ثمرًة لحتاد   

الوردية �سنة 1۸۸0.

2 - ر�سالة �سماوية

 6 كانون الثاين 1874، عيد الظهور الإلهي، نوٌر �سماوي جديد يظهر لالأخت 

الوردية  �سلطانة   ، البتول  مرمي  ؛  الوردية  امل�سبحة  ت�سلي  وهي  الفون�سني  ماري 



العظيم.  ال�رشق  للكني�سة احلا�رشة يف هذا  اإلهية جديدة  مبادرة  ، حتمل  املقد�سة 

البتول  مرمي  واحدة:  خاللها  من  الر�سالة  وكانت  والظهورات،  الروؤى  تتالت 

تطلب تاأ�سي�س رهبانية حملية لبنات �سعبها، وتعطيها بنف�سها ال�سم الذي تريده 

لها، »رهبانية الوردية«، وقد اأوحت لالأخت ماري الفون�سني روحانيتها ور�سالتها 

واأ�س�س قوانينها .

الرغبة  هذه  تنفيذ  عن  وحدها  عاجزة  كانت  الفون�سني  ماري  الأخت  ولأن 

مر�سدا حكيما، ي�سع هذا  لها كاهناً  اأن تختار  العذراء  الإلهية ، طلبت من مرمي 

امل�رشوع الكبي مو�سع التنفيذ.

3- حتقيق �لأر�س لرغبة ال�سماء

 ا�ستجابت مرمي ل�سلوات الأخت ماري الفون�سني، واأ�سارت لها اإىل اخلوري 

يو�سف طّنو�س ميني، ليكون هو املر�سد واملدبر واملعاون يف التاأ�سي�س. 

وهو من النا�رشة، اأب�رش النور �سنة 1۸3۸ و�سيم كاهئا يف 30 اأيار 1863. ت�سّلم 

م�سوؤوليات عديدة يف البطريركية الالتينية يف القد�س، ورافق غبطة البطريرك يف 

زياراته الرعوية، فلم�س احلاجة املا�سة لتعليم وتثقيف الفتاة، الأم امل�ستقبلية، من 

اأجل حت�سني املجتمع.

اأمامه  ظهرت  وهنا  فيها.  البنات  لأخوية  ومر�سدا  القد�س  لرعية  خادما  ُعنّي   

يرف�سون  اأهاليهن  ولكن  بالرتّهب،  يرغنب  فتيات  الأخوية  يف  جديدة:  حاجة 

دخولهن الرهبانيات الأجنبية املوجودة يف بلدهن خ�سيًة من �سفرهن اإىل اأوروبا 

رهبانية حملية  تاأ�سي�س  منه  طالبات  اإليه  يتوّجهن  فكّن   . البتداء  مرحلة  لعي�سن 

لينخرطن فيها.

واجبه  نداء  اأمام  اأمره  من  حية  يف  طنو�س  يو�سف  اخلوري  كان  حني  يف   

اختيارها  مرمي  من  تقبل  األفون�سني  ماري  الراهبة  كانت  الأر�س،  حاجة  و�رشاخ 

لهذا الكاهن اجلليل؛ وكاأن الروح القد�س ين�سج خيوط الإرادة الإلهية، لتحقيق 

رغبة ال�سماء يف اإن�ساء الرهبانية. 
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العذراء يف  اأودعتها  ما  على  واأطلعته  األفون�سني،  ماري  الأخت  زارته  وحني 

الظهورات من مطالب، طلب منها اأن تدّون كل �سيء بالتف�سيل، وبا�رش باخلطوات 

العملية للتاأ�سي�س.

 4- �لقدي�سة ماري �ألفون�سني 

يف  ُولدْت  يو�سف.  وكاترينا  غطا�س  لدانييل  الكربى  البنة  �سلطانة،  هي 

القد�س بتاريخ 4 ت�رشين الأول �سنة 1843. ن�ساأت يف عائلتها على روح التقوى 

وال�سالة، وامل�ساركة اليومية بالقدا�س مع والدتها، وعلى التعبد ل�سلطانة الوردية، 

التي كانت العائلة جتتمع م�ساء كل يوم حول �سورتها لتالوة امل�سبحة الوردية .

تلقت درو�سها يف مدر�سة راهبات القدي�س يو�سف للظهور يف القد�س.   

فتفتحت يف قلبها بذور الدعوة اإىل احلياة الرهبانية. رف�س والدها طلبها يف البداية 

رف�سا قاطعا، خوفا على ابنته من ال�سفر اإىل اوروبا لاللتحاق بدار البتداء، لكنه 

بعد جناته من حادث عمل كاد يودي بحياته، وافق اأخيا على دخول ابنته »�سلطانة« 

اإىل الدير. لكنه ا�سرتط على الرئي�سة اأن ل تغادر ابنته البالد . فدخلت �سلطانة دير 

راهبات مار يو�سف الظهور يف القد�س �سنة 1۸۵۸، وقبلت الثوب الرهباين على 

جبل اجللجلة، و�سّميت بالأخت ماري األفون�سني .

 بعد اإبرازها النذور الرهبانية ، با�رشت عملها الر�سويل يف القد�س يف تعليم 

الفتيات وتن�سئتهن دينيا، ويف تاأ�سي�س اأخوية »بنات مرمي« للفتيات، بغية تعميق 

روح العبادة والتقوى لديهن، وتعليمهن اأ�سول ال�سالة واحلياة امل�سيحية ال�ساحلة. 

امل�سيحيات،  الأمهات  اإر�ساد  اإىل  احلاجة  تلم�ست  بل  الفتيات،  برتبية  تكتف  مل 

فاأ�ّس�ست لهن اأي�سا اأخوية، ما زالت م�ستمرة اإىل اأيامنا هذه. 

بعد ب�سع �سنوات، دعتها الطاعة الرهبانية لالنتقال اإىل بيت حلم، حيث تابعت 

ن�ساطها الر�سويل يف التعليم والتن�سئة امل�سيحية، واأ�س�ست هناك اأي�سا الأخويات. 

فريدا:  روحيا  اختبارا  تعي�س  األفون�سني  ماري  الأخت  بداأت   ،1874 �سنة 

منها  وتطلب  الوردية،  امل�سبحة  حاملة  لها  تظهر  الوردية  �سلطانة  مرمي  فالعذراء 
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تاأ�سي�س رهبانية حملية على ا�سم الوردية. تكررت الظهورات والروؤى والأحالم، 

التي كانت تو�سح �سيئا ف�سيئا للرائية ر�سالة ال�سماء.

 حني اأر�سدتها �سلطانة الوردية اإىل اخلوري يو�سف طنو�س ميني، دّونت الأم 

ماري األفون�سني كل ما ح�سل لها مع العذراء، بناء على طلبه، و�سّلمته اإياه. فبا�رش 

دخلن  اللواتي  القد�س،  يف  مرمي«  »بنات  اأخوية  من  فتيات  �سبع  مع  بالتاأ�سي�س 

الدير الأول لرهبانية الوردية يف 25 متوز �سنة 1۸۸0، وهن : حنة وريجينا دانيل 

توما عبي�س،  الكارمي، جليلة  داود  اأبو �سوان، ريجينا  مّتيا  ، عفيفة حنا  غطا�س 

اأمينة عي�سى حب�س، كاترينا اأبو �سوان.

راهبات  دير  يف  بعد  وهي  الرهبانية،  ن�ساأة  األفون�سني  ماري  الأخت  رافقت   

مار يو�سف. ثم مكثت ثالثة �سنوات يف منزل والديها، منتظرة الإذن من روما 

لاللتحاق بها. فكانت الراهبة العا�رشة التي تدخل دير راهبات الوردية �سنة 1۸۸3. 

واأبرزت نذورها مع الفوج الأول من راهبات الوردية يف كني�سة اجللجلة.

اأق�سى  اإىل  بالتوا�سع  الربيئة  النف�س  هذه  تقدم  اأن  الإلهية  العناية  �ساءت 

الدرجات، فلم تت�سلم يوما رئا�سة الرهبانية اأو م�سوؤولية تن�سئة املبتدئات فيها، بل 

البطريركية الالتينية،  يف فل�سطني ثم  اإىل رعايا  الراهبات  اأخواتها  انطلقت مثل 

يف الأردن، توؤ�ّس�س الإر�ساليات، وتبني الأديار، وت�سهد ملجد اهلل، وتذيع حمبة 

�سلطانة الوردية يف التعليم والتوجيه والإر�ساد.

البطريرك  �سوى  به  يعرف  مل  حياتها،  طوال  دفينا  �رّشاً  الظهورات  اأمر  بقي 

من�سور براكو واخلوري يو�سف طنو�س اللذين توفيا قبلها ب�سنوات عديدة .

 لقد غمر اهلل نف�س الأم ماري األفون�سني بنعم عظيمة. فقد بلغت من التوا�سع 

بطويل،  ب�سمت  اإ�ساءة  اأو  �سعوبة  كل  تتحمل  جعلتها  مرتبة  الداخلي  وال�سالم 

روؤية  من  مّكنتها  درجة  الروح  �سفاء  من  بلغت  كما  مالئكية.  بابت�سامة  وتبادلها 

الأ�سياء امل�ستقبلية، اإ�سافة اإىل كل التعزيات الروحية التي كانت تنالها من روؤية 

هذه  كل  دائم.  �سبه  ب�سكل  ترافقها  كانت  التي  ال�سماوية،  والأنوار  البتول  الأم 
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النعامات احتفظت بها لنف�سها طيلة حياتها، ومل تك�سف اإل بعد موتها.

 ومبا اأنه ل يوقد �رشاج ويو�سع حتت املكيال بل على املنارة )متى 5 : 15(، فاإن 

اهلل الكلي الرحمة اأظهر نعمه من خاللها، يف اآيات وعجائب عديدة �ساهمت يف 

تقوية الميان والتقوى عند �سهودها، وخا�سة يف اكت�سافهم لأهمية �سالة م�سبحة 

الوردية . نذكر منها على �سبيل املثال ل احل�رش :

- يف مدر�سة راهبات القدي�س يو�سف يف بيت حلم: في�س الزيت يف اجلرة 

نال  به  والذي  العذراء،  مرمي  �سورة  اأمام  قنديل  لإ�ساءة  املعدة  الفارغة 

التي  لورنزو،  فيلومينا  ال�سيدة  منهم  و�سفاءات.  نعما  النا�س  من  العديد 

ُرزقْت بابنة بعد �ست ع�رشة �سنة انتظار.

- يف دير راهبات الوردية يف يافا النا�رشة: خروج فتاة من طالبات املدر�سة 

من بئر غرقت فيه ل�ساعات، بعد اأن �سّلت الأم ماري األفون�سني الوردية مع 

الطالبات ورمت مب�سبحتها يف البئر وهي تهتف ب�سوت عاٍل طالبة معونة 

مرمي العذراء.

ال�سيدات الفقيات يف بيت حلم : عودة الب�رش ل�سيدة عمياء،  - يف م�سغل 

بعد اأن م�سحت عينيها مباء و�سعت فيه الأم ماري األفون�سني م�سبحتها طالبة 

�سفاعة مرمي ل�سفائها.

 عطر �لقد��سة	·

 ل بد له من اأن يكرب ول بد يل من اأن اأ�سغر)يو 3 : 30( 

األفون�سني  ماري  الأم  اأم�ست  الثمار،  وافر  ر�سويل  ون�ساط  طويل،  جهاد  بعد 

�سنواتها الأخية يف عني كارم، يف ال�سالة الدائمة تلبية لرغبة الأم البتول: »كما 

)مرمي  ونهارا«.  ليال  الدير  يف  الدائمة  الوردية  تتلي  اأن  اريد  بيدك،  م�سكت  اأنا 

العذراء للقدي�سة ماري الفون�سني ، املخطوط 1 ، �س 43( . كاأين بها ، يف بلدة 

يوحنا املعمدان ، تت�سبه به فتنق�س وتختفي لينمو جمد اهلل من خاللها . 
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يف 20 اآذار �سنة 192۷، عيد �سيدة الب�سارة، انتقلت نف�سها الطاهرة اإىل ال�سماء 

واجل�سد  بالنف�س  العذراء  مرمي  املجد: انتقال  اأ�رشار  من  الرابع  ال�رش  ت�سلي  وهي 

اىل ال�سماء، عن عمر يناهز الرابعة والثمانني . 

�إعالنها طوباوية	·

اإعرتفت الكني�سة ببطولة ف�سائل الأم ماري األفون�سني، فاأعلنها البابا القدي�س 

يوحنا بول�س الثاين مكرمة يف 15 كانون الأول 1994.

زنانيي  اليا�س  نتايل  بنجاة  ب�سفاعتها  جمده  اهلل  اأظهر   ،2003 اأيار  ويف 30   

ت�سب  مل  ولكن  بركة،  �سقف  انهيار  اإثر  غرق  حادث  من  الفتيات  من  وعدد 

حنينا -  بيت  يف  الوردية  راهبات  مدر�سة  طالبات  من  ونتايل  ب�سوء.  منهن  اأيٌّ 

القد�س، وكانت والدتها قبل ح�سول احلادث قد �سعرت باخلطر، و�سلت اإىل الأم 

ماري األفون�سني طالبة منها اأن ت�سفع لها ولعائلتها عند مرمي العذراء، اأن ترافقهم 

وحتميهم . 

وافق  األفون�سني،  ماري  الأم  اإىل  ون�سبتها  الأعجوبة  �سحة  يف  التحقيق  بعد 

البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�رش على اإعالنها طوباوية. فاأقيم احتفال التطويب يف 

بازيليك �سيدة الب�سارة يف النا�رشة يف 22 ت�رشين الثاين �سنة 2009. 

قدي�سة على مذ�بح الكني�سة اجلامعة	·

ال�سلوات  وت�ستقبل  روحية  نعما  متطر  ال�سماء  كانت  تطويبها،  اإعالن  يوم 

املخل�سة  ابنته  يف  اهلل  ا�سم  بتمجيد  اأبنائها  مع  تفرح  وهي  ل  كيف  والت�رشعات، 

يف  الب�سارة  بازيليك  عّم  الذي  واحلبور،  الفرح  غمر  ويف  األفون�سني.  ماري 

النا�رشة، ما كان ليخطر على بال اأحد من امل�ساركني يف هذا الحتفال املهيب، اأن 

اهلل، بحبه وكرمه الالحمدودين ، كان يهيئ على مقربة منهم هدية كربى للطوباوية 

اجلديدة وللكني�سة جمعاء:

كفركنا،  بلدة  من  �ساب،  مهند�س  كان  املنطقة،  يف  امل�ست�سفيات  اأحدى  ففي   
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يرقد يف غيبوبة نتجت عن تلقيه �سعقة كهربائية خالل قيامه بعمله. جرى احلادث 

يوم 11/20 / 2009 ، وبعد ال�سعافات والجراءات الطبية الالزمة، اأدخل اإىل 

ق�سم العالج القلبي املكثف وو�سع حتت تاأثي الأدوية املهّدئة واملرّخية للع�سالت، 

ومل يكن من اأمل باإمكانية عودته معافى اإن ا�ستيقظ من غيبوبته. لذا كان الأطباء، 

بعد فقدانهم الأمل باأي عالج، قد قرروا اأن يرفعوا عنه الأدوية املهدئة والآلت 

التا�سعة  ال�ساعة  متام  يف  التطويب،  يوم  املوافق  الثاين،  ت�رشين   22 يوم  املنع�سة 

با�رشوا،  قد  للعائلة  الأقارب  ومن  الوردية  راهبات  من  لفيف  كان  وقد  �سباحا. 

ماري  الطوباوية  �سفاعة  طالبني  ل�سفائه  بال�سالة  اجلمعة،  يوم  باحلادث  عرفوا  مذ 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  بالتطويب  الحتفال  يوم  �سباح  العجوبة  ومتت  األفون�سني. 

والن�سف، اإذ بداأ اإميل بال�ستيقاظ رغم مفعول الدواء املهدئ، وتبني اأنه ب�سحة 

جيدة غي حمتاج لأي عالج، فغادر امل�ست�سفى معافى �سباح اليوم التايل. 

البابا  فوافق  الكربى،  الفرحة  بلوغ  �رّشعت  التطويب  يوم  الأعجوبة  م�سادفة 

فرن�سي�س على اإعالنها قدي�سة. وكانت الفرحة فرحتني بتزامن تقدي�سها مع تقدي�س 

القدي�س  بازيليك  يف  الإحتفال  امل�سلوب. مت  لي�سوع  مرمي  الطوباوية  بلدها  بنت 

بطر�س يف الفاتيكان يوم الأحد 17 اأيار 2015، واأقيم قدا�س ال�سكر باللغة العربية 

للقدي�ستني يف كاتدرائية مرمي الكربى يف الفاتيكان، يف اليوم التايل تراأ�سه غبطة 

البطريرك فوؤاد الطوال.

 5- رهبانية �لوردية �ملقد�سة �ليوم 

 روحانيتها	·

روحانيتها  املقد�سة  الوردية  رهبانية  ت�ستمد  املكّر�سة،  احلياة  جماعات  كل  كما 

الأ�رشار  ومن  املقد�س،  الكتاب  يف  وكلمته  امل�سيح  ي�سوع  ب�سخ�س  التاأمل  من 

طق�س  بح�سب  اجلماعية  ال�سالة  ومن  والتوبة،  الإفخار�ستيا  �رشي  راأ�سها  وعلى 

الكني�سة املحلية.
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�سلطانة  مرمي  باأمنا  الت�سبه  على  تقوم  التي  املرميية،  بروحانيتها  تتميز  وهي   

الوردية، املكّر�سة الأوىل، والقتداء بف�سائلها، والتاأمل معها بحياة ابنها من خالل 

اأوحته  مبا  موؤمنات  يوميا،  كلها  اأ�رشارها  يف  الراهبات  تتاأمل  اإذ  الوردية،  اأ�رشار 

مرمي العذراء ملوؤ�س�ستهّن، باأن الوردية تنزع من الأر�س كل �رش وبلية، وما اختربته 

القدي�سة بنف�سها، من اأّن »الوردية �سالحي وقوتي وكنزي مع اهلل« ، �ساعيات اإىل 

الدخول من خاللها يف عالقة مع ي�سوع ومرمي، واكت�ساب الف�سائل التالية:

- الب�ساطة الجنيلية                                      

- الت�سحية امل�ستمرة

- الثبات يف ال�سالة البنوية الواثقة                     

- اجلهوزية خلدمة القريب بفرح

- التعاون الأخوي

 موهبتها ور�سالتها 	·

مرمي  واأمه  املعلم  ي�سوع  مثال  عي�س  هي:  اخلا�سة  الوردية  رهبانية  موهبة 

مربّيته. تتج�سد هذه الكاري�سما يف الرتبية والتعليم، ول �سيما التعليم امل�سيحي، 

احلاجات  وبح�سب  الزمن  عرب  املوهبة،  هذه  من  تفرعت  والرعايا.  املدار�س  يف 

جمالت  يف  الدخول  اإىل  احلاجة  دعت  كما  ومنّوعة.  عديدة  ر�سالت  الطارئة، 

اأخرى للعمل الر�سويّل. 

وباتت ر�سالة راهبات الوردية تت�سمن اليوم : 

- الرتبية والتعليم الأكادميي يف املدار�س . 

- التعليم امل�سيحي يف املدار�س والرعايا . 

الر�سولية  واحلركات  الأخوّيات  ومرافقة  الكني�سة  يف  الكهنة  معاونة   -

والعائالت .

الريا�سات  ومراكز  ال�سيافة  بيوت  يف  واجلماعات  الأفراد  ا�ستقبال   -

الروحية . 
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- العناية بالأطفال يف دور احل�سانة . 

- العتناء بامل�سنني يف بيوت الراحة . 

- العناية باملر�سى يف امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات . 

�نت�سارها 

ت�سم رهبانية الوردية املقد�سة اليوم 922 راهبة، مر�سلة يف حوايل 60 ديرا، 

تنت�رش يف بلدان عربية عديدة يف فل�سطني، حيث ن�ساأت الرهبانية منذ �سنة 1۸۸0، 

اىل  الراهبات  واأوىل  �سة،  املوؤ�سِّ اليها  و�سلت  مذ  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ويف 

 ،1992 �سنة  منذ  الكويت  ويف   ،1903 �سنة  منذ  لبنان  ويف   ،1۸۸۷ �سنة  ال�سلط 

واأبو ظبي منذ �سنة 1969، وال�سارقة �سنة 1976، و�سوريا �سنة 199۷، بالإ�سافة 

لدير واحد يف روما تاأ�س�س �سنة 1964.

روحيا  العربي  املجتمع  وبنات  اأبناء  خدمة  يف  جاهدة  ت�سعى  زالت  ما  وهي   

واإن�سانيا، ويف تلبية حاجات الكني�سة املحلية، بغية ر�سولية مّتقدة وجودة علمية 

وخدمة  الرجاء  وقوة  الإميان  بثقة  الراهنة  التحديات  مواجهة  يف  م�ستندة  عالية، 

املحبة، ملجد اهلل وخال�س نفو�س اأبنائه.                                                   
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رهبانية �سيدة �لر�سل

تاأ�سي�س وبد�يات �لرهبنة

اأيار عام 1876، يف بيت و�سيع، حيث   تاأ�س�ست رهبنية �سيدة الر�سل يف 1 

اجتمع فيه الأب اأوغ�سطين�س بالنك مع ع�رش �سابات. لت�سهد الرهبنة للعامل عن 

امل�سيح هو رٌب ملجد اهلل  باأن ي�سوع  ل�سان  اأبعاد الجنيل وقوته، كي يعرتف كل 

الآب، ملبيـة بهذا، دعوة امل�سيح    »اذهبوا وتلمذوا كل الم« ... 

يف �سنة 1877 توافـد عدد كبي من ال�سابات اإىل دير البتـداء يف فرن�سا، لتكري�س 

ذواتهن للحب الأكبـر، وحلمـل ر�سـالة امل�سيح اإىل املراأة الأفريقية ب�سورة خا�سة.

1- ملحة عن حياة �لب �غ�سطينو�س بالنك

  ولد موؤ�س�س الرهبنة اأغ�سطينو�س بالنك Augustin Planque يف 25 متوز 

�سنة 1826 يف مدينة  Chemy يف �سمال فرن�سا من عائلة و�سيعة،  تعتمد الزراعة 

لك�سب العي�س. 

�سيم كاهنا يف 24 ايلول 1850، وقد عمل فيما بعد مديراً يف احدى املعاهد 

للفل�سفة يف اكلييكية اأرا�س، حيث تفانى يف �سبيل ال�سبيبة  الكربى، ثم ا�ستاذاً 

ذاتها  تكري�س  اىل  ت�سبو  ويجعلها  القومية  ال�سبل  على  ي�سّيها  كي  وخدمتها، 

للمحبة، فت�سبَح نربا�سا يهتدي به الآخرون اىل قلب اهلل.

يف اأوائل �سهر اأيار 1851، �ساءت العناية ان تقع اأنظار الأب اأغ�سطينو�س على 

مقال يف �سحيفة » لوموند الفرن�سية « للمطران ماريون دى برازياك، الذي كان 

مزمعاً ان يوؤ�س�س جمعية املر�سلني الأفريقيني، ي�رشح فيه ماأ�ساة ال�سعب الفريقي، 

الذي كان ُيخّيم عليه اجلهل املطبق. 

 اختلج قلب اأغ�سطينو�س بهذه الدعوة، و حتركت يف اأعماقه روح الر�سالة، فكان 

القرار النهائي الذي �سيجعل منه ر�سوًل يحمل ب�رشى اخلال�س اىل اأقا�سي الر�س . 

دي  جمعية  يف  ع�سواً  اأغ�سطينو�س  ا�سبح  ال�سنة  نف�س  من  ت�رشين   6 ويف 

 1- �مل�سدر: من�سور �سادر عن �لرهبانية.



260
برازياك، التي كانت ت�سم اآنذاك ثالثة ا�سخا�س.

ُفجع الأب اأغ�سطينو�س بوفاة رفيقه املطران دي برازياك بداء احلمى �سنة 1859، 

بعد �سهر ين فقط من و�سوله اىل افريقيا. وبدًل من ان ي�سرت�سل للياأ�س واحلزن، 

تذّكر ما اوعز به اليه رفيقه قبل وفاته: »اذا كانت هذه ال�سنة الخية من حياتي فعليك 

بالن�سبة لغ�سطينو�س،  اأمر  مبثابة  الو�سية كانت  باجلمعية كي ل ت�سمحل«.  هذه 

على  �سعوبات  من  احلياة  يف  �سيواجهه  ما  كل  رغم  العمل،  عن  يتخلى  لن  فهو 

جميع ال�سعدة. كانت الدعوات تتكاثر للعمل الر�سويل يف افريقيا، ولكن املراأة 

ي�ستحيل  البيت،  بالتزام  مرغمة  ب�سلعة،  اأ�سبه  حمتقرة،  تزال  ل  كانت  الفريقية 

ان  بالنك،  اأغ�سطينو�س  الب  من  املر�سلون  طلب  لذا  لتب�سيها.  اليها  الو�سول 

ير�ســل لهم راهبات مل�ساعدتهم يف حمل ر�سالة الجنيل اىل هذه الأخية .

نداء  ووّجه  املر�سلني،  لطلب  بالنك  املوؤ�س�س  ا�ستجاب   1867 �سنة  يف   

لرهبانيات، عدة ولكن دون جدوى. اأخياً ذهب اىل روما وطرح هذه الق�سية على 

جمعية » انت�سار الميان«، فما كان من الكني�سة ال ان �سّجعته على تاأ�سي�س رهبنة 

خم�س�سة لهذه الغاية، قائلة: » اذا كنت بحاجة لرهبنة،  فا�رشع يف تاأ�سي�سها«. 

كانت �سنة  1877 قا�سية على الرهبنة، »فحبة احلنطة ان مل متت يف الر�س 

تبقى مفردة« ... وهذا ما حتقق يف رهبنة �سيدة الر�سل، اذ انها فقدت العديد من 

افرادها يف افريقيا نتيجة المرا�س التي كانت متف�سية اآنذاك. ولكن احلب كان 

اأقوى من املوت ... مما جعل الكثيات تتوافدن اىل دير البتـداء يف » فوني�سيو 

امل�سيح  لتكري�س ذواتهن للحب الأكرب، وحلمل راية  Vénissieux « يف فرن�سا، 
حتى اآخر د�سكرة يف العامل. 

اأقام الب اأغ�سطينو�س بالنك قدا�سه الخي يف 15 اآب 1907 . ويف الواحد 

والع�رشين منه توارى �ساحب القلب الكبي، الذي مل يعرف الراحـة يف حيـاته، 

وذهب لي�سرتيح يف قلب اهلل .  

2- روحانيـة �لرهبـانيـة

• روحانية العلية : ال�سالة والتاأمل

 رهبانية �سيدة الر�سل
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 »ولكـي نـ�سـتـعـد لر�سالتنا ، نحتـاج اإىل اأن نلتقي بالرب ونتحدث اإليه وندعه 

الـتي  القـوة  الـ�سـالة  يف  جند   ، العلية  يف  والر�سل  كالعذراء   ، ذاته  لنا  يك�سف 

تـوقـظ عمـلنـا وت�سنده«. 

• روحانية العن�رشة : الر�سالة والتب�سي
حيـاتنـا  نكّر�س  الر�سـل،  فبجراأة  ر�سـوليـة.  روٌح  بجوهرها،  الرهبانية  »روح 
خلدمة الإجنيل،  م�ستعدات للمجـازفة بكل �سيء مـن اأجـل الـرب، متـنـّبهـات اإلـى 

نحـافظ  ي�ستقبلوننا.  والذين  اإليهم  نُـر�سـُل  الذيـن  ال�سـعـوب،  ومـطـالـب  اآمـال 

على معنى امللكوت، الذي نب�رّش به وننميه ».

3- هدف رهبنة �سيدة �لر�سل وروحانيتها

هدف رهبنة �سيدة الر�سل، اإكمال عمل امل�سيح يف التب�سي مبلكوت اهلل اينما 

دعتها احلاجة، مع الرتكيز بنوع خا�س على حمل الر�سالة اىل افريقـيا. لذا، اأينما 

قال:  عندما  املوؤ�س�س  لها  و�سعه  الذي  الهدف  اأعينها  ن�سب  ت�سع  فانها  وجدت 

»هدفنا الوحد ان نعرف اهلل ونحبه، كي جنعله معروفاً وحمبوبا من الآخرين .. 

وحتقق الرهبنة هذا الهدف من خالل 

منه  الذي  العن�رشة،  لروح  والن�سياع  بها،  والقتداء  العذراء  ملرمي  حبهـا   •
ت�ستمد القوة للتب�سي.

• تربية الن�ساأ يف مدار�سها املتعددة وال�سهر على زرع بذور الميان يف قلوب 
طالبها.

• م�ساركة الفقراء يف عي�سهم والعمل على تر�سيخ العدالة واحلرية يف العامل .
بروح  وذلك  الرب�س،  �سيما  ول  املر�سى  على  امل�ست�سفيات  يف  النحناء   •

الخّوة واملحبة، لت�سميد اجلراح واعادة الب�سمة.

• خدمة الن�سان يف املجال الجتماعي بروح التعاون وامل�ساركة، لإهدائهم 
اإىل امل�سيح دون متييز، عن�رشي اأو طبقي.

• حمل كلمة اهلل اإىل القرى النائية واإىل البعيدين عن اهلل.
• توجيـه املراأة وم�ساندتها، ل �سيما يف خمتلف مراحل الأمومة، من خالل العمل 
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هة والطبيب اجلّراح. يف دور التوليـد حيث تقوم الراهبة بدور املربية واملوجِّ

• القيام باخلدمة الرعوية حيث ل وجود لكاهن مقيم يف املناطق النائية، بناء 
على طلب من ال�سلطة الكن�سية ويف جميع املجالت، ما عدا ذبيحة القدا�س 

و�رش التوبة.

4- ميزات الرهبنة

تت�سع كات�ساع  بل  الر�سل يف جن�سية معينة،  �سيدة  • ل تنح�رش هوية رهبنة 
قلب اهلل لت�سم بني افرادها وحتت �سعاٍر واحد من خمتلف اجلن�سيات. فال 

جمال للتفرقة بني من يجمعهنَّ حب امل�سيح.

• تت�سم هذه الرهبنة بروح الر�سـالة، والعي�س الأخوي، والب�ساطة، والنفتاح 
على العامل، لتج�سد فيه كلمة احلق.

اوائل  يف  القيامة  بعد  كالر�سل  العمل  وهي  الر�سوليـة  موؤ�ّس�سنا  لروح  المانة   •
الكني�سـة: » طوبى للر�سول الذي ميّهد الطريق اأمام الكلمة، فيهّيء لها القلوب 

ثم يتواري ليحمل الب�رشى اإىل مكان اآخر. فعلينا نحن الر�سل ال ن�سيطر روحيـاً 

اأمام  ف�سيحاً  املجال  للم�سيح. ونرتك  نقدمهم  ان  بل  معهم،  ن�سي  الذين  على 

الكني�سة املحلية مع انطالقة جديدة، اإىل حيث تدعو احلاجة ... «

5- �لنت�سار يف �لعامل

تعّد الرهبنة حالياً  623 راهبة من 19 جن�سية. تنت�رش الرهبنة يف القارات اخلم�س  

يف العامل، وتعمل من خالل 120 موؤ�ّس�سة. وانت�سارها على ال�سكل التايل:

قارة اأفريقيا : غانا - توغو - اجلزائر  - نيجييا - النيجر - �ساحل العاج - 

جمهورية م�رش العربية - ت�ساد  - ليبييا - افريقيا الو�سطى - بنني.                                                                                 

اميكا ال�سمالية: كندا.

اميكا اجلنوبية : الرجنتني.

قارة اوروبا : اإيطاليا - فرن�سا - ايرلندا.

قارة اآ�سيا : لبنان.
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راهبات �أوبازين - فرن�سا

تاأ�س�ّس�ست هذه الأخوية الرهبانية يف كوريز التابعة ملنطقة اوبازين يف فرن�سا 

يف العام 1965.  باأخوية من الراهبات امللكيات للروم امللكيني الكاثوليك التي 

منذ  النا�رشة   يف  فل�سطني  ويف  العام 1933  منذ  املغرب  يف  ن�ساأت  اأن  لها  �سبق 

.1958

لالميان  املتوا�سعة  ال�سهادة  كانت  الرهبانية  الخوية  لهذه  ال�سا�سية  الدعوة 

امل�سلمني  حمبة  ا�سا�س  على  قائمة  �سهادة  وهي  ال�سالم.  وجه  يف  امل�سيحي 

واحرتامهم. ت�ستخدم الخوية يف �سلواتها الليتورجية اللغة العربية  قليال وذلك 

بالطق�س البيزنطي.

يف اوبازين عّمقت الخوية انتماءها للتقليد الرهباين والليتورجي البيزنطي 

املو�سيقى  مع  وتكييفها  الفرن�سية  الرثوذك�سية  امل�سادر  اىل  امل�ستمرة  بالعودة 

البيزنطية.



�لديار و�لرهبانيات

 يف �لكر�سي �لنطاكي �لرثوذك�سي

كتب الأب اليا�س مرق�س: »اإن الكني�سة النطاكية حتتاج لوجود رهبنة، اوًل 

قبل كل �سيء،لأَنّ فيها النه�سة ال�سلية، العميقة، الكلية، ذات الت�سال احلياتي 

واجلماعي بالروح القد�س. واأَنّ الكر�سي النطاكي �سيبقى بَعَوٍز اىل نه�سٍة روحيٍة 

وا�ستقامٍة عميقٍة اأمام اهلل، اأىل ان ُيوجد فيه اأنا�ٌس ُيكّر�سون ذواتهم هلل تكري�ساً كلياً 

غي م�رشوط«. 

املوؤمنني  حاجاِت  ل�سّد  الرهبان  من  كبي  عدٍد  اإىل  النطاكية  الكني�سة  حتتاج 

الروحية. اإذ اإَنّ هناك نق�ٌس كبٌي يف الرهبان. فيقول البطريرك يوحنا العا�رش بهذا 

الرهبان  النق�س يف  »ولكَنّ  �سيدة عربايا يف عكار:  دير  زيارته  اخل�سو�س خالل 

اإذ  اأكرث من الكهنوت. والكني�سة بحاجة اىل كهنٍة ورهبان. فدوُر الأديار حيويٌّ 

فالرهبان  املعا�رشة.  احلياة  هموم  يف  الغارق  املوؤمن  اإليها  يلتجىء  واحات  هي 

دورهم قيادي روحي.

ت بحروب  بداأت الرهبنة النطاكية الرثوذك�سية منذ الع�سور القدمية، وقد مَرّ

وقالقل زعزعت الوجود الرهباين. كما عرفت فرتات انتعا�س يف اأزمنة ال�سالم، 

وفرتات انحطاط خالل احلروب. 

من هو عميُد الرهبنة النطاكية وباعثها يف الع�رش احلديث؟

النطاكية  الرهبنة  عميد  هو  مرق�س  اليا�س  الأب  اأن  بيطار  توما  الأب  َيْعترب 

وباعثها يف الع�رش احلديث. قبل الأب مرق�س بقليل �سِهدْت الرهبنة انبعاثاً ب�سيطاً 

حمدوداً �سمن اأطٍر معّينة. فاأتى الب مرق�س ومن بعده اآخرون، وجّددوا احلياة 

ت اأديار قدمية، ون�ساأت رهبانياٌت جديدة واأديرةٌ جديدة،  الرهيانية واأنع�سوها: فُرممِّ

ونُ�رشْت املقالت والكتب بالللغة العربية. فاغتنت املكتبة الروحية باللغة العربية. 

وحالتها  وانت�سارها  النطاكية  الرثوذك�سية  الأديار  تاريخ  تطرح  املقالة  هذه   

احلالية ودورها يف املجتمع. 
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لبنان

1 - دير �ل�سيدة �ل�سرفية

ه�سبة ال�رشفية هي املكان الذي اختارته �حلاجة كاترين كركبي لبناء الدير. 

اخلندق  حملة  يف  الرهبانية  حياتها  بداأت  مرمي.  واأمها  جه�سان  نعمه  اإبنة  هي 

احلياة  مب�ساركتها  الراغبات  الفتيات  بع�س  ق�سدتها  ثم  لوحدها  بداأت  الغميق. 

الرهبانية. �سّي املثلث الرحمة املرتوبوليت غفرائيل �ساتيال الأخت كاترين راهبة 

قانونية، وذلك عام 1898.

املالئكي  بالإ�سكيم  و�ّسحها  م�رّشة  جرا�سيمو�س  املرتوبوليت  الرحمة  املثلث   

من  الع�رشين  يف  الف�سح  اأ�سبوع  من  الربعاء،  يوم  ويف   .1902 عام  ثانيًة، 

ني�سان العام 1905، اأثناء زيارتها لالأماكن املقد�سة، قّلدها البطريرك الور�سليمي 

داميانو�س الأول، �سليب اإنكار الذات.

عام 1989 اأ�سيبت يد دميرتي غالم ب�سلل، فلجاأ مَع زوجته �سعدى اأبو الرو�س 

غالم اىل احلاجة كاترين، التي �سّلت على يده، ودهنتها بزيت مقد�س، و�ساألت 

دميرتي اأن ياتي كَلّ يوم ليدهن يَده حتى ت�سفى. ويف طريق العودة طلبت �سعدى 

كاترين  للمتوحدة  ديٍر  ببناء  يهتم  اأن  يده،  �ُسفيت  اإذا  اأنَّه  ينذر  اأن  زوجها،  من 

وللعذارى معها. وهكذا كان فقد �سفيت يد دميرتي، و�رشع مَع زوجته يعمالن 

على ايفاء النذر.

بداأت املبتدئات َيِفْدَن اإليها منذ عام 1912. ومنهّن احلاجة اأفدوكيا جمدلين، 

اجلبل،  �سفح  ب�ستاٌن يف  قربان. واختي  ماري  الرهبنة واحلاجة  لهذه  تلميذة  اأول 

يبعد عن ال�سو�ساء واحلركة. وبعد ثالثة اأيام  �رشع دميرتي غالم بحفر ال�سا�سات 

بيده، لبناء الكني�سة والدير. وزوجته �سعدى كانت تعمل اي�سا يف البناء. وما لبث 

اأن �ساع هذا اخلرب، فاندفع ذوو الغية والتقوى و�ساعدوا يف البناء واملال. 

الغميق يف بيت  َيع�ّسن يف حملة اخلندق  الرئي�سة واملبتدئات، فكَنّ  اأما الأم 

احلاجة كاترين، التي اأطلقْت عليه ا�سم ) كوخ العذارى ال�ساهرات(. ويف عام 

1908، اأن�ساأت الم الرئي�سة قانوناً رهبانياً اأ�سمته )قانون العذارى ال�ساهرات(.
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يف 21 اكتوبر من عام 1909،  يف عيد دخول ال�سيدة اىل الهكيل، مَتّ تد�سني 

وتكري�س الدير اجلديد والكني�سة، برئا�سة املرتوبوليت جرا�سيمو�س م�رّشة. واأطلق 

عليه اإ�سم دير دخول ال�سيدة.

يف غ�سون احلرب العاملية الوىل، انتقلت الأم كاترين اإىل الخدار ال�سماوية، 

غل�س نهار الثالثاء، يف 10 مايو 1915. وتراأ�س ال�سالة املرتوبوليت جرا�سيمو�س 

م�رّشة. وُدفنْت يف قرٍب جديٍد مال�سق للدير.

الراهبات اللواتي تعاقنب على رئا�سة الدير:

          - احلاجة كاترين كركبي 1909 - 1915.

          - احلاجة ماري قربان 1915 - 1929

          - الخت افدوكيا جمدلين 1929 - 1954.

بالوكالة  اأيوب رئي�سًة  ن�سطا�س  نائبتها احلاجة  افدوكيا، عّينت  الأم   بعد وفاة 

ملدة وجيزة. ثم ا�ستلمت احلاجة تقال عازار بالوكالة اي�سا، رئا�سة الدير ملدة �سنة 

�سليبا،  اإيليا  املرتوبوليت  مبوجبه،  عنّي  مر�سوٌم  �سدر  ذلك  بعد  ال�سنة.  ون�سف 

عدداً من الراهبات من دون اأم رئي�سة. وكّن يهتممن بتدبي �سوؤون الدير �سوّية. 

وكان يخدم الدير يف اثناء هذه املدة، اخلوري اإيليا برباري، الذي خلف اخلوري 

الكرمي،  1974، فحَلّ حمله اخلوري يوحنا عبد  بعد وفاته عام  ا�سبيدون م�رّشة 

الذي خدم الدير حتى عام 1987. ومن ثّم ت�سّلم خدمة الدير والكني�سة، املتقدم 

يف الكهنة اليا�س فرح.

الأخت  �سليبي،  اإيليا  املرتوبوليت  عنّي   ،1964 عام  يف  اأنه  الذكر  يجدر 

�سة، والأم  ماريغو تب�رشاين، رئي�سًة للدير، و�سارت على ُخطى الأم كاترين املوؤ�سِّ

اأفدوكيا. حالياً الأم فوتني هي رئي�سة للدير.

2 -   دير �لقدي�سة كاترينا 

مّت  تاأ�ّسي�س دير ومدر�سة زهرة الح�سان يف الأ�رشفية. وقد  مّت   1880 يف عام 

اخبيار هذا الإ�سم من اجلمعية اخليية الرثوذك�سية، التي اأ�ّس�ستها اإميلي �رش�سق، 

ال�سلوك  والفقيات، على  اليتيمات  الفتيات  تربية  يقوم على  كان عملها  والتي 

الجتماعي ومبادئ الإميان الرثوذك�سي.
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اجلمعية  فبداأت  املدر�سة.   تاأ�سي�س  فكرة  وراء  جه�سان،  مرمي  الأخت  كانت 

اإىل  ثم  للبنات، ومن  اإىل مدر�سٍة خا�سٍة  الزمن،  كميتٍم �سغٍي، حتّول مع مرور 

مدر�سة خمتلطة.

مع  ولكن  مدر�سة.  اإىل  وحوّلته  منزل  مرمي  الخت  ا�ستاأجرت   1880 عام 

زيادة عدد التلميذات، قّدم كلٌّ من املطران غفرائيل �ساتيال، ومرتوبوليت بيوت 

 عليهما الدير واملدر�سة.
َ
جرا�سيمو�س م�رّشة،  قطعتني من الأر�س بُني

تاأ�سي�س  تاريخ  على  عاما   17 مرور  بعد  الدير  يف  الرهباين  النظام  تاأ�س�س 

ت�سبح  اأن  من  منعتها  اإدارية،   عوائق  مرمي  الأخت  واجهت  اأن  فبعد  املدر�سة.  

رئي�سًة للدير، �سمح البطريرك  مالتيو�س الدوماين، بتاأ�سي�س دير زهرة الح�سان 

عام 1897.

ين�ّس قانون الدير على قواعد خمتلفة:

الأرثوذك�سية،  الح�سان  جمعية  ن�ساء  اإىل  تنتمي  الرهبنة  باأنَّ  تفيد  الأوىل   -

حتت رعاية القدي�سة كاترينا وحمايتها.

 - اما القاعدتان الثانية والثالثة فتفيدان اأَنّ املدر�سة هي مكاُن �سكِن الراهبات. 

يخ�ّس  ما  يف  للمرتوبوليت  وخا�سعة  بيوت  لأبر�سية  تابعة  الرهبنة  واأَنّ 

ال�سوؤون الروحية والأمور املدر�سية التعلمية.

3 -  دير �لقدي�س جاورجيو�س - �سوق �لغرب 

عطية  حنا  عبداهلل  هما:  �سخ�سني،  الغرب  �سوق  اأهايل  اإنتدب   1569 عام 

وحمادثته  برثانيو�س،  بيوت  مطران  ملقابلة  عطية،  حمفوظ  جري�س  عمه  وابن 

ب�ساأن بناء كني�سة يف البلدة. فكان جواب املطران اأَنّ ذلك يحتاج اإىل اإذٍن خا�س 

من ال�سلطات العثمانية يف الق�سطنطينية. فزّودهما بر�سالٍة تو�سيٍة اإىل البطريرك 

امل�سكوين، مل�ساعدتهما يف اأمر احل�سول على هذا الذن.

�سافر عبد اهلل عطية وجري�س حمفوظ اىل الق�سطنطينية يف �سهر ني�سان، وقد 

اأ�سهر  ثالثة  الذن  على  ح�سولهما  ا�ستغرق  كما  اأ�سهر.  ثالثة  �سفرهما  ا�ستغرق 
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اأي�سا، عادا بعدها اإىل �سوق الغرب. ويف احلال بو�رش ببناء الكني�سة التي اأطلق 

لكني�سة  عليها ا�سم القدي�س جاورجيو�س. بعد ذلك �ِسيَم جري�س حمفوظ كاهناً 

�سوق الغرب. وا�ستمرت خدمته اربعون عاما، وخلفه ابنه مو�سى، الذي خدم 

الكني�سة خلم�سني عاما. ثم ابنه ن�رش اهلل من �سنة 1660  اىل �سنة 1695. وحيث 

اأن ابنه كان حديَث ال�ّسن، اأر�سل لهم املطران كاهنا من خارج البلدة،  تويف عام 

1711.  بعده خدم الرعية اخلوري طانيو�س الربباري من حدث بيوت. ثم ابنه 

اأنطون عطية  �سيم اخلوري  اأن  اإىل  بعد ذلك،  الكهنة  1761.  وتواىل  �سعد عام 

كاهناً للكني�سة عام 1860 وخلفه ابنه خليل.

اقمار، وذلك يف  الثالثة  با�سم  الغرب  �سوق  مدر�سة يف  اأن�سات   1863 �سنة 

عهد املطران ايروثاو�س اليوناين. وقد نُقلت هذه املدر�سة اىل بيوت عام 1867.

لقيت مقاليد وكالة املطرانية اإىل 
ُ
رقد املطران ايروثاو�س بالرب �سنة 1865، واأ

اليكونومو�س �سابا عازار حتى عام 1870. خالل وليته، ويف عام 1866 جتّدد 

البناء التابع للكني�سة واأ�سبح ديراً.

 1871 �ساتيال مطرانا على بيوت. ويف عام  املطران غفرائيل  1870ُعنّي  عام 

تويف كاهُن �سوق الغرب، وتواىل من بعده على رئا�سة الدير، عدد من الرهبان. 

ُعنّي اول اخلوري املتوّحد جرا�سيمو�س قطيني ويف �سنة 1882 ُعنّي الراهب اخلوري 

ايليا من النا�رشة، ثم خلفه عام 1890 اخلوري نيقولو�س فرح من ب�سكنتا. ويف 

عام 1896 تراأ�س الدير الر�سمندريت جرمانو�س عبداهلل من اأنفه الكورة.

ُيذكر اأن املطران غفرائيل �ساتيال اأ�ّس�س عام 1890 اإكليكيًة يف �سوق الغرب،  

نُِقلْت بعد ثالث �سنوات اإىل بيوت، وكان رئي�سها ال�سما�س مكاريو�س �سليبا.

�س الدير الر�سمندريت جرا�سيمو�س فواز من بيوت، وخلفه 
ّ
عام 1907 تراأ

اإنتقل   1928 12 كانون الول  ال�سيويف من دم�سق. يف  الر�سمندريت ميخائيل 

اإىل رحمته تعاىل يف دير �سوق الغرب، املثلث الرحمة البطريرك غريغوريو�س 

دميرتيو�س  الر�سمندريت  تالمذته  اأحد  ُعنّي   1935 �سباط   2 ويف  حداد.  الرابع 

�سحاده من كو�سبا رئي�ساً لهذا الدير.
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خلفه  ثم   .1969 عام  ال�سماوية  الخدار  اإىل  �سحاده  الر�سمندريت  اإنتقل 

ال�سامي عام  بتغرين، ثم الر�سمندريت نقول  الر�سمندريت جورج �سليبا من 

1973 اىل عام 1983. 

للدمار.  الكني�سة والدير والبلدة  1983، وتعّر�ست  َع�سفْت احلرب يف عام 

كاهنا.  �سعيد  فيلبب  اخلوري  عودة،  اليا�س  املرتوبوليت  �سام   1993 عام  ويف 

بناء  لإعادة  ال�سا�س،  حجر  عوده  اليا�س  املرتوبوليت  و�سع   2003 عام  ويف 

الدير املهّدم، وجعله مركزاً لل�سبيبة واخللوات الروحية. يذكر اأَنّ الدير هو املقر 

ال�سيفي ملطرانية بيوت.

4 -  دير �لقدي�س جاورجيو�س - دير �حلرف )�ملنت �لعلى(

ح�رش مر�سيل مرق�س )الب اليا�س مرق�س( اإىل دير احلرف يف كانون الول 

من عام 1957، بعدما �سبقه اإليه يف ت�رشين الثاين من العام نف�سه �سفيق من�سور 

)املطران يوحنا( واإيليا يعقوب من الالذقية. 

يف غروب 28 اب 1958  ذكرى قطع راأ�س يوحنا املعمدان وبح�سور املطرانني 

ايليا كرم واليا�س معو�س، لب�س مر�سيل مرق�س ثوب البتداء، وقد اتخذ مر�سيل 

مرق�س النبي اإيليا�س �سفيعاً له. ويف ربيع 1961 ا�ستلم ابونا اليا�س رئا�سة الدير، 

لتبداأ بعدها نه�سٌة من نوع اخر.

ُدعي الر�سمندريت الروماين اندريه �سكرميا، اإىل اإعطاء الرهبان الإر�سادات 

والتعاليم الروحية. ف�سار الدير  حمّجة روحية يق�سدها الآلف �سنويا. خلف 

�لأب �إليا�س مرق�س على رئا�سة �لدير �لأب يو�سف عبد �هلل.

5 - دير �ملالك ميخائيل - ب�سكنتا �لنهر

اأ�ّس�س الرهبنة يف دير املالك ميخائيل الب اأفرام كرياكو�س )مطران طرلبل�س 

كرياكو�س  افرام  املطران  املا�سي.  القرن  من  الثمانينات  يف  حاليا(  والكوره 

مهند�س التحق بالبلمند حيث تخّرج عام 1972. ثم ت�سّلم اإدارة معهد القدي�س 
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عام  وكاهنا    ،1974 عام  �سما�ساً  �سيم   .1978 و   1977 عامي  الدم�سقي  يوحنا 

الرهباين  ال�سكيم  ونال  الثو�سي،  بول�س  القدي�س  دير  يف  راهباً  و�سار   .1978

يف جبل اآثو�س يف اليونان عام 1983 وار�سمندربتاً  عام 1991 على يد املطران 

ابر�سية طرابل�س  على  نتِخب مطراناً 
ُ
اأ  .1984 عام  الرهبنة  اأ�ّس�س  جورج خ�رش. 

يوحنا  مكانه  وانتخب    .2009 عام  قربان  اليا�س  املطران  الرحمة  للمثلث  خلفاً 

�ساهني على رئا�سة الدير. 

تُقام  به.  ي�سرت�سد  ملن  روحيًة  واحة  الدير  الثو�سي.  بالنمط  الرهبنة  تتميز 

ال�سلوات بح�سور املوؤمنني وابناء الرعية . 

6 - دير �لقدي�س �فر�م �ل�سرياين - ب�سكنتا �لنهر

َئ  دير  ن�سِ
ُ
   من اأجل خلوة رهبان دير مار ميخائيل ب�سكنتا بعيداً عن الرعية، اأ

القدي�س افرام ال�رشياين على مقربة من دير املالك ميخائيل. كّر�ست كني�سة الدير 

عام 2004 وهي �سغية احلجم . والدير تابع لدير املالك ميخائيل روحيا.

7 - دير� �لقدي�س يوحنا �ملعمد�ن و�لقدي�س �سلو�ن �لثو�سي - دوما

ل نعرف بالتحديد تاريخ تاأ�سي�س دير القدي�س يوحنا املعمدان، اإل ان هند�سته 

تدّل على انتمائه للع�رش الروماين. حتّول مع مرور الوقت مركزا رهبانياً م�سيحيا.

 يف عام 1911 تاأ�ّس�ست على يد رئي�س الدير با�سيليو�س العم،  مدر�سة داخلية 

�سمت بني 60 و 199 تلميذاً. وعملت ب�سكل متقطع حتى عام 1950.

اأن�ساآ عائلة  1991، جاء الب توما البيطار مع الأم مرمي زّكا، حيث  يف عام 

املعمدان  يوحنا  القدي�س  دير  يف  تعي�س  رهبانياً.  نظاماً  واّتبعا  القدو�س  الثالوث 

جمموعة من راهبات الثالوث القدو�س. اأما الرهبان فيعي�سون يف البيت القروي 

القدمي، الذي اأ�سبح دير القدي�س �سلوان الآثو�سي، الواقع على تلة مقابلة لدير 

مار يوحنا. يتوّزع عمل الراهبات والرهبان يف الدير بني ال�سالة والعمل. 

  8 -  دير �سيدة  حماطورة 

اإحتَلّ التراك الدير واملنازل  اأنَّه يعود اىل القرن العا�رش.  رّجح اأحد الرّحالة 
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الدير ونهبت  العثماين ق�سف  به وذبحوا خم�سني راهباً. وخالل احلكم  املحيطة 

كنوزه. وب�سبب الزلزال الذي تعر�ست له املنطقة عام 1917 زعزع الدير، ودّمر 

جناحان منه. وبات غي �سالح لل�سكن، اإىل اأن قّدم بع�س املح�سنني عام 1950 

ومبتدئ  بوجود راهب  الزوار،  امام  الدير  فتح  الت�سعينات  بداية  لرتميمه.  املال 

يف الدير اىل اأن جاء عام 1995 حني جاء الب بندلميون فرح. فانتع�س الدير 

بوجود احلياة الرهبانية والر�ساد حتى بعد وفات الب بندلميون. 

9 - دير �لقدي�س جاورجيو�س يقع �لدير �على دير �سيدة حماطورة قرب 

قرية كرم �سده.

10 -  دير �سيدة �لناطور 

يقع يف لبنان حمافظة ال�سمال �سمال بلدة اأنفه على البحر البي�س املتو�سط. 

يعود بناء هذا الدير اىل القرن ال�ساد�س. �ُسّمي هذا الدير بح�سب الر�سمندريت 

اأي  البحر،  مبياه  املغمور  �سبه  اأ�سفله  يف  الذي  الكهف،  اإ�سم  على  �سادق  قي�س 

كهف الناطور. كان مبثابة برج بحري ي�ساند قلعة البلمند القريبة .

ال�سي�سرت�سيان،  الرهبان  يد  على   1115 عام  د  ُجدِّ انه  فرن�سية  وثيقة  وتقول   

وحفل باحلياة الرهبانية التي ظلت على عهد ال�سليبيني. وبعد رحيلهم و�سقوط 

طرابل�س يف  يد املن�سور قالوون 1289، اأ�سبح هذا الدير بح�سب الوثيقة يخ�س 

الرثوذك�س.

بعد ت�سلم الرثوذك�س ا�ستمرت فيه احلياة الرهبانية لنه مل يتعر�س للتخريب 

على غرار دير البلمند.

م الق�سم الغربي من الدير عندما �سَبّت باخرة حربية  خالل احلرب الوىل تهَدّ

حممها، معتربة اأنه قلعة لالتراك. �سكنته ل�سنوات احلاجة كاترين حتى وفاتها اىل 

اأن عنّي املرتوبوليت افرام، ال�سمندريت برثانيو�س رئي�ساً لهذا الدير.

 11 - دير �سيدة �لنورية - حامات

 تا�س�س الدير القدمي يف منت�سف القرن ال�ساد�س على يد املتوّحد عبد امل�سيح 
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من بلدة انفة. والراهب يوحنا بن ك�سانوفون اإبن اأحد وجهاء اليونان، الذي جنا 

من الغرق امام �ساطئ الدير.

غفرائيل  املطران  قبل  من  الدير  بناء  اأعيد  التا�سع ع�رش،  القرن  ثمانينيات  يف 

�ساتيال. 

يخدم يف الدير حالياً الر�سمندريت جورج �سافيتي وبع�س الراهبات.وهو 

�س لالجتماعات الدينية واملخيمات ال�سيفية واحلجاج.  خم�سّ

12 - دير مار �سمعان - حامات  

2012 بقليل.  اإن�ساوؤه قبيل العام  مّت  النورية. وقد  بالقرب من دير �سيدة  يقع 

ت�سكنه راهبات.

13 - دير �سيدة �لبلمند 

ع�رش.  والثالث  ع�رش  الثاين  القرنني  بني  البلمند  ال�سي�سرتيون  رهبان  �سكن 

�سنة  والهمال حتى  الن�سيان  الدير يف  فوقع  ال�سليبيني.  ان�سحاب  مع  ورحلوا 

1603، حينما قّررت ال�سلطات العثمانية وهبه اىل البطريركية الرثوذك�سية التي 

ا�ستعملته ديرا بطريركياً.

14 - دير مار �ليا�س - �سويا

الكلنك،  بطر�س  الكاهن  ميلكها  ار�س  قطعة  على   1612 عام  يف  الدير   
َ
بُني

الذي ترّبع اي�ساً بالرا�سي الديرية اجلديدة يف اأبو ميزان والزغرين. وثمة دليل 

بحيث  قدمي،  عهد  اإىل  يعود  الدير  هذا  تاأ�سي�س  تاريخ  اأن  على  جديد  هند�سي 

القبو، الذي يحتوي على �ست �سوامع، يت�سل بع�سها ببع�س، عرب  تاأ�ّس�س يف 

اأكرب حجماً،  كانتا ت�سكالن على الرجح كني�سة  اأبواب �سغية. وعلى غرفتني 

ذات جناحني.

بيوت،  اأعيان  اأحد  بناءه  اأعاد   .1760 العام  يف  بداأ  احلديث  الدير  تاريح   

يون�س نقول اجلبيلي ورئي�س الدير �سفرونيو�س ال�سيقلي، على اثر زلزال قوي. 

ملحوظاً يف اواخر القرن الثامن ع�رش وطوال القرن التا�سع 
َ
�سهد الدير ازدهارا 
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ع�رش. ويدل على ازدهاره بناء املزيد من ال�سوامع يف العام 1841.

فيها  دّر�س  ع�رش،  التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  مدر�سة  الدير  اأ�ّس�س 

القناية وابو ميزان لأطفال  ابتدائية يف  ا�ساتذة م�سهورون. وان�ساأ لحقا مدار�س 

املدر�سية.  املنح  يقدمون  الرو�س  القنا�سل  وكان  املحليني.  الرا�سي  متعهدي 

الدير  اىل  رو�س  رهبان  قدم  كما  والدبلوما�سيني.  امل�ست�رشقني  دعم  اىل  اإ�سافة 

عندما عاد البطريرك غريغوريو�س الرابع حداد من رو�سيا العام 1910. وبقوا فيه 

جربوا على الرحيل عندما اأعلنت تركيا احلرب 
ُ
ما يقارب خم�س �سنوات. اىل ان اأ

على رو�سيا عام 1915. 

با�ستقبال  الدير  مدر�سة  ا�ستمرت  الع�رشين  القرن  من  الأول  الن�سف  خالل 

التالميذ وتعليمهم، وقد امّت بع�س ال�ساقفة درا�ستهم البتدائية هناك، قبل النتقال 

اىل البلمند، ملتابعة حت�سيلهم العلمي. ويف احلرب عام 1975 ت�رّشر الدير بفعل 

الق�سف، ف�رُشّع  برتميم ما ُهِدم وا�ستمرت هذه  العملية حتى العام 1996.

 ُيذكر اَنّ الدير هو املقر ال�سيفي للبطريرك. رئي�س الدير حالياً هو ال�سقف 

ق�سطنطني كيال.

15 - دير �ل�سفيعة �حلارة -  بدبا �لكوره

يف  �ستافرونيكيتا  دير  اىل  وتوجه   1990 عام   الرعية  كا�سيانو�س  الب  غادر 

حياة  باتباع  ن�سحه  الذي  الثو�سي  بايي�سيو�س  الب  التقى  حيث  اثو�س.  جبل 

رهبانية تّن�س على عي�س الرهبان معاً يف الدير. عاد الب كا�سيانو�س اإىل بدبا  يف 

اأول ايلول 1992  وبا�رش اأعمال بناء الدير، التي ا�ستمرت عامني. ويف 13 كانون 

الول عام 2000 كّر�ست كني�سة الدير لرقاد ال�سيدة  ولعيد ال�سعود.

16 - دير مار يعقوب - دده

التاأمل وال�سالة والعمل فيه. يوجد فيه م�ساغل ور�سم اليقونات   هو حمّج 

واخلياطة والتطريز وكل ما يتعلق بحاجات الكنائ�س.ل يوجد يف الدير م�ستندات 

اأو وثائق او خمطوطات ميكن من خاللهما معرفة تاريخ ون�سوء الدير ب�سكل دقيق، 
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ب�سبب تعر�س الدير للحرائق، التي اأتلفت الكثي من اليقونات واملخطوطات.

عّينه  الذي  القرب�سي،  زكريا  رئي�سه  الدير  يف  يعي�س  كان   1620 عام  يف 

البطريرك اغناطيو�س الثالث  1619 - 1634 مع خم�سة رهبان كما اأورد موؤرخ 

الكر�سي النطاكي اأ�سد ر�ستم قي كتابه كني�سة مدينة اهلل العظمى. انه اثناء جولة 

البطريرك الزعيم قّد�س عام   1648 يف عيد دخول ال�سيدة اىل الهيكل.

17 - دير �ل�سيدة - بكفتني 

 �ُسّيد هذا الدير على مغارة اأ�سوة بكثي من الديرة التي اتخذها الرهبان منا�سك 

لهم. ويف املراحل الالحقة مت تطور بنائه تدريجياً فاأ�سيفت اليه طبقات وقاليات. 

الدير  �سهد   1881 الرثوذك�سية عام  الوطنية  بكفتني  احت�سن مدر�سة  الدير  هذا 

بداية الت�سعينات ح�سوراً رهبانياً. وما زال اىل الآن ي�سهد حركة رهبانية روحية.

18 - دير� �ل�سيدة �لقدي�سني �سرجيو�س وباخو�س -  كفتون 

يعود بناء الدير اىل القرن احلادي ع�رش. �سكنه  بني القرنني اخلام�س وال�ساد�س  

الرهبان. اأمام مدخل دير ال�سيدة يجد الزائر دير القدي�س �رشجيو�س وباخو�س. 

ُرمَّ حديثاً على عهد املطران جورج خ�رش. يقطن الدير الراهب حزقييل واأ�سعيا 

ودانيال والراهب ي�سوع ورفيقه اإيليا والراهب داود واثنان وثالثون راهباً اخرون.

كونه  فا�ستلمنه خالياً  الراهبات،   1977 بعد مدة من الهمال، قطنته يف عام 

تعر�س عام 1970 لل�رشقة، وعمد جمهولون اإىل اإحراق الكتب واملخطوطات. 

لو�سيا  الم  فجاءت  توفيت،  ان  اىل  الدير  هذا  على  رئي�سة  انطونينا  الم  كانت 

فا�ستلمت رئا�سة الدير.

19 -  دير ماريوحنا �ملعمد�ن - �نفه 

كان يعي�س يف هذا  الدير عام 1920 رئي�سه الب جرمانو�س عبداهلل تادرو�س 

من بلدة انفه. ويف العام 1974 بدا اعمال املرحلة الوىل من قبل اهايل و�سباب 

البلدة الغيورين. بدات املرحلة الثانية يف الرتميمات العام 2005 واملرحلة الثالثة 
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العام 2006 على عهد املثلث الرحمة املطران اليا�س قربان.

2010 عني املطران افرام كرياكو�س الم تقال عو�س رئي�سة للدير  العام  يف 

وبدات املرحلة من الرتميم. والن بدا العمل  على بناء جديد هو بيت القدي�سة 

الي�سابات للراهبات. فتعود احلياة الرهبانية اىل هذا الدير من جديد.

ي�ستفطب الدير العديد من الزوار من خمتلف الماكن  وخا�سة يف عيد الدير 

يف 7 متوز حيث تقام ال�سهرات وال�سلوات.

20 - دير مار مرت- كو�سبا  ال�سياحة الدينية فيه مزدهرة على مدار ال�سنة.

21 - دير مار جرج�س - �ميون الكفر بُني الدير على اأنقا�س معبد روماين.  

ال�سياحة الدينية فيه مزدهرة على مدار ال�سنة.

22 - دير �سيدة عربايا - بينو عكار 

املطران  فد�ّسنه  الدير  بناء  اعيد  الو�سطى.  القرون  الدير اىل  بناء  تاريخ  يعود 

با�سيليو�س من�سور يف عام 2012. �ُسّمي الدير على ا�سم رقاد ال�سيدة. وهو اأول 

دير اأرثوذك�سي رهباين يبنى يف منطقة عكار على انقا�س دير قدمي.

23 -  دير �لقدي�س ماما - دير ميما�س )جنوب لبنان( 

البطريرك  موافقة  بعد  الدير  بناء  بداأ    1404 العام  ماما  ملار  اعجوبة  اإثر 

مرحلة  ويف  الراهبات.  �سكنته  مرحلة  اأول  يف  الثاين.  ثاوفيلو�س  الور�سليمي 

لحقة �سكنه الن�ساك حيث ُعرف منهم يعقوب ابو رزق. �سكنه من عام 1884 

وال�سما�س  ممتلكاته  حت�سني  اىل  فان�رشف  ميخائيل  ال�سما�س   1904 العام  حتى 

اليا�س اداده عام 1910 الذي �سّيد بع�س الغرف.

لل�سلوات  ي�ستعمل  حالياً  جمددا.  ورّم  للخراب  الدير  تعّر�س   2006 عام 

واملنا�سبات الدينية.

24 -  دير ميالد و�لدة �لله -  تلة �ل�سليب قو�سايا  )ق�ساء زحلة( 

 بربكة �ساحب ال�سيادة املطران انطونيو�س ال�سوري، مّت و�سع حجر ال�سا�س 

يف 22 ت�رشين الثاين 2016. وتكري�س الدير يف 7 ايلول 2018. ي�سم الدير كابيال 

2۷5 الأديار والرهبانيات يف الكر�سي النطاكي الرثوذك�سي



2۷6
على ا�سم القدي�س يوحنا احلبيب. يذكر ان املطران انطونيو�س كان رئي�سا لدير 

بكفتني قبل انتخابه مطرانا على ابر�سية زحله. 

25 -  دير �لنبي �يليا -  نيحا  ق�ساء زحلة ) قيد �لن�ساء(

ا�سبييدون  املطران  الرحمة  املثلث  وح�سور  بربكة  ال�سا�س  حجر  و�سع  مت 

خوري، وبدا العمل يف الدير  عام 2013. 

�سوريا

١ -  رهبانية دير �سّيدة �سيدنايا �لبطريركّي

اأّن  لديهم  فيد  �سيدنايا.  تاريخ  عن  اأكرث  معلومات  الرو�س  الرّحالة  يقّدم 

ب�سبب  فقط  الراهبات  و�سكنته  الدير  تركوا  املبّكر  العثمايّن  العهد  يف  الرهبان 

البطريرك  وّجه   ،1506 العام  ففي  ال�سلطات.  فر�ستها  التي  القا�سية  ال�رشائب 

منه  طالًبا  الرهيب،  الرابع  اإيفان  الرو�سّيا  قي�رش  اإىل  كتابًا  جمعة  ابن  يواكيم 

مائة  الدير واأح�رش معه  اإىل  اأتى راهب  �سنة  دير �سيدنايا. وبعد ثالثني  م�ساعدة 

 وع�رشين قطعة من الذهب، هدّية من القي�رش اإىل الراهبات ال�سّتني يف �سيدنايا.

الرئي�سة  الأّم  ا�سم  ال�سابع ع�رش  القرن  بدء  ُدّونت يف  التي  الوقف  وثائق  وتذكر 

مرتا، ابنة حاجي �سعد. ويف العام 1636، رّم �سيدنايا من دون طلب الإذن من 

رغم على دفع غرامة 
ُ
واأ الأب مو�سى وعّذب  رئي�سه  ف�ُسجن  الرتكّية،  ال�سلطات 

الزعيم مو�سكو وتلّقى  اأنطاكية مكاريو�س  1656، زار بطريرك  العام  كبية. يف 

ة من القي�رش تن�ّس على منح احلماية الرو�سّية لالأديار التالية: القّدي�س  ر�سائل خا�سّ

جاورجيو�س - احلمياء، البلمند، و�سيدنايا.

ويف العام 1708، بلغ عدد الراهبات يف الدير اأربعني راهبة مع رئي�س وخم�سة 

يف  ويعملون  القرية  يف  الليل  مي�سون  والرهبان  الدير  رئي�س  وكان  راهًبا.  ع�رش 

الدير وي�سّلون فيه خالل النهار.
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يف العام 1762، بعد ثالث �سنوات على حدوث زلزال عنيف، اأطاح بالكثي 

من الكنائ�س واجلوامع يف دم�سق، اأعيد بناء الدير باإذن خا�ّس من املفتي العثمايّن 

اأعيد  وقد  دم�سق.  اأعيان  قّدمها  ترّبعات  بف�سل  املرادي،  علي  ال�سيخ  دم�سق  يف 

 بحيث ي�سّم ثمانني �سومعة. وكان للكني�سة اأربعة مذابح 
ّ

بناوؤه وفق خمّطط ثالثي

�س لليعاقبة )ال�رشيان الأرثوذك�س(، الذين كانوا يق�سدون الدير  اأحدها خم�سّ

لتكرمي اإيقونة العذراء. ويف العام 1768، ُعنّي املوؤّرخ ميخائيل الربيك رئي�ًسا لدير 

�سيدنايا.

فقط  �سنتني  قبل  اأّنه   ،1825 العام  يف  دم�سق،  زار  الذي  الرّحالة  اأحد  يخرّب 

اإثر اإعالن ال�ستقالل اليونايّن  جنا الدير باأعجوبة من الدمار الذي كاد يلحق به، 

 اأو�سبن�سكي اأّنه �ساهد 
ّ

يف العام 1821. ويف العام 1840 يروي القن�سل الرو�سي

يف  كّلها  ت�سّب  الدير  عائدات  اأّن  اإىل  وي�سي  راهبة،  وثالثني  ثماٍن  الدير  يف 

�سندوق البطريركّية. ويف تلك احلقبة كان عدد من الأديار ال�سغية املجاورة تابًعا 

القّدي�سة بربارة والقّدي�س جاورجيو�س والقّدي�س توما  لدير �سّيدة �سيدنايا كدير 

والقّدي�س خري�ستوفور�س.

ال�رشيانّية  املخطوطات  من  كبي  جزء  احرتق  ع�رش،  التا�سع  القرن  بدء  ويف 

نّية مفتعلي هذه احلادثة يف و�سع حّد  الدير. وكمنت  التي كانت حمفوظة يف 

لّدعاءات اليعاقبة املتعّلقة مبلكّية الدير، وحمو ذكرى اللغة ال�رشيانّية التي كانت 

ما تزال تُ�سمع يف �سيدنايا يف القرن الثامن ع�رش، والتي يخرب عنها الرّحالة اأمثال 

براون، وريرت، وفولني.

لطاملا كّر�ست راهبات �سيدنايا اأنف�سهن للعمل ال�ساّق. ففي القرنني الثامن ع�رش 

الأ�سقف  فالرّحالة  احلرير.  و�سناعة  التوت  زراعة  يعملن يف  كّن  والتا�سع ع�رش 

اخل�سنتني  يديها  اأرته  الرئي�سة  الأّم  اأّن  ي�سّجل  ع�رش  الثامن  القرن  من  بوكوك 
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من  كبًيا  عدًدا  �سّم  لطاملا  �سيدنايا  اأّن  املعروف  من  عاّم،  وب�سكل  والقا�سيتني. 

1598 اأربعة  1384 �ُسّجل ثالثة وع�رشون راهًبا، ويف العام  الرهبان. ففي العام 

وع�رشون. ويح�سي الرّحالة يف العام 1735 حواىل الأربعني راهًبا. اأّما بوكوك 

الراهبات يف  اأّن عدد  فيذكر  الفرتة،  تلك  قريب من  الدير، يف وقت  زار  الذي 

الدير يبلغ الع�رشين ويراأ�سهّن راهبان. وي�سي الكاهن والرّحالة الإنكليزّي ج. ل. 

بوتر، يف العام 1852، اإىل اأّن الدير ي�سّم اأربعني راهًبا ورئي�ًسا واحًدا، والعدد 

ذاته يرد يف �سجالت العام 1930[10[، وي�سم الدير حاليًّا ثماين وثالثني راهبة.

كما اأّن يف الدير ميتًما للفتيات، ي�سّم اليوم حواىل اأربعني فتاة، تديره خم�س 

اأ�ّس�ست الأّم الرئي�سة، مارّيا   ،1948 راهبات ورئي�سته الأخت فربونيا. يف العام 

ح�ّسون املعلوف من املحيدثة-لبنان، مدر�سة للراهبات وكّونت رهبنة تتاأّلف من 

�سهادة  تقّدم  وهي   ،1950 العام  يف  ر�سميًّا  باملدر�سة  اعرتف  وقد  امليتم،  فتيات 

علمّية م�سّدقة من البطريركّية الأنطاكّية.

منذ الع�سور الو�سطى، ارتدت الراهبات ثوبًا من ال�سوف والقطن ُيربط عند 

اخل�رش بحزام جلدّي عري�س. ولكّل راهبة �سومعتها التي تقيم فيها طوال مّدة 

اإقامتها يف الدير وهي م�سوؤولة عن تاأثيثها و�سيانتها والعتناء بها. وعادًة يلحق بها 

مطبخ �سغي وحمام.

ال�سّيدة،  كني�سة  جر�س  ُيقرع  عندما  وامل�ساء  ال�سباح  �سالة  الراهبات  توؤّدي 

وخالل فرتات ال�سوم توؤّدى هذه ال�سلوات اأربع مّرات يف اليوم. يف العادة، 

طعامهّن  تناول  لن  يف�سّ بع�سهّن  ولكّن  جمتمعات،  طعامهّن  الراهبات  تتناول 

الراهبات  توؤّدي  النهار  �سوامعهّن. خالل  لهّن يف  الطعام  تقدمي  فيتّم  منفردات 

كاحلياكة  وظيفتها  منهّن  فلكّل  املختلفة؛  بالأعمال  ويقمن  الدينّية  واجباتهّن 
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�سة للبيع. لكّن عملهّن  والتطريز و�سناعة الأدوات والتذكارات ال�سغية املخ�سّ

اإىل  بالإ�سافة  با�ستمرار.  متنام  حقل  وهو  الإيقونات  ترميم  حول  اليوم  يرتّكز 

الراهبات  اأّما  الكهنوتّية.  الثياب  بخياطة  �سات  متخ�سّ راهبات  خم�س  ثّمة  ذلك 

الأخريات فيتوّلني الهتمام باحلّجاج والزّوار الكرث، في�ستقبل الدير يف ال�سيف 

واأّيام الأعياد ما يقارب ثالثمائة وخم�سني �سخ�ساً.

  2 -  دير �ل�سريوبيم �لبطريركّي - �سيدنايا 

العام  ففي   .2003 العام  قبل  ال�ساروبيم  دير  يف  رهبانّية  حياة  ثّمة  تكن  مل 

الأب  رئي�سه  ورعاية  �سيدنايا  جاورجيو�س  القّدي�س  دير  و�ساية  وحتت  املذكور، 

يوحّنا التّلي، قِدم اأربعة مبتدئني اإىل الدير يرئ�سهم الأخ نكتاريو�س دحدل. وهم 

الآن يعملون، اإىل جانب الرهبان ال�سبعة املقيمني يف دير القّدي�س جاورجيو�س، 

على اإعادة بناء الدير. ويف فرتة ل تتجاوز عقًدا من الزمن، حتّول دير ال�ساروبيم 

 مهّم، ي�ستقطب اأعداًدا كبية من ال�سباب املتوافدين اإليه من اأنحاء 
ّ

اإىل مركز ديني

�سورية كاّفة، وي�ستقبل خمّيماتهم ال�سيفّية.

ا.   ل نعرف كيف ن�ساأ هذا الدير، ولكن من املوؤّكد اأّنه يرقى اإىل ع�رش قدمي جدًّ

 
ّ

اإذ ُعرث بني اأنقا�سه على بقايا من الع�سور اجلاهلّية املتاأّخرة؛ ويروي التقليد املحّلي

اأّن الدير تاأ�ّس�س يف القرن اخلام�س. على التّلة املجاورة، عدد من الكهوف يدخل 

على  ولكّنها  التاريخ،  قبل  ما  اإىل حقبة  تعود  اأّنها  وُيظّن  الأدراج.  بوا�سطة  اإليها 

للم�سيحّيني الأوائل. وكما يف حالة دير  ا�سُتعملت كمخباأ ومكان خلوة  الأرجح 

القّدي�س جاورجيو�س احلمياء يف �سورية، وديَري حَمطورة وكفتون يف لبنان، 

تاأ�سي�س  اإىل  اأّدى  الذي  هو  الكهوف  الرهبان يف هذه  من  كبي  فاإّن وجود عدد 

الدير.
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3 - دير رقاد �ل�سيدة يف بلمانا

1986 برعاية  تاأ�س�س دير رقاد ال�سيدة بلمانا يف طرطو�س ال�سورية ، يف عام 

 ، العا�رش  يوحنا  والأب   ، مكرينا  الأم  الدير  ورئي�سة   ، من�سور  يوحنا  املطران 

الأب الروحي للدير ، التابع لأبر�سية الالذقية للروم الرثوذك�س ب�سوريا . ومتتاز 

هذه املنطقة بالهدوء والبعد عن ال�سكن ، وتوفر املياه واملناخ الرائع . وعلى تلة 

مرتفعة، يقع » دير ال�سيدة« ، وهو من اأ�سهر اأديرة �سوريا وعلى م�ستوى العامل، 

 ، العبادة  يف  الن�سكي  النظام  يتبع  الدير   . العامل  اأنحاء  كل  يف  �سيته  زاع  وقد 

وهو خم�س�س للراهبات ترتاأ�سه الأم الراهبة مكرينا ، وي�سم الدير كني�سة �سغية 

�سممت على �سكل �سليب مزينة بر�سومات جدارية وايقونات عجائبية مقد�سة ، 

وقالىل للراهبات ، ومبنى ل�ستقبال الزوار .

والزيتون  والكيوي  والعنب  الليمون  زراعة  على  الدير  راهبات  يعتمدون 

والدير   ، العذراء  ودموع  القنديل  زهرة  ويزرعون   ، للعي�س  اأ�سا�سي  كم�سدر 

يوجد  اأي�سا   . مذهبي  اأو  ديني  ا�ستثناء  دون  للجميع  اخلدمات  من  الكثي  يقدم 

والقدي�س  ال�سايف  الطبيب  بندلميون  القدي�س  منهم  القدي�سني  من  لكثي  ذخائر 

من  جميع  الدير  وي�ستقبل   ، كرث  وغيهم  برا�سكيفي  والقدي�سة  بروكوبيو�س 

يرغب باخللوة الروحية وم�ساركة الراهبات حياة ال�رشكة املقد�سة والعمل والقيام 

بال�سلوات اأو لل�سعور بالراحة ون�سيان العامل اخلارجي و�سو�سائه .

4 - دير مار جرج�س - �حلمري�ء تل كلخ 

ميتد تاريخيا اىل الع�سور امل�سيحية القدمية من القرن الرابع اىل القرن ال�ساد�س. 

يف الع�رش العثماين يزداد التاريخ و�سوحا وتكرث امل�سادر التي تتحدث عن الدير 

يف القرننب الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش.

واملمتلكات  الرهبان  عدد  حبث  من  �رشيعاً 
ً
منوا  ي�سهد  الدير  بدا   1850 عام 

وبلغ ذروته يف عهد الر�سمندريت جرا�سيمو�س اليوناين بني عام 1870 و1900. 

عندما عاد الدير ي�سم ثمانني راهبا وعلمانيا.
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يف الن�سف الول من القرن الع�رشين عرف انحطاطا ل�سباب عدة. اما الن 

فيعرف نه�سة روحية كبية.

5 -  دير �لتجلي - كفر�م  )حم�س( 

يف الثاين من �سباط  عام 1981، و�سع املطران األك�سي حجر الأ�سا�س ايذانا 

ببدء عمليات ترميمم الدير و�سماه فيما بعد دير التجلي اللهي.

قدميا يف هذه  تن�ّسك  قدي�س  الدير اىل راهب  املوجود يف هذا   املقام  يعود 

بال�سائح. اليوم تقام فيه ال�سلوات والحتفالت  املنطقة واملعروف عند البع�س 

ول �سيما يف اخلام�س من اب من كل عام.

يوجد يف املنطقة العديد من الديرة  منها دير ال�سليب، دير الفردو�س، دير 

ماما، دير مار �سومط، دير مارجرج�س، دير مار اليان احلم�سي.

6 - دير مار �ليا�س �لريح  يقع بني طرطو�س و�سافيتا وو�دي �لن�سارى. 

بني هذا الدير على انقا�س دير قدمي عام 1860. يعود تاريخ الدير للقرن 

ال�ساد�س. 

7 -  دير روؤية �لقدي�س بول�س - كوكب

بُني هذا الدير عام 1962 على بعد 18 كيلومرتا من دم�سق. على انقا�س دير 

قدمي، يعود اىل القرون امل�سيحية الوىل.

يف �لغرت�ب

1 -  دير �لقيامة -  فرن�سا �خوية  �لقيامة

تاأ�س�س�س هذا الدير بداية يف كوريز التابعة ملنطقة اوبازين يف فرن�سا يف العام 

1965.  باأخوية من الراهبات امللكيات للروم امللكيني الكاثوليك التي �سبق لها اأن 

ن�ساأت يف املغرب منذ العام 1933 ويف فل�سطني يف النا�رشة  منذ 1958.
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لالميان  املتوا�سعة  ال�سهادة  كانت  الرهبانية  الخوية  لهذه  ال�سا�سية  الدعوة 

امل�سلمني  حمبة  ا�سا�س  على  قائمة  �سهادة  وهي  ال�سالم.  وجه  يف  امل�سيحي 

واحرتامهم. ت�ستخدم الخوية يف �سلواتها الليتورجية الغة العربية  قليال وذلك 

بالطق�س البيزنطي.

يف اوبازين عّمقت الخوية انتماءها للتقليد الرهباين والليتورجي البيزنطي 

املو�سيقى  مع  وتكييفها  الفرن�سية  الرثوذك�سية  امل�سادر  اىل  امل�ستمرة  بالعودة 

البيزنطية.

من اجل ان تبقى الخوية متم�سكة بالرتاث الرثوذك�سي الذي غّذاها، ولكي 

حتافظ على عالقاتها مع العامل العربي، دخلت عام 1989 يف كني�سة انطاكية للروم 

الرثوذك�س. هجرت منطقة اوبازين لت�ستقر يف كاركا�سون حيث توجد حاليا.

الن�ساطات احلالية الطبخ والغ�سيل والعناية باحلديقة وكذلك العناية بالراهبات 

املتقدمات يف ال�سن ور�سم اليقونات  وتنفيذ ر�سوم جدارية وترجمة الن�سو�س 

الليتورجية اىل اللغة الفرن�سية وتكييفها مع املو�سيقى البيزنطية وا�ستقبال 

ال�سيوف. يخدم الدير كاهنان و�سما�س. 

الأديار والرهبانيات يف الكر�سي النطاكي الرثوذك�سي

مالحظة

ذكرنا هنا لئحة باديار الكر�سي البطريركي النطاكي الرثوذك�سي يف لبنان.

الرجالية  الرهبانيات  كل  عند  كثية،  اأدياراً  هناك  اأن  اإىل  ن�سي  اأن  نحب 

اإ�سعاع  اأماكن  والن�سائية، من كل الطوائف. لكننا مل ن�سع فيها لوائح. وهي 

واقت�سادي...  وزراعي  وثقايف،  واجتماعي  ورعوي  وليرتجي،  روحي، 

�سيما يف  املوؤمنون ل  يرتادوها  مقّد�سة  امكنة  اهلل على وجودها، وهي  ن�سكر 

ذكرى اأعياد �سفعائها...



اجلماعات الرهبانية

 يف 

�لأر��سي �ملقد�سة

) فل�سطني -  �إ�سر�ئيل - �لأردن - قرب�س(



 جمعية

ر�هبات �ملخل�س )�لأملانيات(

ال�سائغ،  الرابع  مك�سيمو�س  البطريرك  الرحمة  املثّلث  كان  اخلم�سينات،  منذ 

واملطران  جاورجيو�س حكيم، پرتددان  اىل دير راهبات املخل�س الأم يف روما. 

كانت  و  اجلليلني،  احلربين  وبني  الراهبات  بني  متينٌة  �سداقٌة  ن�سات  ما  و�رشعان 

الراهبات  قلبنا نحن  التي زرعت يف  اأوليفيا هذيل،  الأم  العامة  الرئي�سية  اآنذاك 

ال�رشقية  الطقو�س  ومبختلف   الكاثوليك،  امللكيني  الروم  بكني�سة  كبيا  اهتماماً 

واأهمية التعاون فيما بينها. وهذا كان امراأ مو�سوع نقا�س واإ�سكال اآنذاك.

راهبات  تعمل  باأن  رغبتهما  واملطران، عن  البطريرك  اجلليالن   وعربَّ احلربان 

اأبر�سية  القد�س، ويف  املقد�سة، يف بطريركية  الأر�س  اأبر�سيتهما يف  املخل�س يف 

اجلليل.

 وما عّتم ان توّجه املطران جاورجيو�س حكيم )البطريرك مك�سيمو�س اخلام�س 

�سغي  ميتم  لدارة  النا�رشة،  اإىل  لياأتني  الراهبات  اإىل  الر�سمية  بالدعوة  حكيم( 

فيها.

 كما وّجه املطران ابو�سعدى دعوة مماثلة اىل الراهبات، لكي ي�ستلّمَن الدارة 

الداخلية يف الكلييكية ال�سغرى املوؤ�س�سة حديثا يف بيت �ساحور عام 19۵۸.

وتريزيا،  اأوديليا  والراهبتان  للنا�رشة،  برناديت  و  يوديتا  الراهبتان  وعينت 

مدينه  من  باملركب  الراهبات  وتوّجهت  اأرملندا.  الراهبة  العامة  املدبرة  ترافقهن 

ي�سل  لكي  فريق اىل حيفا، وفريق اىل بيوت،   .1958 اليطالية عام  برنديزي 

بطريق الرب عرب �سوريا اىل بيت �ساحور وان�سمت اليهنَّ عام 19۵9 الراهبة كالرا 

)اأو �سابقا زيتا(، ويف بيت �ساحور تتلمذت الراهبات للرهبان الآباء املخل�سيني 

بتعلم الطق�س ال�رشقي، وكان الرئي�س اآنذاك املرحوم الأب جوزيف داغر، خي 

مر�سٍد لنا يف تعّلم اللغة العربية والطقو�س، ويف التغّلب على ال�سعاب الكثية 

يف املرحلة الأوىل.



ظروف  ويف  مدقع  فقر  امام  �ساحور  بيت  ويف  النا�رشة  يف  ذواِتنا  وجدنا   

بها  امل�سّلم  بيتنا، ومل يكن من المور  اأننا يف  معي�سية �سعبة، ولكن �سعرنا حاًل 

اأن نتبع كراهبات من ا�سل لتيني الطق�س ال�رشقي، ل بل كان اختيارنا للطق�س 

املقد�سة،  الأر�س  يف  العامالت  الراهبات  باقي  لدى  م�ستهجًن  امر  البيزنطي 

وكّلهنَّ يْتبْعَن الطق�س الالتيني.

ملخ�س لالأن�سطة �لر�سولية )منذ عام 1958(

الأخوات   -  )Sorores Divini Salvatoris( الإلهي  املخل�س  اأخوات   

كني�سة  لدعوة  تلبيًة   ،1958 دي�سمرب  املقد�سة يف  الأر�س  اإىل  اأتني   ، املخل�سيات 

الروم الكاثوليك )املطران جورج حكيم واملون�سنيور جربائيل اأبو �سعدى(. 

 خدمت �لأخو�ت �لأو�ئل يف �لأر�س �ملقد�سة يف جمتمعني: 

الأيتام  دار  يف  اللحام(  وا�سف  اإ�سم  )من  النا�رشة،   - الوا�سفية  يف   •
الكاثوليك  الروم  مدر�سة  اإىل  واملهمالت. وحتّولت  الفقيات  للفتيات  ومدر�سة 

يف النا�رشة؛ 

ا يف  • وكذلك يف املدر�سة الكلييكية ال�سغرى يف بيث �ساحور ولحًقا اأي�سً
امل�ستو�سف وريا�س الأطفال ومدر�سة التدبي املنزيل للبنات يف بيت �ساحور. 

 يف الأعوام 1962-1973 طلبت احلكومة الأردنية من الراهبات املخّل�سيات 

العمل يف م�ست�سفى رام اهلل.  

املدار�س  اأمانة  عمل  يف  الراهبات  �ساركت   ،1991 عام  اإىل   1977 عام  من 

الكاثوليكية يف القد�س، التي اأن�ساأها جممع الكنائ�س ال�رشقية.  يف عام 1973، 

افتتح جمتمع رام اهلل بيت عماو�س يف القبيبة للن�ساء امل�سّنات واملعوقات. لحًقا، 

املجمع  نف�س  بيت حلم يف  التمري�س يف جامعة  كلية  افتتاح  مت   ،2007 عام  يف 

لإعطاء فر�ٍس تعليمية لل�سباب الفل�سطيني.

تلبيًة  �سوريا،   الالذقية-  يف  الراهبات  خدمت   2007-1996 الأعوام  يف   
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لدعوة املطران فار�س معكرون، حيث تولني الرعاية الرعوية يف رعية امللكيني، 

واأن�ساأن رو�سة اأطفال. اإىل جانب ذلك قمن بتن�سئة معلمات يف ريا�س الأطفال. 

 منذ عام 1999، عملت الراهبات املخل�سيات يف الأردن : اأوًل يف الفحي�س، 

العمال  بني  الوعي  م�ستوى  ورفع  بالرعاية  اهتممن  حيث  عمان،  يف  ولحًقا 

املهاجرين من اآ�سيا خا�سة من �سييلنكا. 

 ت�سم منطقة الأر�س املقد�سة للراهبات املخّل�سيات حالًيا ثالث جمتمعات: 

)ثالث  وعمان  اأخوات(  )�ست  القد�س   - قبيبة  اأخوات(.   )اأربع  النا�رشة 

اأخوات(. 

تعليًما جيًدا وعميًقا، من رو�سة  تقدم  الأخوات مدر�سة  تدير  النا�رشة،   يف 

امل�سيحيني  وغي   )٪85( امل�سيحيني  العرب  للطلبة   12 ال�سف  حتى  الأطفال 

)15٪( من النا�رشة نف�سها واملناطق املحيطة بها. قامت الراهبات بتاأ�سي�س وتطوير 

الربنامج الرعوي للمدر�سة وت�ساركن فيه كذلك يف الإر�ساد النف�سي. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، تتعاون اإحدى الأخوات مع مركز �سانت راحيل لأطفال 

املهاجرين يف القد�س. يف عموا�س قبيبة )فل�سطني(، تعمل الأخوات كممر�سات 

ويف اإدارة دار رعاية امل�سّنات واملعّوقات، بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لالأرا�سي 

املقد�سة )DVHL(.  كما اأنهم يتعاونون مع كلية التمري�س يف جامعة بيت حلم، 

املنزل.  يف  التمري�س  ممار�سات  للطالب  وتقدم   ، املجمع  هذا  يف  تقع  والتي 

جمعية الر�س املقّد�سة الملانية )ابر�سية كولونيا( التي ت�ساند الكثي من امل�ساريع 

يف الأر�س املقّد�سة. 

من  التمّكن  اأجل  من  الأردن  يف  املخل�سيات  لالأخوات  الر�سولية  الأن�سطة   

)بيت  فل�سطني  يف  )التعليم(،  اإ�رشائيل  يف  الثالثة  املجتمعات  بني  التوا�سل 

للم�سّنات و/اأو املعوقات ومدر�سة التمري�س لل�سباب الفل�سطينيني بالتعاون مع 

جامعة بيت حلم(. 

جمعية راهبات املخل�س )الأملانيات( 2۸6



1999 يف  عام  الأردن يف  املخّل�سيات جمّمًعا جديًدا يف  الأخوات  اأن�ساأت 

الفحي�س.  يف عام 2002 انتقل املّجمع اإىل عمان )جبل احل�سني، مقابل مدر�سة 

اآ�سيا،  من  للمهاجرين  املحزن  والواقع  الحتياجات  ف�سل  اأجل  من  الفرير(.  

ار بهم و�سوء املعاملة، طّورت الأخوات برناجًما رعوًيا وتوعوًيا  الذين يتم الجتِّ

اأخوات من �رشيالنكا ومن  ت�سارك حالًيا ثالث  بينهم.   املهاجرين وفيما  للعمال 

الهند يف هذه الر�سالة الر�سولية. ويتحمّلن م�سوؤولية اإعالة املهاجرين امل�ست�سعفني 

واملحتاجني بطرق خمتلفة وبو�سائل خمتلفة.  يقّدمن الرعاية الرعوية والجتماعية 

العامالت يف  الآ�سيويات  املهاجرات  من  عليهم، ومعظمهن  واملعتدى  لل�سعفاء 

الأردنية.   املنازل  يف  كخادمات  اأو  جزئي  بدوام  كعامالت  الأردنية،  امل�سانع 

ا مع كاريتا�س الأردن ، والتي انتهت بتوّقف كاريتا�س يف  تعاونت ال�سقيقتان اأي�سً

يناير 2020 ب�سبب الظروف.

 يحتوي الربنامج الرعوي على: اإر�ساد وتوعية حول الجتار بالب�رش يف الأردن 

ويف بلدان املهاجرين.  اإىل جانب ذلك ، القدا�س الإلهي مرة واحدة يف الأ�سبوع، 

 2020 دي�سمرب  يف  )عاد  �رشيالنكي  كاهن  به  يحتفل  الذي  اللويبدة،  جبل  يف 

اإىل وطنه(. عالوة على ذلك، اإعّداد ال�سبيبة للمناولة الأوىل والتثبيت، واإعداد 

والبوذيون  امل�سيحيون  الليتورجية.  و�سّلّى  ال�سنة  الليتورجيا ح�سب  مع جوقة 

واحتفلوا بالأعياد جنًبا اإىل جنب.

تقوم الأخوات بزيارة ال�سجناء، وزيارة العائالت واملهاجرين يف امل�ست�سفى، 

وموؤا�ساة اأولئك الذين هم بحاجة، والتواجد هناك لأداء �سالة املوت وال�سدقة اأمر 

�رشوري.  بالتعاون مع ال�سفارات وال�رشطة،  ي�ساعدون يف الوثائق الالزمة لأولئك 

املهاجرين، الذين يرغبون يف العودة اأو يتم ترحيلهم اإىل بلدانهم الأ�سلية.  

اليوم ب�سبب حالة الوباء 19	Covid، مت تقلي�س اأن�سطة اأخواتنا اإىل خدمات 

تقدمي  ميكنهم  الأقل،  على  اجلمعة  اأيام  يف  الإغالق  يتم  حتى  الرعوية،  الهاتف 

القدا�س  خدمات ال�سالة يف الدير ملجموعات �سغية كل يوم جمعة، بدًل من 

املقد�س الذي كانوا يقيمنه قبل اجلائحة.

2۸۷ جمعية راهبات املخل�س )الأملانيات(



اأينما كّنا، فاإن ر�سالتنا هي �ساملة مثل موؤ�ّس�سنا الأب  فران�سي�س ماري. عّلمنا 

فرن�سي�س ماري من �سليب الأردن ، وهو اأملاين الأ�سل.  اأن جنعل الإله الواحد 

احلقيقي وي�سوع امل�سيح الذي اأر�سله معروًفاً، واأن لكل �سخ�س حياة اأبدية )انظر 

يوحنا 17: 3( وهذا ما اأّثر يف معظم حياة العالقة على الإطالق باهلل.  كان هذا هو 

ال�سبب يف زيادة دعوته منذ الطفولة ورغبته يف اأن ي�سبح كاهًنا على الرغم من 

ن�ساأته يف اأ�رشة فقية للغاية يف Kulturkampf يف اأملانيا. 

عام  وُر�سم  هدفه  حتقيق  من  متّكن  الكهنة،  اأ�سدقائه  من  وبدعم  اهلل  بف�سل   

1878، عندما كان يبلغ من العمر 30 عاًما.  اأثناء اإقامته يف الأر�س املقد�سة عام 

1880 لدرا�سة اللغة، تاأكدت روؤيته لتاأ�سي�س جمتمع، وبعد ذلك عاد اإىل روما، 

وقّدم هذه الروؤية اإىل البابا لوون الثالث ع�رش، الذي منحه بركاته. 

 �لب فرن�سي�س ماري  �أ�ّس�س يف �لأردن )1848-1918( ثالثة فروع:

، )SDS( الفرع الأول عام 1881 وهو جمعية املخل�س الإلهي-

- ويف عام 1888 الفرع الثاين مع الطوباوية مرمي من الر�سل )تطويب 1968( 

كموؤ�س�س م�سارك ، وهو  جماعة راهبات املخل�س اللهي )Sor DS( ؛ 

املنازل  وزوجات  الأطفال   - العاديني  النا�س  دعا  ذلك،  على  عالوة   -

بيئاتهم،  يف  كر�سل  الر�سالة  اإىل  لالن�سمام  الأكادمييني  وغي  والأكادمييني 

يف اأي مكان عملوا فيه، بغ�س النظر عن املهنة التي يعملون بها. 

  للتطّلع اإىل امل�ستقبل، نرى اأنه ل توجد دعوات ملنطقتنا يف الأر�س املقد�سة، 

يكون  وقد  الأخرى،  الن�سائية  الدينية  املجتمعات  من  العديد  يف  احلال  هو  كما 

اأكرث  الزواج  يكون  العربي، حيث  امل�سيحي  املجتمع  طبيعة  للنظر يف  �سبًبا  هذا 

ملعرفة  ا  واأي�سً )دولية(،  دينية  موؤ�س�سة  اإىل  الدخول  ذلك  بعد  فيه  املرغوب  من 

اأو غي  الزواج  �سواء كان  التزام احلياة،  اأجل  قرارهم من  يوؤجلون  ال�سباب  اأن 

ثالثة  يف  تخدم  اأخت   13( الأخوات  من  قليل  عدد  لدينا  كان  لو  حتى  ذلك.  

جمعية راهبات املخل�س )الأملانيات(2۸۸



بلدان( يف منطقة الأر�س املقد�سة. اإن العمل مع الأ�سخا�س العاديني لدينا لي�س 

حتدًيا فح�سب، بل هو نعمة ثمينة للغاية. ميكننا العتماد عليهم ون�سعر بالمتنان 

لتعاونهم الرائع فيما يتعلق بروحيتنا املخل�سية وموهبتنا.  ب�سفتنا عائلة خمل�سية، 

كنا �سعداء جًدا لأن ن�سهد يف 15 مايو 2021 تطويب موؤ�س�سنا فران�سي�س كرو�س 

جوردان يف روما بعد العرتاف باملعجزة التي اأجراها يف الربازيل.  

 كانت حمبته للم�سيح خمل�سنا والكني�سة متجذرة يف حياته املتوا�سعة وكفاحه 

من اأجل القدا�سة.  كان نبياً ور�سوًل بال حدود.  ن�سلي اأن ت�ستمر روحه وموهبته 

يف اأن تثمر يف اأبنائه الروحيني وبناته من اأجل جمد اهلل الأعظم عندما نعمل وفًقا 

ا واحًدا على الأر�س ل يعرف اهلل ول يحبه فوق كل  لذلك: »طاملا اأن هناك �سخ�سً

�سيء اأنت، ل ت�سمح لنف�سك بالراحة للحظات؛ طاملا اأن اهلل لي�س ممّجًدا يف كل 

مكان ، فاأنت ل جتروؤ على ال�سماح لنف�سك بالراحة حلظة »)فران�سي�س جوردان( 

  وتوالت الراهبات يف خدمة املركزين يف النا�رشة ويف بيت �ساحور بتفان 

كبي وحمبة قلبية للبلد ولأهله . ويف بيت �ساحور افتتحت الراهبات م�ستو�سفاً 

 ،19۸۸ عام   امل�ستو�سف  فتح  اأعيد  وقد  واملحتاجني.  الفقراء  املر�سى  مل�ساعدة 

باإدارة جديدة وهو يوؤدي خدمات رائعة رائدة للمجتمع.

ل�سنني طويلة، حتى  بالراهبات  اإدارتها  نيطت 
ُ
اأ بنيت رو�سة ومدر�سة  ولحقاً 

غادرت الراهبات بيت �ساحور ب�سبب قلة عددهن، ويف النا�رشة بداأت منذ عام 

 1300 حوايل  املدر�سة  تعد  والآن  ومدر�سة،  ميتم  يف  وا�سعة  بناء  اأعمال   1961

طالب وطالبة.

ني�سان   199۸

الأخت كالراير ختولد

2۸9 جمعية راهبات املخل�س )الأملانيات(



دير �لب�سارة

�لنا�سرة

ملحة تاريخية 

عندما كانت الأم فيونيك )+1981( رئي�سة دير يف الغرب، �ساءت العناية 

اللهية ان تتعرف، خالل زيارة قامت بـهـا لالأرا�سي املقـد�سـة، على كني�سـة الروم 

الذي  �سّلوم،  املطران مك�سيمو�س  اجلليل  اأ�ساقفة  برئي�س  تلتقى  واأن  الكاثوليك، 

رّحب بها. وعلى اأثر هذا اللقاء بداأت �سية ديرنا يف النا�رشة، حيث مت احلدث 

الذي غّي وجه الب�رشية. 

النا�رشة، حيث �سار اهلل اإن�سـاناً بعـدمـا قـالت مرمي »نعم« للمالك.

 النا�رشة، املكان املثايل لدعوتنا الرهبانية بحيث ن�سّم موافقتنا اىل مـوافـقـة 

مـريـم ونرّدد معها: »ليكن يل كقولك«. 

منذ �سنة 1985 بداأ العمل ببناء الدير، فاأخذ يكرب �سيئاً ف�سيئاً ويتاأ�سل ويتّطور 

يف ظل اإدارة رئي�سـتـه الأوىل الأم جـبـرية )1994( ومب�ساعدة الكاهن الذي كلِّف 

1994، مع ت�سلم الأم ب�سـرى رئا�سة الدير،  8 كـانون الأول  بخدمة الدير. ويف 

�سم بال�ستمرارية والتجدد الروحي.
ّ
بداأت فـيـه مـرحلة جـديدة تتـ

نريدها  العمل والدر�س وال�سيافة. �سالتنا  كل �سيء ي�سـبح و�سـيلة ويجليها 

على م�ستوى الكني�سة والعامل فنقدم لالآب، الذي يحبنا حبا ل حمدوداً، اأفراح 

الب�رش والمهم وتطلعاتهم . 

الدير، اإيقونة ملكوت اهلل على الأر�س، هو �سـهـادة فرح لقيامة امل�سيح وللحياة 

بالروح عن طريق ال�رشاكة يف التعددية وال�سالم واجلمال.

 ما هو نهجنا �لرهباين؟

لتـقـاليـد الكني�سة البيزنطية املقد�سة  اإننا نتبع يف رهبنتنا اخلطوط العـريـ�سـة   

اإذ نتخذ من الإجنيل قانوننا الأ�سا�سي، ونحـاول جـاهدات باأن نطبـق تـعـالـيـمـه يف 

حياتنا اليومية .
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والطاعة  املحبة  �رش  جت�ّسد  فهي  للراهبات،  اأما  وب�سفتها  الدير،  رئي�سة  اأما   

طريق  البهية  التـزهد  طريق  على  اأخواتها  من  واحدة  كل  تر�سـد  وهي  املتبادلة 

الرتداد امل�ستمر وال�سـفـاء التام الذي يقود اىل الحتاد ال�سخ�سي مع الله احلي. 

دون  لها  خم�س�سة  اأوقات  هناك  بال�سالة  م�سبعة  كلها  حياتنا  نعي�س؟  كيف 

�سواها �سـالة ليرتجـيـة و�سالة يف اخللوة مع الرب. غي ان احلياة بواقعها اليومي 

ت�سكل �سالة م�ستمرة.

 ما هو الدير؟ جماعة من املعـمـدين الذين حـ�سـبـوا كل �سيء ثانوي مقارنة 

بي�سوع امل�سيح ، فكّونوا فيما بينهم ج�سماً حّياً على مثال حياة ال�رشاكة التي جتمع 

بني الأقانيم الثالثة.

 من نحن ؟ جمموعة �سغية من راهبات متعددات اجلن�سية، دير تابع لكني�سـة 

تتـقـا�سـم  والتي  رومـا،  بـابـا  مـع  املتحدة  اجلليل  يف  الكاثوليك  امللكيني  الروم 

وحدة  حتقيق  نحـو  وتتطلـع  الـبـيـزنطي،  التـراث  غنـى  الأرثوذك�س  الإخـوة  مـع 

امل�سيحيني الكاملة.

دير الب�سارة - النا�رشة



دير عمانوئيل

يف بيت حلم

يكت�سف عدد كبي من ال�سواح هذا الدير يف وطن ي�سوع، لكنهم ل يعرفون 

موقعه يف التاريخ الرهباين، مع اأنه قد م�سى على وجوده اأكرث من ثالثني �سنة.  

كيف يحّددون موقعه؟ 

 بداأت النطالقة الوىل يف دير القدي�س بندكتو�س يف ميديا ) Medea ( يف 

اجلزائر، اأثناء  زيارٍة ل�سيادة املطران جورج حكيم، رئي�س ا�ساقفة اجلليل اآنذاك يف 

ا�ساقفة  املطران دوفال )Duval(، رئي�س  �سيادة  ُيلّبي دعوة من  1954. كان  �سنة 

اجلزائر، ملنا�سبة يوبيل ال 1۵0 �سنة على ولدة القدي�س اأوغ�سطينو�س.

 كانت زيارته يف ديرنا هناك، مو�سوع فرٍح كبي لنا، لكت�سافنا وجود كني�سٍة 

لتاأ�سي�س  ابر�سية اجلليل،  اإىل  �سيادته للمجيء  املقّد�سة، ودعانا  عربيٍة فى الأر�س 

دير هناك، يتاآلف مع الليتورجية ال�رشقية واملجتمع امل�سيحي العربي.

لنا دير يف حميط عربي وم�سلم، واطالعنا على وجود م�سيحيني  اأن يكون   

قلوبنا، بحيث  ن�سوجها يف  الدعوة طريق  واأخذت  امل.  ينبوع  لنا  عرب، كان 

تقرر اإيفاد راهبتني اإىل م�رش لتعلم اللغة العربية الف�سحى۔ 

الروم  رعية  عن  امل�سوؤول  جورج  الر�سمندريت  بداأ  الوقت  ذلك  منذ 

كان  �سنوات  فطيلة  ال�رشقية.  الكنائ�س  قيم  ُيطلعنا على  مر�سيليا،  الكاثوليك يف 

يكّر�س عطلته ال�سنوية يف �سبيل هذه الغاية. ثم كانت رحلة ال�ستعداد للمجمع 

الفاتيكاين الثاين والآمال الوا�سعة التي كان ُيوقظها. وميكننا اأن نوؤكد ان كل ما 

اإىل ال�رشق امل�سيحي ب�سلة، كان يجذب اهتمامنا بنوع خا�س. وكّنا على  ميّت 

اأمت ال�ستعداد لالنطالق يف مغامرة �سّيقة هي ان�ساء موؤ�س�سة بندكتية يف الر�س 

املقد�سة! ولكن تاأخَرنا، حمل املطران حكيم على ا�ستقبال راهبات غينا. واأتتنا 

البطريركي  النائب  �سعدى  ابو  جربائيل  الر�سمندريت  من  املرة  هذه  الدعوة 

ال�سلوات  بفرائ�س  القيام  على  اأكرث  نتمّرن  اأن  علينا  ِلزاماً  وكان  القد�س،  يف 
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الليتورجية، باللغة العربية، فقد ق�سينا �سنتني يف لبنان: يف دير الراهبات احللبيات 

يف الزوق اأوًل، حيث اأ�سعفنا احلظ بتلّقي الدرو�س، من �سيادة املطران ناوفيطو�س 

ادلبي نف�سه، مت يف بكفيا، يف دير الآباء الي�سوعيني لتقان اللغة العربية، وثم يف 

دير املخل�س- جون.

يف هذه الثناء، كانت اأ�سداء املجمع الفاتيكاين الثاين ت�سلنا مبا�رشة بوا�سطة 

املطران اإدلبي والآباء  كرميونا و�سكرميا ودبريه. كّلهم اأجمعوا على اأن البطريرك 

مك�سيمو�س الرابع ال�سائغ، برز وجهاً لمعاً طيلة جل�سات املجمع، ما كان ميالأنا 

فخراً. وهو ذاته الذي ن�سحنا بتلّقي درو�س الرتنيم الكن�سي عن يد الأب انطوان 

هّبي، الذي كان يحمل له معّزة كبية.

كل هذا �ساعف تعّلقنا العميق بالكني�سة امللكية، بالرغم من اأننا مل نكن بعد قد 

اتخذنا مكاناً لإقامتنا امل�ستقبلية. فقط خالل �سيف 1963 مّت و�سولنا اإىل القد�س 

لنكون، لبع�س الوقت، �سيوَف الر�سمندريت اأبو �سعدى، يف انتظار الهتداء 

اإىل بيت لنا.

ا�ستعر�سنا قطع اأر�س كثية، لي�ستقر اختيارنا على مكاٍن قريب من بيت حلم، 

عائالت  به  حُتيط  وحيت  املناظر،  املتنّوعة  الطبيعة  على  �ساحرةٌ  اإطاللٌة  لنا  حيث 

م�سيحية م�سيافة. يقع املكان على بعد حوايل  مئة مرت من الطريق العام، وخم�س 

دقائق من قرب راحيل. حللنا اأّوًل يف بيت قروّي �سغي، كان الأ�سا�س للدير الذي 

ن�سا تدريجيا بعد ذالك. 

يف 10 ايار 1965، باركنا اهلل جمددا ب�سماحه لبطريركنا مك�سيمو�س الرابع، 

اأن يكون يف اأور�سليم ويبارك بنف�سه حتويال قانونيا لديرنا البندكتي اإىل دير للروم 

الكااثوليك. لقد �سبق ورافق عن قرب، درو�سنا يف لبنان، واأحب ديرنا ال�سغي، 

القانوين،  ن�سه  من خالل  يحمل،  الذي  البطريركي  من�سوره  بذلك:  ي�سهد  كما 

برنامج عمٍل نبوي:. بف�سل �سلوات الطق�س امللكي الليتورجية، والتاأمل والدر�س 

وال�سغل واملثل ال�سالح حلياة مكّر�سة كّلياً هلل. نتمنى ان يكون هذا الدير اجلديد 
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لطائفتنا، مزدهراً باحلياة يف املكان حيث �سار الكلمة عمانوئيل، "اهلل معنا". واأن 

يكون اإ�سعاعاً للم�سيح املخل�س وموئاًل لل�سالة احلاّرة يف �سبيل الوحدة امل�سيحية. 

جتاه  الرهبانية  احلياة  �سهادة  اىل  بال�سافة  امل�سكوين،  العمل  اأ�سبح  وهكذا 

ال�سعوب العربيه، قاعدة ملوؤ�س�ستنا.

دير عمان  ي�سهد  �سنة،  امل�سيحيني، من كل  ال�سالة لأجل وحدة  اأ�سبوع   يف 

ال�سرتاك يف ال�سلوات ، يقوم به دورياً ممثلون ملختلف الطوائف امل�سيحية يف 

اور�سليم، وهذا �سوٌت م�ستجٌد، لقى يف بداياته بع�س ال�سعوبات وقد متّكنا من 

الرعايا، وزيارة روؤ�ساء  للدير، عن طريق حتريك  اأ�سدقاء  اإذللها مب�ساعدة  كهنة 

كنائ�سهم املختلفة.

19۷1، كان لفتتاح املركز امل�سكوين يف بيت حلم - الذي يقع على  �سنة   

بعد مئات المتار من ديرنا - اأثره الفّعال يف تكثيف وتعميق هذه الت�سالت. 

ان وجود الآباء البندكتيني يف دير مون�رشات )Monnserrat( يف ا�سبانيا، حتى 

�سنة 1982، اأمّدنا ب�سند اأخوي مهّم، فقد كّنا ندعو معاً كهنة اأو اأ�ساقفة اأرثوذك�س، 

اأقباط واأحبا�س، اإىل غداء اأخوي ت�سوده اأجواء املحبة والروح العائلية.

كانت حرب الأيام ال�ستة حمنة كبية ملجمل ال�سعب العربي، واأي�سا لنفتاح 

وتنمية ديرنا، فقد �سّبب اإغالق احلدود من اجلهة العربية، حرماناً من ال�سداقات 

والت�سالت املمكنة، يف �سبيل دعوات رهبانية �رشقية. كما اأنه عزلنا عن جذورنا 

بلجيكا  برئا�سة  بالتحاقنا  امل�سكلة،  لهذه  حاّلً  وجدنا  وقد  اجلزائر.  يف  املوجودة 

العامة التي �ساعدتنا، قدر ا�ستطاعتها، طيلة ال�سنوات ال�سعبة.  باإر�سالها راهبات 

من اأديار اخرى لدعم جمعيتنا.

 ثم اتى خطٌر اآخر يف هجرة الرجال وال�سباب اىل الردن بحثا عن العمل. وكان 

الكاثوليكية،  امل�ساعدة  الينا مكتب  فقد طلب  نتائجه.  معاجلة  نهّب اىل  اأن  علينا 

من  حلم،  بيت  حول   ، الالجئني  خميمات  يف  العامالت  ميّكن  م�سغال  نفتح  اأن 

ك�سب ما ميّكنهم من اإعالة عائالتهم، وما كان يف الأ�سل م�رشوعاً موؤّقتاً، حتّول مع 
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الوقت اإىل طريقٍة عمليٍة يف التعاطي مع ال�سعب امل�سلم، وو�سيلة حيائية لهم ولنا، 

بت�رشيف انتاجنا من اأ�سغال التطريز لأفواج ال�سّياح اإىل ديرنا. وهذا ما �ساعدنا 

لُنم�سي اأيام ال�سطرابات ببع�س الهدوء.

 غي اأننا منذ مرحلة جميئنا، كانت جمعيتنا تُوايل التفتي�س بعمٍق عن طريقة 

حياة رهبانية تتمحور حول الأ�س�س التي و�سعها القدي�س بندكتو�س، واأو�سى بها 

ال�رشقية،  الليتورجيا  املقد�سة، عن طريق  الأر�س  اأ�سبحنا يف  فقد  فرائ�سه،  يف 

عا�سها  التي  الفل�سطينية،  الن�سكية  احلياة   
ِ

ونهج الن�ّساك  الرهبان  اىل  اأقرب 

القدي�سان �سابا ودوروثاو�س الغزاوي وغيها. ومتّكنا، مع الوقت، من ايجاد نهج 

حياة  )Typicon( خا�س بنا، ُينظم حياتنا الرهبانية. وقد حظي مبوافقة جمل�س 

الرهبانية العام واملجمع املقد�س للكنائ�س ال�رشقية والبطريرك مك�سيمو�س اخلام�س 

�سنة  1984. وبهذا اأ�سبح دير عمانوئيل ديراً من�سّماً اإىل الكني�سة امللكية، مع بقائه 

متعلقاً بالرهبانية البندكتية.

�سنا بحركة التجدد الروحي التي اأخذت  يف اأثناء تلك ال�سنوات ذاتها، زاد حت�سُّ

تنت�رش يف الكنائ�س، والتي و�سفها البابا بول�س ال�ساد�س: »باأنها ظاهرة �سعيدة يف 

الكني�سة. فبالن�سبة اإلينا وّفرت لنا اإمكانية انفتاٍح م�سكويٍن اأكرب. يف الواقع، بف�سل 

حركة »ال�سعود اإىل اور�سليم«، تعرّفنا اإىل عدد من قادة الكاريزماتيك الكاثوليك 

والربوت�ستانت وجماعاتهم، وبتاأثي حركة التجدد الروحي، ُولدت يف اأور�سليم 

والنا�رشة جماعات ال�سالة، تلتقي اأ�سبوعيا طيلة ال�سنة.  وقد تقدمت راهبتان من 

بيت حلم بطلب الدخول يف جمعيتنا، ولكنهما، بكل ا�سف، مل تثبتا. بيد اأن طالبة 

اخرى بلجيكية، كانت قد تاأّثرت بحركة التجدد الروحي يف پروك�سل، تقدمت 

بنف�س الطلب، فاأمكننا قبولها، عقب الت�سديق على قانوننا اخلا�س، لت�سبح اأول 

النذور.  حفلة  مرتئ�ساً  حلام،  لطفي  ا�سقفنا  �سيادة  وكان  ديرنا.  يف  �رشقية  ناذرة 

تابع  دير  يف  تعي�س  كانت  الربتغال،  من  نا�سكة  راهبة  اأي�سا  ديرنا  اىل  وو�سلت 

لرهبانيتنا، تطلب تثبيتها عندنا، ُقِبَل طلُبها لتوا�سل حياتها منفردة. 
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كل �سيء كان يب�رش مب�ستقبل نّي. اإل اأن املخّل�س �ساء اأن ي�ستدعي اليه الراهبة 

البلجيكية، بعد ت�سعة اأ�سهر من الآلم املربحة. وقد علمنا بعد ذلك، اأنها قدمت 

الأوىل  الزهرة  تكون  اأن  اهلل  اراد  وهكذا  امل�سيحيني.  لأجل وحدة  حياتها  ذبيحة 

تقطفها يده املباركة من ب�ستان عمانوئيل.

على اإمياننا اأن يقراأ يف كل هذا، حمبة املخل�س املُحيية، ولي�س اإمياننا وحده، 

بل رجاوؤنا اي�سا، الذي يجد فيها غذاءه وقوته. عاملني ان لهذه املحبة لغة، يجب 

وُيعطي  يوماً  ينبت  �سوف  اهلل  زرعه  وما  اليومية،  المانة  يف  ونتقنها  نتعلمها  ان 

ثماره لجل جمده القدو�س. 

�لروحانية

لالإن�سان،  الآب  عن  الك�سف  اإىل  باأكملها  الأر�سية  ي�سوع  الرب  حياة  متيل 

اإليه.  اأعطاهم هديًة �سالته: »اإذا �سّليَت فقل:  لُتظهر لهم الطريق الذي يقودهم 

اأبانا«.  )لوقا 11: 2( 

ملدة ثالث �سنوات، �سّكل الرب ي�سوع، ح�سور الآب بني النا�س، اأر�سله اإىل 

اإخوة قادرين على حمبة بع�سهم البع�س وت�ساحمهم، يف �سداقة حقيقية و�سادقة.  

لقد راأوا معجزاته واهلل يعمل معه.  لكنهم، عند موت ي�سوع ، وجدوا اأنف�سهم 

يف مواجهة الف�سل ، والإذلل ، وامل�سطرون للتخلي عن كل م�ساريعهم من اأجل 

حماولة و�سع اأنف�سهم اأمام اهلل، يف موقف من ال�ستعداد، دون فهم.  

يف م�ساء عيد الف�سح، غفر لهم ي�سوع واأّكد لهم قيامته ورحمة الآب بقوله 

لهم: »�ساأر�سل لكم ما وعدكم به اأبي« )24 ، 49(. 

 كل قلب مثابٍر على ال�سالة، يتعّلم اأن يكون مطيًعاً ليوم اهلل، وم�ستعًدا لكل ما 

يطلبه منهم.  عندها فقط وجدهم الروح القد�س اأحراًرا ومتوا�سعني، فدجمهم 

يف جمتمع حقيقي قادر على الرتحيب بكل من �سين�سم اإليهم. 

اأثناء خطوبتها، الراهبة مثل البن ال�سال، تُعلن توبتها وتلب�ُس رداء البنّوة.   
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امل�سيح  لتباع   ، ومرمي،  ي�سوع   

ِ
ِنَعم والطاعة، من خالل  الأمانة  تلتزم، يف  اإنها 

الفقي والوديع واملتوا�سع القلب. 

ذنونها  كل  لها  غفر  قد  احلنون  الآب  لأن  هي،  كما  حمبوبة  اأنها  العلم  مع   

)متى 18 ، 32 - 33( ، التي تتذكرها كل يوم يف �سالتها )RB4 ، 57(. ميكن 

لكل راهبة اأن حُتبَّ اأختها كما هي، وتدع الآخرين يحّبونها كما هي.  من خالل 

ال�سعي لال�ستيعاب يف احلياة الليتورجية، وال�ستماع اإىل الكلمة واملحبة الأخوية، 

واخلربة العميقة ملحبة اهلل احلرة، تُ�سبح اجلماعة مكانًا كاماًل لل�سفاء والتحرر.

  ي�سمح لنا الإميان بالروح القد�س، بالو�سول اإىل هذا املكان العميق، حيث 

ينتظر اهلل كلَّ واحد مّنا.  بعد ذلك، �ستكون كل اأخت قادرة تدريجًيا على ترك 

التاريخ الب�رشي وال�سخ�سي بالكامل، للدخول يف التاريخ الرائع ملجتمع اأراده 

اهلل وقّواه بكلمته.

الدوؤوبة  املمار�سة  امل�ستمر،  التدريب  للتقدم،  الأكيد  الطريق  القتال،  »ميدان 

الذي  امل�سيح،  ملبداأ  وفًقا  اهلل  ملجد  ي�سعى  اإنه  املجتمع.  هو  هذا  الرب،  لو�سايا 

يقول: »هكذا فليُ�سيء نوركم اأمام النا�س، ليوا اأعمالكم ال�ساحلة وميجدوا اأباكم 

با�سيليو�س(  القدي�س   ،7 املطولة،  )القواعد   )16 ،  5 ال�سماء«، )متى  الذي يف 

»كلما تقدمت يف احلياة الرهبانية و يف الإميان ، يت�سع قلبك، ويف حالوة احلب 

القدي�س  لقوانني  )مقدمة  الإلهية«.  التعاليم  طريق  يف  ت�سي  تُو�سف،  ل  التي 

بنديكتو�س(.

مهارتنا �حلرفية 

من مظاهر خدمتنا ملن حولنا، العمل اليدوي )�سنع ال�سالت، اأقم�سة املذبح 

واملفار�س( والتطريز يف ور�سة خ�سب الزيتون )اجلدران املتقاطعة اأو ال�سدرية، 

ال�سلبان لال�ستخدام ال�سخ�سي(.  اإنه جزء من تقليد هذه الأر�س املقد�سة.  عمٌل 

ذو طبيعٍة رهبانية ، كما اأنه ي�ساعد املجتمع على عي�سه اليومي.  

من املمكن الرجوع اإىل الكتالوج على موقعنا.
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�جلدول �لزمني �لرهباين وحياة �ل�سالة

ال�ساعات، هما حلظتان ل ينف�سالن عن دراما  القدا�س الإلهي وليتورجيا  اإن 

فريدة من نوعها، تُّغي وتُقّد�س الزمان واملكان اللذين نعي�س فيهما، مثل احلجاج 

يف طريقهم اإىل الوطن ال�سماوي.

الفرح  يوم  الرب،  قيامة  يوم  الأحد،  يوم  يف  الرهباين  الأ�سبوع  يرتكز    

وال�سكر وال�رشكة الأخوية والرتحيب )يو 20: 1 ؛ متى 28 ، 1(.  

�ساعات �لعمل:

7:30 Orthros / Lauds Week Sh35 الأحد والأعياد 

 �سباًحا القدا�س الإلهي 9:00 �سباًحا 8:15 �سباًحا

 �سالة الغروب 5:45 م�ساًء 5:00 م�ساًء )م�ساء ال�سبت: 7:30 م�ساًء( 

اجلمعة يوم �سحراوي واعتكاف اأ�سبوعي.

  ال�سالة يف العزلة هي اللحظة املمّيزة لّلقاء احلميم مع من اأغوى وقاد كل 

واحد اإىل هذه ال�سحراء الرهبانية، حتى ت�سعى من كل قلبها وطوال حياتها اإىل 

التوا�سل الدائم مع ربها.

 �ل�ستقبال 

ُيرّحب الدير بالراغبني يف اأن يرجعوا اإىل اأنف�سهم يف �سمت واأن يتوا�سلوا، 

من خالل ال�سالة والليتورجيا، ب�رش الإميان.  فندقنا فندق �سمت. احلديقة التي 

ا اأماكن اأخرى للمجموعات، التي تريد  حتيط به ت�سمح بالتاأمل.  يوفر النزل اأي�سً

يوًما اأو حلظة من امل�ساركة يف ال�سالة اأو بالقدا�س والتعرف على املا�سي الرهباين 

لفل�سطني.
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حركة �لفوكولري �أو عمل مرمي

1 - نبذة تاريخية التاأ�سي�س 

 منبع هذه �حلياة 

حني يختار اهلل احد خملوقاته كي ُيوكل اإليه ولدة عمل معني يف الكني�سة، ل 

يعرف ال�سخ�س املختار ما عليه اأن يفعل. اإنه جمرد اأداة. وهذا هو احلال مع كيارا 

لوبيك موؤ�س�سة »عمل مرمي- الفوكولري« 

 وادوات اهلل تتميز عادة بال�سغر وال�سعف ... ففي حني ترتك الأداة نف�سها بني 

يدي اهلل،  يقوم هو بتن�سئتها من خالل اآلف اللتفاتات املوؤملة واملفرحة. فيجعلها 

اأن تكت�سب معرفة عميقة ونوعا  اإىل  اأهال للر�سالة التي وجدت من اجلها،  اأكرث 

من الإلهام عن جوهر اهلل، فت�ستطيع اأن تقول: ل�ست ب�سيء بل اهلل هو كل �سيء.

�سمال   ( ترنتو  املغامرة يف  بداأت  : »حني  لوبيك  كيارا  مغامرة  بداأت   هكذا 

اأي �سيء. ففكرة عمل مرمي  اأعرف  اأكن  برنامج. مل  اأي  ايطاليا (، مل يكن لدّي 

»كانت لدى اهلل وخمططها يف ال�سماء«. كانت اأيام احلرب وكل �سيء ينهار... 

يف الواقع كانت احلرب العاملية الثانية 1943 يف اأوجها، وكانت الغارات اجلوية 

تتواىل بعنف على مدينة ترنتو، ومن تلك الأحداث ولد »عمل مرمي«، له ميزات 

عمل من عمل اهلل ، خ�سب ومثمر وانت�سار ل يوازي اأي جهد اأو عبقرية ب�رشية، 

يتهّدم واأن كل  اأن كل �سيء  اي�ساأ ثمار وثمار وافرة جدا.  �سلبان واآلم، ولكن 

ة للزوال. فراود كيارا لوييك هذا الت�ساوؤل العميق : » هل هناك وجود  املثل معر�سّ

لأي مثال ل ت�ستطيع القنابل اأن تدّمر« ؟ 

جنم عن هذا الت�ساوؤل، تر�سيخ حقيقة اأكيدة لديها : »نعم ، اإنه اهلل، اهلل حمبة«. 

فهمت كيارا وقتها اأن كل �سيء فاٍن واأن اهلل وحده يبقى ... هذه احلقيقة ولدت 

كجواب  هلل  ذاتها  تكر�س  اأن  اإىل  وقادها  حمبة،  كلها  لت�سبح  حياتها  غّي  نورا 

على حمبته ال�سا�سعة، ولإ�سعال هذا احلب يف قلوب الآخرين، بعفوية وفرح، 



اأول جمموعة، كان  �ساركت كيارا هذا الكت�ساف مع كل من حولها، فتكونت 

اهلل  قلب  على  يعّز  ما  عي�س  اإرادته،  عي�س  يعني  هذا  اهلل:  حمبة  الوحيد  �سغفها 

بطريقة خا�سة، و�سية ي�سوع اجلديدة: حمبة الآخر، املحبة املتبادلة. تلك الو�سية 

الأخوة  بني  الروحي  امل�سيح  ي�ستقبل ح�سور  مذوداً  لتكون  نفو�سهم  هياأت  التي 

ثالثة  اأو  اثنان  اجتمع  حيثما  ي�سوع:  كلمات  اأ�سبحت  عندئذ  با�سمه.  املّتحدين 

با�سمي، اأكون اأنا فيما بينهم، قاعدة القواعد لهذه اجلماعة. 

ُعرف منذ ذلك الوقت »عمل مرمي « اأي�سا با�سم » �لفوكولري« وهي كلمة 

على  ال�سم  هذا  النا�س  اأطلق  لت�ستدفئ.  العائلة  جتتمع  حيث  النار،  موقد  تعني 

جماعة » عمل مرمي »، لأنهم كانوا ي�سعرون معهم بدفء احلب الجنيلي. 

تاأثر جداً مطران املدينة اآنذاك، وباركهم وقال لهم يوما: » اإين اأرى يد اهلل يف 

حياتكم هذه«. كان يرى من بعيد اأن �سيئا كبيا بداأ يولد يف قلب الكني�سة خلي 

الإن�سانية .

 وجد عمل مرمي منبع روحانيته يف الإجنيل، وخا�سة يف �سالة ي�سوع لالآب: 

اإجنيلية  ثورة  فّجر  جديد،  حياة  اأ�سلوب  فانطلق  واحداً«.  باأجمعهم  »ليكونوا 

انت�رشت يف العامل كله.

 2 - كاريزما �لوحدة

 تبداأ قوانني » عمل مرمي « وجميع نظم الفروع باأكملها كتاأكيد على روحانيتها، 

التي تدعو اجلميع دون ا�ستثناء، اىل عي�س الوحدة قبل كل �سيء. بهذه املقدمة 

ال�رشورية لكل قاعدة اأخرى :

 » اإن املحبة املتبادلة والدائمة التي جتعل الوحدة ممكنة، وحتمل ح�سور ي�سوع 

اأ�سا�س حياتهم يف كل  بالن�سبة للمنتمني اإىل عمل مرمي،  يف و�سط اجلماعة، هي 

مظهر من مظاهرها، فهي قاعدة القواعد واملقدمة ال�رشورية لكل قاعدة اأخرى«.

)كيارا لوبيك موؤ�س�سة الفوكولري(
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ملاذا ا�سم »عمل مرمي« ومباذا ي�ساهم ؟ نعر�س هنا املادة 2 واملادة 4 واملادة 6 من 

القوانني العامة: 

 املادة 2- يحمل الفوكولري ا�سم »عمل مرمي«، لأنه بروحانيته املميزة، التي - 

على مثال مرمي العذراء - تُعطي امل�سيح روحياً للعامل، وبتنّوع تركيبها وانت�سارها 

العاملي، وبعالقاتها مع م�سيحيني من كنائ�س وجمموعات كن�سية خمتلفة، ومع 

اإمراأة  رئي�ستها  وكون  دينية،  غي  قناعات  ذوي  اأو  خمتلفة  ديانات  من  ا�سخا�س 

وعلمانية، بكّل هذا تظهر رباطها اخلا�س مع مرمي الكاملة القدا�سة، اأم امل�سيح واأم 

كل اإن�سان ، والتي تريد - بقدر امل�ستطاع - اأن تكون ح�سوراً وتكملة لها على 

الأر�س. 

ي�سابه  وكونه  القدا�سة،  الكاملة  مرمي  مع  اخلا�س  الرباط  بف�سل   -  4 املادة 

الكني�سة، ي�ساهم »عمل مرمي«  يف اإعادة ال�رشكة الكاملة والظاهرة، بني الكنائ�س 

واجلماعات الكن�سية، ويف توجيه الب�رشية جمعاء نحو امل�سيح، من خالل حتقيق 

الأخّوة ال�ساملة. اإن الوحدة التي متّيزه ترتك طابعها اخلا�س على روحه واأهدافه 

وبنيته واإدارته. 

على اأ�سا�س اأن ُيحقِّق »عمل مرمي با�ستمرار ال�رشوط التي يطلبها ي�سوع )متى 

باأجمعهم  ليكونوا   « لالآب:  �سالته  وفق  الوحدة،  هو  يعطيه  لكي   ،)20  ،  1۸
واحداً« )انظر يوحنا 1۷ : 21( .

 املادة 6 - يلتزم عمل مرمي  باأن تعمل من اأجل وحدٍة دائمٍة اأعمق بني املوؤمنني 

الكن�سية، واجلمعيات، واملجموعات واحلركات  املوؤ�س�سات  الكاثوليك، كما بني 

الكني�سة  يف  ال�سابقة  القرون  من  هي  اأو  معا�رشة،  كاريزما  من  ولدت  التي 

الكاثوليكية، منّمية فيها ال�رشكة على خمتلف الأ�سعدة.

الأخرى  الكن�سية  واجلماعات  الكنائ�س  اإىل  املنتمني  امل�سيحيني  مع  تبني  باأن 

والظاهرة  الكاملة  ال�رشكة  اإعادة  بهدف  م�سرتكة،  و�سهادة  اأخوية  �رشكة  عالقات 

اإىل الكني�سة. 
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ترتكز الروحانية على النقاط الأ�سا�سية التالية :

-  اإكت�ساف اهلل حمبة ، كاأب لكل الب�رشية.

- اإرادة اهلل ، كطريق قدا�سة للجميع. 

- الإجنيل املعا�س كاإجابة على حمبة اهلل لنا. 

- حمبة القريب واملحبة املتبادلة.

- ح�سور ي�سوع يف و�سطنا ، كما وعدنا اذا بقينا يف املحبة. 

- اإحت�سان ي�سوع امل�سلوب واملرتوك يف كل المنا. 

- الت�سبه مبرمي العذراء اأم الوحدة ، كنموذج للمحبة لكل الب�رشية.

 3 - �أهد�ف حركة �لقوكولري

·  �لهدف �لعام	

 اإن الهدف العام لـ »عمل مرمي« اأو حركة الفوكولري هو الكمال يف املحبة، 

ل اليها اأع�ساء الفوكولري بالتزامهم بعي�س الإجنيل. اإذ يتغذون يوميا  التي يتو�سّ

من كلمة اهلل، ويكت�سبون طريقة تفكي ي�سوع واإرادته وحمبته.

 �لهدف �خلا�س

ي�سوع: »حيثما  يطلبها  التي  ال�رشوط  با�ستمرار  يحقق  اأن  يريد   »عمل مرمي« 

لكي   ،)20  :  1۸ )متى  و�سطهم«  يف  اأنا  �ساأكون  باإ�سمي  ثالثة  اأو  اإثنان  اإجتمع 

يعطيهم هو الوحدة، وفق �سالته لالآب: »ليكونوا باأجمعهم واحداً« )اأنظر يوحنا 

ع هذه الوحدة يف العامل امل�سيحي  1۷: 21( ؛ يحاول بعد ذلك  »عمل مرمي« اأن ُي�سِّ
ع نطاق عمله لي�سمل الأخّوة العاملية .  ويو�سِّ

4 - �جنازته يف �لتاريخ

·  �لنت�سار 	

اأ�سخا�سا عديدين  روحانية الوحدة التي يقرتحها الفوكولري، جذبت اليها 

هي  والآن  القارات،  وكل  واأوروبا  ايطاليا  يف  انت�رشت  ما  و�رشعان  العامل،  يف 
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منت�رشة يف 1۸2 دولة وت�سم اأ�سخا�ساً من خمتلف الأعمار والدعوات واجلن�سيات 

واللغات والثقافات واملعتقدات . 

·  �لفرع �لن�سائي للرهبنة 	

املا�سي، ومنذ  القرن  ال�سبعينات من  الأردن يف  اإىل  الروحانية  و�سلت هذه 

ذلك الوقت وجدت يف قلوب العائالت وال�سباب اأر�سا خ�سبة، �ساعدتهم يف 

منوهم الروحي، من خالل لقاءات حول الكلمة وروحانية الوحدة، التي �ساهمت 

بدورها يف مد حّيز النت�سار. فكرث عدد الأع�ساء، وبداأت احلياة تثمر، اإنها حياة 

جديدة دخلت يف اجلماعة ويف الكني�سة.

عدة  يف  الأردن  يف  مرمي  عمل  روحانية  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�س  ينت�رش 

وكخمية  املحلية،  الكني�سة  قلب  يف  الوحدة  اأجل  من  بالعي�س  ملتزمني  مدن، 

يف قلب املجتمع حيثما وجدوا. اإنهم من دعوات خمتلفة: بيوت الفوكولريني 

عذارى  فيه  يعي�س  النا�رشة،  بيت  عن  وفريد  م�سّغر  منوذج  هي  التي  املكّر�سني 

مع ي�سوع يف و�سطهم. افتتح بيت فوكولري للبنات املكّر�سات يف عمان عام 

1992 وفوكولري ال�سباب عام 2002. والفروع تكّونت �سيئا ف�سيئا: العائالت 
يتعّمق  والأطفال.  والبنات  الأولد  ال�سباب،  واملتطوعات،  املتطوعني  اجلديدة، 

هوؤلء الأ�سخا�س بهذه الروحانية من خالل لقاءات تن�سئة دورية لكل هذه الفئات 

العمرية .

· �مل�سكونية وحو�ر �حلياة	

بداأ  ثم  ومن  الكاثوليكية،  الكني�سة  قلب  يف  اأول  الوحدة  روحانية  اإنت�رشت 

م�سيحيون من كنائ�س خمتلفة يت�سلون بالفوكولري، مع اإح�سا�سهم القوي باأن 

 1960 امل�سكوين منذ عام  اأخذ احلوار  ثم  اأجلهم.  اأي�سا من  الروحانية هي  هذه 

الكنائ�س، وبداأت ت�ساهم  اإىل كثي من  اأن و�سلت روحانية الوحدة  اإىل  ين�سج، 

»حوار   ، احلياة«  »حوار  وتنّمي  قرون،  منذ  املتوارثة  امل�سبقة  الأحكام  هدم  يف 

ال�سعب«.
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احلوار بني الأديان والثقافات ُمنحْت كيارا لوبيك يف عام 19۷۷ جائزة متيلتون 

هذا  ومنذ  الأديان،  بني  للحوار  الإنطالقة  كانت  تلك  الديني.  للتقدم  لندن  يف 

احلني، تكاثرت واأثمرت العالقات بني موؤمنني من معتقدات دينية خمتلفة يف كل 

اأنحاء العامل، اإىل جانب امل�ساهمة الفّعالة للحركة يف املوؤمتر العاملي لالأديان من 

   WCRPاأجل ال�سالم

الإرادة  ذوي  الأ�سخا�س  املوؤمنني، وكل  كل  بني  التعاون  اأن  املجموعة،  ترى 

الطيبة، عامل اأ�سا�سي للت�سامن العاملي، وبناء ال�سالم يف العامل . 

 5- �أن�سطتها �حلالية

مهمتنا هي تكوين الأع�ساء على عي�س الكلمة، يف احلياة اليومية والعملية، 	·

والتاأمل  ال�سالة  خالل  من  اإجنيلية  وثقافة  عقلية  خلق  اىل  تهدف  بطريقة 

التي  والبيئات،  املجالت  بكل  امل�سيحية،  جت�سيد  على  الدائم  والتدريب 

يتواجدون فيها، �سواء على امل�ستوى الفردي ام اجلماعي، ومن ثم امل�ساركة 

باخلربات ون�رش هذه الثقافة، والعمل على خلق روح م�سيحية منفتحة على  

جميع الفئات والبيئات.

اجتماع كلمة احلياة، يتم اختيار اآية من الإجنيل �سهرياً، كدليل مر�سد حلياتها 	·

اليومية، وهي كلمة احلياة. والتي ترُتجم اإىل اأكرث من 84 لغة، وت�سل اإىل 

خم�سة ع�رش مليون �سخ�س من خالل و�سائل الت�سال املختلفة. كما تقام 

الإختبارات  وتبادل  الكلمة  يف  للتعّمق  اأجمع،  العامل  يف  �سهرية  لقاءات 

حول طريقة عي�سها يف احلياة اليومية. 

دار الن�رش : اأ�ّس�ست املجموعة دار ن�رش على م�ستوى العامل، حيث ت�سدر 	·

عديدة  كتبا  واأي�ساأ  اجلديدة«،  »املدينة  الفوكولري  جملة  اللغات  بجميع 

تنقل تيار حياة مبني على ثقافة الوحدة .

املاريابويل اأومدينة مرمي: وهو املوؤمتر ال�سنوي للفوكولري الذي يجمع كل 	·

املتبادلة . هدف  قانونها املحبة  املتعددة كعائلة واحدة.  الفئات والدعوات 
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املاريابويل هو التدريب العملي على حياة ال�رشكة والوحدة لبناء عامل اأكرث 

اإحتاداً. 

لقاءات منتظمة للتكوين الروحي والإن�ساين لأع�ساء احلركة امللتزمني .	·

اأ�سبوع العامل  باأن�سطة ومبادرات ت�سامن لتحقيق الأخوة العاملية، مثل  القيام 

املّتحد )اأول اأ�سبوع من مايو ايار ( ، م�رشوLiving Peace  ، ومبادرة اجلري من 

اأجل الوحدة ...

6 - تاأثريها يف �ملجتمع على عدة �أ�سعدة :

ي�سوع 	· مع  عائلة  النا�رشة،  عائلة  مثال  على  العي�س  حتاول  العائالت 

متقدة  املحبة  �سعلة  على  احلفاظ  اإىل  ت�سعى  فهي  و�سطهم.  يف  احلا�رش 

بني جميع اأفراد العائلة، ونقلها للمجتمع، حتى ي�سبح هو اأي�سا بدوره 

عائلة. ن�ساأت حول تلك العائالت، حركة العائالت اجلديدة، مكّونة من 

ّع يف داخلها القيم  العائالت التي تريد اأن تعي�س روحانية الوحدة، وتُ�سِ

التي تعزز الأخّوة العاملية.

   ال�سباب يعي�سون لتحقيق وحدة العائلة الب�رشية. من خالل امل�سارات من 

اأجل عامل موّحد   » Pathways for a United World« يقرتحون  طرقاً 

للتغيي يف ق�سايا عاملية كبية. 

كل 	· على  متغّلبني  متحد،  عامل  ببناء  وعاملياً  حملياً  يلتزمون  الفتيان   

النق�سامات، بدءاً من النق�سامات يف الأ�رشة، وتلك بني الأجيال، ويف 

املدر�سة.

 الأطفال يلتزمون كل يوم بالعي�س من اأجل عامل اأكرث احتاداً، ون�رش قيم 	·

ال�سالم والأخّوة العاملية. 

البالغون يلتزمون يف عي�س احلياة الجنيلية يف كل املجالت والبيئات، 	·

التي يتواجدون فيها، والعمل من اأجل حتقيق »اخلي العام«، وبناء اإن�سانية 

جديدة اأ�سا�سها املحبة، امل�ساواة والأخّوة، وكذلك يعملون على مبادرات 

من اأجل حماية البيئة ون�رش ثقافة احلفاظ عليها. 

حركة الفوكولري اأو عمل مرمي



306
 الرهبان والراهبات والكهنة وال�سمام�سة، ي�ساركون يف عي�س روحانية 	·

الوحدة، يف قلب عائالتهم الرهبانية اأو رعيتهم، وهم بدورهم يحملون 

للحركة غنى روحانيتهم اخلا�سة. 

»روحانية 	· بن�رش  الفوكولري  حركة  تلتزم  الكني�سي،  ال�سعيد  على   

امل�ساركة« يف خمتلف املجالت الكن�سية ، والعمل جنباً اإىل جنب، مع 

كل القوى املتواجدة فيها من اأجل خدمة الكني�سة املحلية .

 7 - روؤيتها �لروحية �لكن�سية

الكاثوليك، 	· املوؤمنني  بني  اأعمق  دائمة  وحدة  اأجل  من  بالعمل  الإلتزام   

كما بني املوؤ�س�سات الكن�سية واجلمعيات، واملجموعات واحلركات التي 

ُولدت من كاريزما معا�رشة اأو قدمية يف الكني�سة الكاثوليكية، وال�سعي 

لتنمية ال�رشكة معها على خمتلف الأ�سعدة.

امل�سيحيني 	· مع  م�سرتكة  و�سهادٍة  اأخّوية،  �رشكة  عالقات  لبناء  العمل   

املنتمني اإىل الكنائ�س واجلماعات الكن�سية الأخرى، بهدف اإعادة ال�رشكة 

الكاملة والظاهرة اإىل الكني�سة. 

للمزيد من �ملعلومات : 

الفرن�سية،  ال�سبانية،  الإجنليزية،  الإيطالية،  )باللغات  الر�سمية  ال�سفحة 

 https://www.focolare.org : )والربتغالية

 worlwide اين جتدنا ؟ على ال�سفحة الرئي�سية انقر على

حركة الفوكولري اأو عمل مرمي



�لعائلة �لرهبانية 

للكلمة �ملتج�سد

1- تاأ�سي�س الرهبنة

رهبانية.  عائلة  بتاأ�سي�س  بويال  ميغيل  كارلو�س  الب  ْلهم 
ُ
اأ  19۸1 اأيار   3  يف 

الرهبنة  كارلو�س  الأب  اأ�ّس�س  والتمييز،  ال�سالة  من  اأعوام  الثالث  قرابة  وبعد 

يف  ميندوزا(  يف  �سغية  )مدينة  رافاييل  �سان  مدينة  يف   ،1984 اآذار   20 يف 

اهلل،  ابن  جت�ّسد  ل�رّش  اإكراماً  املتج�سد«،  »الكلمة  ا�سم  اإختيار  مت  وقد  الأرجنتني. 

ي�سوع، الإله الذي �سار اإن�سانا، اأي ملا هو اأعظم حلظة يف التاريخ. من ذلك ال�رّش 

اأي  انثقاف الإجنيل -  األ وهو  املحّدد،  اإىل هدفنا  نتو�سل  نبعت روحانيتنا لكي 

ظواهر  كل  واإىل  الب�رش،  كل  اإىل  التج�ّسد  امتداد  لأجل   - الثقافات  يف  اإدخاله 

الب�رش.

2- �لفرع �لن�سائي للرهبنة : »خادمات �لرب وعذر�ء ماتار�« 

تاأ�س�سن يف �سان رافايل بالأرجنتني يف 19 من اآذار عام 19۸۸ عيد القدي�س 

يو�سف، على يد الأب كارلو�س ميغيل بويال. بان�سمامهّن اإىل كهنة رهبنة الكلمة 

املوهبة  بنف�س  املتحدة  الرهبانية  املتج�ّسد،  الكلمة  عائلة  معاً  ن  وتُكوِّ املتج�سد، 

الروحية. وتتفّرع رهبنة اخلادمات اإىل فرع ر�سويل وفرع تاأملي . 

وفقا 	· عرائ�س  امل�سيح  ي�سوع  يعطي  اأن  يف  »الرغبة  هو  املوؤ�س�س  هدف 

اإرادتهن  الفتيات  بع�س  اأعربت  عندما  املنا�سبة،  هذه  وجاءت  لقلبه«. 

بتكري�س نفو�سهن هلل، بح�سب روحانية رهبنة الكلمة املتج�سد. اخذت 

الراهبات ا�سمهن من �سليب ماتارا، �سليب خ�سبي، �سنعه اأحد ال�سكان 

الأ�سليني يف الأرجنتني. على هذا ال�سليب نَق�ٌس لربنا ي�سوع امل�سيح. 

ال�سامية  العذراء  مرمي  للرب وهي  اول خادمة  تقف  ال�سليب  قدم  عند 

الرهباين  ثوبهن  من  وجزء  اإ�سارتهن  اأ�سبح  ال�سليب  هذا  القدا�سة. 



اأن نعرف �سيئا غي امل�سيح وامل�سيح امل�سلوب« )1  اأن ل نريد  ليتذّكرن 

كورنثو�س 2:2( 

الأول 	· كانون   20 يف  لرهبنتنا  التاأملي  الفرع  تاأ�ّس�س  التاأملي:   الفرع 

اأ�سا�ساً  نف�سه  �س  ُيخ�سِّ للن�ساء،  واآخر  الرجايل،  التاأملي  الفرع   .19۸۸
للعمل الر�سويل بال�سالة وباحل�سور، ويوجد خا�سة يف اأماكن الر�سالة.

ويعتني هذا الفرع بخدمة املوؤمنني يف اأماكن العبادة، بال�ستعداد لإقامة 

القدا�س الإلهي وباإلقاء عظات الريا�سات الروحية عند احلاجة.

٣- �لرتبة �لثالثة �لعلمانية

 حّثت الكني�سة والبابا بت�سميم على  الدعوات املتعددة، اأي الطرق الر�سولية 

الروحية املتنوعة، التي تعمل يف كل  موؤمن علماين. وكان الرد على ذلك اأ�سا�س 

ن�ساأة الرتبة الثالثة العلمانية لرهبنة الكلمة املتج�سد. فنحن كرهبنة للحياة املكر�سة، 

نعمل على ربط عائلتنا مع كل العلمانيني الراغبني يف امل�ساركة ويف اإغناء كنوز 

رهبنة الكلمة املتج�ّسد با�ستثمارهم للتزاماتهم املحددة يف العامل، لكي ي�سيوا 

وبانت�سار  بدور  اأحٍد  كَل  ويخربوا  حميطهم،  يف  للكلمة  جديداً  جت�سداً  اأي�ساً 

التج�ّسد.

اإكلييكيني  طالبا  مبتدئني،  �سغارا  اإكلييكيني  طالباً  اأي�سا:  املوؤ�س�سة  ت�سّم   

الأوىل  املرحلة  يف  طالبات  وكهنة،  �سمام�سة  مكر�سني،  علمانيني  اإخوة  بالغني، 

راهبات بنذور موؤقتة ودائمة، علمائيني وعلمانيات مكّر�سني ومكّر�سات.

 وبف�سل نعمة اهلل ، ازدهرت تلك املجموعة ال�سغية يف مناطق خمتلفة من 

العامل. ويف الوقت احلا�رش نحن متواجدون يف 43 دولة من القارات اخلم�س.

٤- موؤ�س�س �لرهبنة: �لأب كارلو�س ميغيل بويال

 ولد يف بوين�س اير�س يف الأرجنتني يف 4 اأبريل 1941، يف عائلة متدّينة. يف 

�سن ال 23 دخل املعهد الكليكي يف بوين�س اآير�س، واأنهى درا�سته يف املعهد. 

والكتاب  الالهوت  بتدري�س  بداأ  ر�سامته،  بعد   .19۷1 اأكتوبر   7 يف  كاهنا  �سيم 
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املقد�س يف موؤ�س�سات تعليمية خمتلفة:  اإكليكيات خمتلفة واملعهد العايل للثقافة 

الكاثوليكية و جامعة الأرجنتني الكاثوليكية، ويف رعايا خمتلفة يف اأبر�سية بوين�س 

اكليكية  ويف  ال�سغرى  الكليكية  يف  ومعلماً  روحياً  مر�سداً  كان  وقد  اآير�س، 

�سان رافايل الأبر�سية )يف مندوزا(. لقد كتب عدة كتب منها: التعليم امل�سيحي 

لل�سباب، ال�سباب يف الألفية الثالثة،  مرمي �سيدة لوخان، خبز احلياة البدية وكاأ�س 

رعيتى،  اجزاء(،  )اربعة  اخلادمات  العظيم،  بول�س  يوحنا  البدي،  اخلال�س 

الروحية  للريا�سات  كبي  مرّوج  ال�سم�س. وهو  وترق�س  فاطمة،  ال�سرتاك،  فن 

بتعاليم  اإىل حد كبي  تاأّثر  الرحمة.  بيوت  الكثي من  الغناطية، واعٌظ وموؤ�ّس�س 

البابا القدي�س يوحنا بول�س الثاين، بعد انتخاب الأب الأقد�س يف عام 19۷۸، 

بداأ الأب بويال مبتابعة كتاباته واأن�سطته عن كثب من رعيته يف بوين�س اآير�س. 

5- �لروحانية 

روحانيتتا مرت�سخة يف �رش التج�ّسد املقّد�س، ويف ال�رش املقّد�س للكلمة الذي 

�سار ج�سدا يف اأح�ساء العذراء مرمي الكلية القدا�سة. 

روحانيتا تق�سد اأن تتطبع يف مظاهرها العديدة ب�رّش التج�سد. نريد اأن نتاأ�سل 

لذا  امل�سيح،  لي�سوع  الأول والأ�سا�سي  ال�رش  الذي هو  املقّد�س،  التج�سد  �رّش  يف 

)اأف�س�س  امل�سيح  يف  الأ�سياء  كل  ت�سلح  لكي  بحما�س،  النقطة  هذه  من  ننطلق 

1/10(. نريد اأن نكون جت�ّسدا اآخر للكلمة، حتى يتج�ّسد الكلمة يف كل ما هو 
اإن�ساين. ويجب اأن تظهر بطريقة خا�سة عبادتنا لي�سوع امل�سيح يف �رش التج�سد؛ 

ويف تخّليه عن ذاته مرة ثانية يف �رش الآلم - وهو الفعل الكهنوتي الأ�سمى - 

الذي يجعلنا نتاأمل باإعجاب، بف�سل هذا التناق�س العجيب، يف التخلي العميق 

 » kenosis «املوجود يف التج�سد ؛ وكذلك يف �رش جميئة الثاين الذي �سيتّمم 

ملء جميئه الأول. 

الت�ساقا  تلت�سق  البي�ساء(  الكني�سة  اأ�سياء  ن�سميها  )التي  اأ�سياء  ثالثة  هناك 

ظهر يف اجل�سد  )1 تيم 3/16( ، وبالتايل تتعلق اأي�سا 
ُ
حميما ب�رش التقوي الذي اأ
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مبحبتنا ، األ وهي :

اأي 	· الكاثوليكي،  الكهنوت  عمل  بوا�سطة  ت�ستمر  التي  الإفخار�ستية 

التج�ّسد من خالل عن�رشي اخلبز واخلمر.

العذراء مرمي كاملة القدا�سة التي قالت نعم، لكي ي�سي الكلمة ج�سدا 	·

من حلمها ودمها. 

د حلقيقة و الإرادة ولقدا�سة امل�سيح. 	· البابا الذي هو احل�سور املج�سِّ

القدا�س  اأ�سا�سيني:  الروحية على عن�رشين  ت�ستند حياتنا  �ل�سالة:  6- حياة 

الإلهي اليومي وال�سجود للقربان القد�س خالل �ساعة حمددة يوميا. 

7- �ملوهبة: نريد اأن نعمل من كل ان�ساٍن جت�ّسداً جديداً للكلمة.

بطاعة  يعملوا  اأن  اأع�سائها  على جميع  فاإن  بالرهبنة،  اخلا�سة  املوهبة  اأما عن 

هو  ما  كل  امل�سيح  ل�سيادة  ُيخ�سعوا  حتى  املرميي،  وبالطابع  القد�س  للروح  بالغة 

باحلقيقة ب�رشي، وذلك حتى يف اأكرث املواقف �سعوبة. وكذلك يف ظل الظروف 

الأكرث معاك�سة.

 هذا معناه احل�سول على النعمة الالزمة ملعرفة كيفية العمل - بطريقة ملمو�سة 

الإت�سال،  الرتبية ويف و�سائل  العائالت ويف  امل�سيح يف  ا�ستمرار وجود  - على 

هي  هذه  الب�رشية.  احلياة  مظاهر  من  �رشعي  مظهر  اأي  ويف  الفكر  رجال  وعند 

ل اإىل اأن ي�سي كل اإن�سان »مبثابة جت�ّسد جديد  العطّية التي ميكن بوا�سطتها التو�سّ

للكلمة«، وذلك بكوننا يف الأ�سا�س مر�سلني ومرمييني.

8- غاية الرهبنة: جت�سيد الإجنيل يف حياة كل اإن�سان لي�سل �رش اخلال�س اإىل 

كل اإن�سان ويتج�ّسد يف حياته . 

لدينا  اأي�سا  فنحن  املكر�ّسة،  للحياة  كما هو حا�سل يف كل جمعية )رهبانية( 

غاية عامة اأو م�سرتكة - عادة ما تُ�سّمى دعوة - ن�سعي بوا�سطتها اإىل اتِّباع امل�سيح 
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باأن  اخل�سو�سي،  هدفنا  ونُحّدد  القد�س.  الروح  لعمل  خا�سعني  اأوثق،  اّتباعاً 

نقدم اأنف�سنا متاماً لتثقيف املجتمع اإجنيلياً، اأي حمل الإجنيل للمجتمع بكل جوانبه 

الثقافية واحل�سارية. وهذا يحّفزنا على العمل بكل قوانا لن�رش وجت�سيد الإجنيل يف 

اإن�سان ويتج�سد يف حياته. ويظهر  اإن�سان، لي�سل �رش اخلال�س اإىل كل  حياة كل 

ذلك يف كوننا عائلة، فنحن نرُبز نذورا علنية ونعي�س حياة اأخوية م�سرتكة. كما 

اأن ال�سهادة العلنية التي يتعنّي علينا اأن نعطيها تت�سمن واقع الفرز عن العامل. اإذ 

اأن احلياة بح�سب الروح القد�س تتطلب بال�رشورة اإق�ساء روح العامل عنا: روح 

احلق ... ل ي�ستطيع العامل اأن يتلقاه لأنه ل يراه ول يعرفه )يو 14 : 17( . )من 

لتب�سي  نتفرغ  اأن  والفريدة  املحّددة  الغاية  من خالل  نريد  واأخيا   .)20 القانون 

الثقافة نف�سها، مبعنى اأن نعمل على ا�ستخدام قوة الإجنيل. كيما نُغّي معايي احلكم 

امللهمة،  امل�سادر  التفكي  خطوط  الإهتمام،  نقاط  املحّددة،  القيم  الأمور،  على 

اأمثلة احلياة الب�رشية، وذلك من اأجل اأن تغمر قوة الإجنيل: طرق التفكي، ومعايي 

احلكم على الأمور، ومقايي�س العمل. )من الد�ستور 26( 

اأعلن: »اإن حالة  اأن املجمع الفاتيكاين الثاين قد  اأن نن�سى  اأننا ل ميكن  حيث 

الطالق املوجودة بني الإميان واحلياة اليومية للكثيين، يجب اأن ُينظَر اإليها كواحدة 

من اأخطر اأخطاء ع�رشنا«، ويعود ذلك بدرجة كبية اإىل اأن العامل، خالل القرون 

الأخية، قد »تباعد وانف�سل �سيئا ف�سيئاً عن اجلِذع امل�سيحي حل�سارته« ، مما اأّدى 

بثقافته اإىل حالة من الالم�سيحية. 

9- �لتكري�س �لتام ملرمي �لعذر�ء 

ماري  لوي�س  القدي�س  ملرمي على طريقة  التام  التكري�س  رابعا، هو  نذراً  ننذر 

جرپنيون دي مونفور، وبه نُظهر حبنا للعذراء مرمي املطّوبة، لكي نتلّقى معونتها 

ال�رشورية لأجل اأن ميتّد التج�ّسد يف كل ال�سياء.

نحن نرغب اأن تُلّخ�س روحانيتنا هكذا:
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لي�س ي�سوع اأو مرمي؛ لي�ست مرمي اأو ي�سوع.

ل ي�سوع بدون مرمي؛ ول مرمي بدون ي�سوع.

لي�س فقط ي�سوع بل مرمي اأي�ساً. 

كما لي�ست فقط مرمي بل ي�سوع اأي�ساً. 

دائماً ي�سوع ومرمي، دائماً مرمي وي�سوع.

نحو مرمي بوا�سطة ي�سوع: ها هي اأمك )يوحنا 19 : 27(

نحو ي�سوع بوا�سطة مرمي : اإفعلوا ما يقوله هو لكم )يو 2 :5(.

اأوًل: ي�سوع  الإله الإن�سان.

ولكن تاأتي بعده مرمي، اأم اهلل.

هو: الراأ�س؛ وهي: العنق؛ ونحن: اجل�سد. 

كل �سيء من اأجل ي�سوع ومن اأجل مرمي؛ مع ي�سوع ومع مرمي. 

يف ي�سوع ويف مرمي؛ لأجل ي�سوع ولأجل مرمي. 

اأخيا وبب�ساطة: ي�سوع ومرمي، مرمي وي�سوع.

وبامل�سيح نحو الأب يف الروح القد�س.

10- �لعمل �لر�سويل 

نرّكز اهتمامنا بطريقة خا�سة على الوعظ بكلمة اهلل، التي هي اأم�سى من كل 

�سيف ذي حّدين )عب 4 : 12(، وذلك بكل اأ�سكالها يف الدرا�سة وتعليم الكتاب 

امل�سيحي  والتعليم  والليرتجيا  القدي�سني  الآباء  واأقوال  والالهوت  املقد�س، 

وامل�سكونية...اإلخ، ويف اإجراء اإر�ساليات �سعبية وريا�سات روحية وتربية لالأطفال 

املرتوكني،  )كالأطفال  احتياجا  لالأكرث  واأعمال حمبة  املدار�س  اإن�ساء  وال�سباب، 
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دور الأيتام و بيوت الأ�رشة. بيوت لذوي الحتياجات اخلا�سة، واملر�سى وكبار 

ال�سن، اإر�سالية ال�سجون(... اإلخ، ويف البحث عن ُر�سل وكذلك تكوينهم ر�ساًل 

اأخرى  اإلخ، ويف حالٍت  للكلمة، ويف ن�رش جماّلت ون�رشات وكتب...  اأكّفاء 

اأي�سا ، نريد اأن جُنري امتداداً للكلمة بوا�سطة الكلمة ال�سفهية واملكتوبة.

11- عائلتنا �لرهبانية يف �ل�سرق �لأو�سط و�لعمل �لر�سويل يف �ملنطقة 

و�سلنا اإىل الأرا�سي املقد�سة عام 1993. لدينا الآن بيوت يف فل�سطني 	·

تنزانيا  �سوريا،  قرب�س،  العراق،  تون�س،  م�رش،  الأردن،  واإ�رشائيل، 

وقريبا يف لبنان واخلليج . 

نعمل مع الكاثوليك املحليني واأي�سا مع غي الكاثوليك، ومع اأنا�س من ديانات 

اأخرى. نعترب العمل امل�سكوين واحلوار بني الديانات كاأولوية يف عملنا الر�سويل. 

لأجل ذلك اأ�ّس�سنا مركزا م�سكونيا يف الإ�سكندرية.

+ �لأر��سي �ملقد�سة :

حلرا�سة  التابع  حنه  القدي�سة  مزار  يف  التاأمليني  للرهبان  بيت  �سفوريا:   -

الأرا�سي املقد�سة.  

للرهبان  التابعة  الرعية واملدر�سة  الراهبات يف  ت�ساعد  �بيب:  يافا - تل   -

الفرن�س�سكان. 

- �لقد�س : مركز البيت الإقليمي.

- بيت حلم وبيت �ساحور: يهتم الرهبان والراهبات ببيتني لذوي الحتياجات 

اخلا�سة، حيث اأن احدهم يبعد خطوات قليلة عن كني�سة املهد. ويهتم هذا البيت 

يف الأطفال والبالغني، الذين لديهم اإعاقات ج�سدية وعقلية.

- بيت حلم، يوجد البيت الإقليمي للراهبات. 

- بيت جال: تعمل الراهبات يف اكليكية البطريركية الالتينية .

العائلة الرهبانية للكلمة املتج�سد
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التابعة  الوحيدة  الالتني،  رعية  يف  والراهبات(  )الرهبان  نعمل  غزة:   -

للبطريركية الالتينية ويف مدار�س البطريركية املتواجدة يف غزة. 

كما عمل اأباوؤنا الكهنة منذ قدومهم اىل الأر�س املقّد�سة مع كٍل من اكلييكية 

البطريركية الالتينية واكليكية رهبان الفرن�سي�سكان يف التن�سئة والتدري�س.

 �لأردن

»�سيدة 	· ومزار  الزيارة«  »�سيدة  رعية  عن  م�سوؤولون  الكهنة   : عنجرة 

اي�سا  لدينا  ويوجد  الرعوي.  العمل  يف  الراهبات  وتعاونهم  اجلبل«. 

للفتيات،   : اق�سام  وينق�سم اىل ثالث  الرجاء«،  ام  العذراء  »بيت مرمي 

اىل  يوم  عمر  من  واولد  بنات  يحوي  بيت  وهو  وللفتيان.  لالأطفال، 

الطالب  بتدري�س  الرهبنة  تتعّهد  الدرا�سية  املرحلة  انتهاء  �سنة. وبعد   18

والهتمام به حتى يبداأ بالعتماد على نف�سه بالكامل.

 م�سر

اخلا�سة 	· الحتياجات  لذوي  وبيت  لل�سباب  بيتان  يوجد   : �ل�سكندرية 

لالإناث والبيت القليمي  الأبتداء  للذكور وبيت  البتداء  بيت  للذكور، 

للكهنة . 

�لقاهرة: لدينا بيوت: لالأطفال )ذكور واناث(، بيت للفتيات النا�سئات، 	·

بيت لذوات الحتياجات اخلا�سة، البيت القليمي، وتعمل راهباتنا يف 

« English Cairo School »مدر�سة » القاهرة الجنليزية

 �سوريا وحلب: يعمل كهنتنا يف حلب كم�سوؤولني عن العمل الرعوي يف 	·

كني�سة النيابة الر�سولية ملطرانية الالتني، ويف �سكن لل�سباب اجلامعيني، 

كما تعمل الراهبات يف �سكن الطالبات التابع ملطرانية الالتني يف حلب، 

واي�سا يعمل الكهنة والراهبات مع الفقراء واملت�رشرين من احلرب. 

يف �لعر�ق وبغد�د: العمل الرعوي يف كاتدرائية الالتني، كما يعملون مع 	·

الالجئني، وتعمل الراهبات يف ال�سفارة البابوية يف بغداد .

العائلة الرهبانية للكلمة املتج�سد
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ودير 	· طالبات،  و�سكن  تون�س،  كاتدرائية  يف  والراهبات  الكهنة  يعمل 

لالآباء التاأمليني )احلبي�س(

بينزرت: تعمل الراهبات يف املدر�سة التابعة ملطرانية الالتني يف بنزرت. 	·

قرب�س: يعمل الكهنة يف الرعية و بيت �سيافة للمر�سى.	·

·	 4 يو   1( اجل�سد  يف  جاء  الذي  امل�سيح  ي�سوع  على  نرتكز  اأن  نريد    

: 2(، وفقط على امل�سيح، وامل�سيح دائما، وامل�سيح يف كل �سيء، وامل�سيح 

يف اجلميع، وامل�سيح الكل لأن ال�سخرة هي امل�سيح،  ول ي�ستطيع اأحد اأن 

ي�سع اأ�سا�ساً اآخر. )د�ستور رهبنة الكلمة املتج�سد ۷(

 �ح�سائيات

 يف الوقت احلا�رش تت�سمن عائلتنا الرهبانية 2200 �سخ�سا تقريبا، بني كهنة 

من  دولة   42 يف  متواجدين  اإلخ   وراهبات...  واكلييكيني  )رهبان(  واأخوة 

القارات اخلم�س ؛ واأع�ساوؤها هم مر�سلون مكّر�سون هلل كل بح�سب دعوته. زد 

على ذلك العلمانيني املكّر�سني. و اأع�ساء الرهبنة العلمانية الثالثة، وحدهم يزيد 

عن الألفني �سخ�س. 

ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع اىل ال�سفحة :	·

 https://www.iveinarabic.org

ملتابعة ن�ساطات الرهبنة يف ال�رشق الأو�سط:	·

https://www.facebook.com/iveinarabic 

العائلة الرهبانية للكلمة املتج�سد



جمعية بنات مرمي �أم �ملعونة

)الراهبات ال�سالزيانيات(

1 -التاأ�سي�س:

تاأ�س�ست جمعية بنات مرمي اأم املعونة، واملعروفة با�سم الراهبات ال�سالزيانيات، 

القدي�س يوحنا بو�سكو والقدي�سة ماريا دومنيكا  يد  1872، على  اآب عام   5 يف 

مادزاريللو. بعد اأن اأ�ّس�س دون بو�سكو جمعية الآباء ال�سالزيان يف مدينة تورينو 

بو�سكو  القدي�س  راأى   ،1859 عام  الفقية  ال�سبيبة  وتربية  خلدمة  اإيطاليا،  �سمال 

فوجد  للفتيات،  والثقافة  الرتبية  تزويد  على  لتعمل  ن�سائية  رهبنة  اإيجاد  �رشورة 

بالقدي�سة ماريا  التقى دون بو�سكو  بلدة مورنيزي، حيث  بذرة هذه اجلمعية يف 

مادزاريللو عام 1864، وكانت ماريا ع�سواً فعاًل يف جمعية احلبل بال دن�س، التي 

كانت ر�سالتها الهتمام ب�سوؤون الفقراء واملحتاجني واملر�سى يف البلدة.

القدي�س  تّعرف  مورنيزي،  رعية  كاهن  بي�ستارينو،  الكاهن  ومب�ساندة  وهكذا 

يوحنا بو�سكو على هذه اجلماعة ومنها انطلق العمل لتاأ�سي�س هذه الرهبنة. 

2 - الكاريزما:

لالإن�سان  املتكامل  النمو  اأ�سا�س  باعتبارها  الرتبية،  على  اجلمعية  هذه  ترّكز   

واأن  بد  ل  التي  الكاريزمية  ال�سفات  ومن  واملحتاجة.  الفقية  ال�سبيبة  وخا�سة 

لالآخر،  الإ�سغاء  واملحبة،  الفرح،  الكاريزما:  هذه  �سمن  يعمل  من  بها  يتمتع 

املرونة وروح العائلة.

تقوم هذه الكاريزما على الأ�سلوب الوقائي للرتبية للقدي�س يوحنا بو�سكو، 

كان  الذي  القمعي  الأ�سلوب  على  ا  ردًّ بو�سكو  يوحنا  القدي�س  اأوجده  والذي 

�سائًدا. اإذ يف حني كان الأ�سلوب القمعي، يقوم على �رشح القوانني واملبادئ، 

وكان ينتظر من ال�ساب اأن يطبقها حرفًيا واأن تطبق عليه العقوبة عند خمالفتها، 



الروحي،  الإن�ساين،  منوه  على  يعمل  و  ال�ساب  ليافق  الوقائي  النظام  اأتى 

الجتماعي... الخ ويبنى هذا النظام على ثالثة اأعمدة:

للت�رشف 	· ال�سباب  تدفع  التي  الأ�سباب  عن  البحث  به  وُيق�سد  �لعقل:   

بطريقة معينة، والنطالق من هذه الأ�سباب لتحقيق منّوه. كما ُيق�سد به اأن 

يقوم املربي ب�رشح اأ�سباب اأهمية اتباع القوانني، و البعد عن العقوبات. و 

الفرد، وال�سمي  لقيمة  الأ�سيلة  الإن�سانية  امل�سيحية  النظرة  البعد  ي�سمل هذا 

والطبيعة الإن�سانية، الثقافة، العمل، و احلياة الجتماعية.

التالميذ 	· خلي  الكلي  الن�رشاف  تتطلب  القلب،  من  تنطلق  الرتبية  �ملودة: 

يو�سي  مرافقتهم،  و  لهم  لالإ�سغاء  الدائم  وال�ستعداد  بينهم،  واحل�سور 

ول  حمبوب،  اأنه  ال�ساب  يعرف  اأن  املهم  من  اأنه  بو�سكو  يوحنا  القدي�س 

واملوؤثرة  الفاعلة  املحبة  بل هي  التهاون.  اأو  والعواطف،  امل�ساعر  بها  ُيق�سد 

التي ت�سعى خلي الآخر ومنوه. كما يقول دون بو�سكو »لي�س بالقوة و لكن 

باملودة ميكن ك�سبهم«، والألفة و اجلو العائلي هي من اأهم اخل�سائ�س التي 

تت�سف بها مراكزنا.

�لدين و�لأخالق: الهدف اأن جنعل من ال�سباب م�سيحيني �ساحلني ومواطنني 	·

ي الإفخار�ستيا والتوبة واإكرام العذراء مرمي. و  �رشفاء. و توجيههم اإىل �رشِّ

ا بتعليم القيم و املبادئ و الأخالق لل�سباب. ُيعنى اأي�سً

3- ن�ساط �لرهبنة و�نت�سارها

  ت�سم الرهبنة حوايل 14000 راهبة يف حوايل 1455 مركزاً موزعني على 

92 دولة يف القارات اخلم�س. ويعمل اإىل جانبهم اآلف املربني واملربيات العاملني 

الجتماعيني واملتطوعني. 

بعد 5 �سنوات من تاأ�سي�س الرهبنة ويف عام 1877 انطلقت اأول اإر�سالية لتعرب 

الأرغواي. وهكذا بداأت الرهبنة  اأمريكا اجلنوبية، وحتديداً  املحيط، وت�سل اإىل 

بالنت�سار عاملياً.  

31۷ جمعية بنات مرمي اأم املعونة
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و�سلت اأول اإر�سالية من بنات مرمي اأم املعونة لل�رشق الأو�سط اإىل بيت حلم، 

حيث مت افتتاح الدير عام 1891. ومن هنا بداأت الرهبنة بالنت�سار يف ال�رشق، 

حتى اأ�سبحنا الآن يف خم�س دول.

يف �لأردن حيث البيت الإقليمي وذلك عام 1987 م، و تُعقد فيه املوؤمترات 	·

م�سيحي  تعليم  لل�سبيبة،  اأن�سطة  فيه  يتم  و  الرهبنة،  تخ�س  التي  الر�سمية 

ل�ستقبال  مركز  وهو  ال�سالم  �سيدة  مركز  هو  الثاين  والدير  واأوراتوريو. 

لذوي  مدر�سة  املركز  هذا  يف  ويوجد  والأن�سطة.  الروحية  الريا�سات 

ومركز  مدر�ستان  هناك  املقد�سة  الأرا�سي  ويف  اخلا�سة.  الحتياجات 

ا ا�ستقبال الوفود من خمتلف الدول، التي  ريا�سات روحية حيث يتم اأي�سً

تاأتي لزيارة الأرا�سي املقد�سة. 

هناك 	· لبنان  ويف  اأطفال.  ريا�س  ومدر�ستي  م�سفى  يوجد  حيث  �سورية  يف 

ثالث مدار�س و مراكز اأن�سطة �سبابية، و يف م�رش خم�س مدار�س.

4- بنات مرمي �أم �ملعونة و �لعذر�ء مرمي

حمل كل من القدي�س دون بو�سكو والقدي�سة ماريا مادزاريلو يف قلبيهما تكرمياً 

خا�ساً لل�سيدة العذراء مرمي اأم املعونة، التي كانت امللهمة واملرافقة للقدي�س يوحنا 

بو�سكو، الذي اأراد من بنات مرمي اأم املعونة اأن يكونوا مبثابة معلم عرفان باجلميل 

للعذراء مرمي.

وهكذا فاإن راهبات بنات مرمي اأم املعونة َي�سعني لكي يكنَّ عالمة حب الآب 

مراجع  اإىل  العودة  خالل  ومن  املقد�سة  الأ�رشار  خالل  من  يحر�سون  لل�سبيبة. 

الرهبنة من كتب وخمططات اأن يكّن موئاًل م�ستعاًل ليني ال�سبيبة.

  5-�لرهبنة �ليوم

الذي  الوقائي.  النظام  هو  مدار�سهن  يف  تتبعه  الذي  الرتبوي،  النظام 

جمعية بنات مرمي اأم املعونة
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يهدف اإىل م�ساعدة ال�سبيبة على النمو من خالل اكت�ساف قدراتهم ال�سخ�سية، 

وم�ساعدتهم على معرفة خمطط اهلل لهم يف حياتهم. ولغة هذا النظام التي هي 

د عمل الراهبات على اختالف البالد التي يعملن بها حيثما ُوجْدن لبناء   املودة توحِّ

»املواطن ال�سالح«

وتعمل الرهبنة على مواكبة متطلبات الع�رش على كافة الأ�سعدة، لتكون قادرة 

على  قادرين  و  اأمينني  �ساحلني،  مواطنني  ليكونوا  وتهيئتهم  ال�سبيبة  على خدمة 

مواجهة احلياة.

العام يف روما، على توحيد عمل  البيت  العامة ومركزها  الأم  وهكذا تقوم 

الراهبات، من خالل ر�سائل �سهرية وموؤمترات، لت�سي بعجلة الرهبنة اإىل الوحدة 

منوها  و  ال�سبيبة  متطلبات  تلبية   اأجل  من  يلزم  ما  كل  حتقيق  واإىل  العمل  يف 

الجتماعي، الإن�ساين، العملي، و الأخالقي.

جمعية بنات مرمي اأم املعونة



جمعية �ل�سيدة �لعذر�ء مرمي

على جبل �لكرمل

 »جمعية ال�سيدة العذراء مرمي على جبل الكرمل« ، كما يوحي عليها ال�سم ، 

تاأ�س�ست لتكرمي والدة الإله. تقليد عمره قرون مياثل الكرمليني الأوائل بن�ساك جبل 

الكرمل، تالميذ النبيني اإيليا واإلي�ساع. 

الكتاب املقد�س يقدم لنا النبي ايليا على قمة جبل الكرمل، م�ستعال باحلما�س 

مبُلهم  الرهبنة  تعرتف  ح�سوره  ويف  ح�سوره.  يف  با�ستمرار  ويعي�س  اهلل  ملجد 

احلياة الكرملية املكر�سة للتاأمل يف العزلة.  يكمل اإيليا ر�سالته ويختفي تاركاً وراءه 

خالفة روحية. 

اإليكم ما تورده الد�ساتي البدائية للرهبانية: »من النبيني اإيليا واألي�سع ، �سكان 

جبل الكرمل الأتقياء ، من الآباء القدي�سني يف العهدين القدمي واجلديد، اأ�سدقاء 

هذا اجلبل املنعزل للتاأمل، عا�سوا هناك، بال �سك، بطريقة جديرة بالثناء، بالقرب 

لل�سيدة  تكرمياً  كني�سة  هناك  بُني   ... املقد�سة  بالتوبة  ملتزمني  اإيليا،  ينبوع  من 

العذراء مرمي، واأخذها ك�سفيعة. ومنذ ذلك احلني، اأطلقوا على اأنف�سهم، بامتياز 

بطريرك  األربت،  جمعهم  الكرمل«.   جبل  على  العذراء  مرمي  »اإخوة  ر�سويل 

وافق  ثم  نظاماً  لتيان،  جممع   قبل   ، لهم  وكتب  واحدة،  عائلة  يف  القد�س، 

نحن،  املهنة،  هذه  يف  واإميان.  باإخال�س  ذلك  واأكدوا  ال�سياديون،  الأحبار  عليه 

�ساللتهم، نخدم الرب حتى يومنا هذا يف خمتلف اأنحاء العامل )د�ستور رهبانية 

الكرمل، قبل عام 1324(. 

اإيليا  بالنبي  للكرمل  الروحي  الرتباط  بو�سوح  املوجزة  النظرة  هذه  تُظهر   

وال�سيدة العذراء مرمي  التي مت تكرميها منذ بدايات الرهبنة، حتت ا�سم »القدي�سة 

مرمي من جبل الكرمل«،  حيث يتعرف الكرمليون على ال�سحابة التي راآها اإيليا. 

التي منها �سيخرج امل�سيح، عذراء مثل املطر الذي ُيخ�سب الأر�س.  ال�سمة املميزة 
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للكرمل هي اأن تكون رهبنة العذراء.  هذا الولء، الذي يربط الكرمليني بحياة 

العذراء  التي يوؤدونها هلل ولل�سيدة  الدينية  العذراء، حمجوز يف مهنتهم  ال�سيدة 

حياة  غرار  على  القدامى  الكرمليني  حكم  نظام  و�سيغ  الثاين.  اجلبل  يف  مرمي 

العذراء.  اإنها م�ساألة التقليد ال�سويف للحياة الداخلية ملرمي، يف عذريتها بالروح 

والقلب، واحتادها باهلل، وخ�سوبتها، تظهر اأن كل �سيء اإلهي.

اإن املوؤلفني  التاأمل الإلهي«.   اإيليا ب�سكل خا�س »التوتر نحو    تثي �سخ�سية 

يخ�س�سون  عنه،  املقد�س  الكتاب  به  يخربنا  ما  العتبار  يف  اآخذين  القدامى، 

للحياة الكرميلية نهاية مزدوجة: نهاية ن�سل اإليها من خالل عملنا وممار�سة الف�سائل 

مب�ساعدة النعمة الإلهية وهي اأن نقدم هلل قلًبا �سليًما. وخاٍل من كل و�سمة خطيئة... 

والهدف الآخر يقرتح علينا بف�سل هبة نقية من اهلل: اإنه يتاألف من تذوق بطريقة 

معينة يف قلوبنا، يف اختبار قوة الإله يف اأذهاننا لي�س فقط بعد املوت اإمنا يف هذه 

احلياة الفانية. 

 ، والدومينيكان(  )الفرن�سي�سكان  املت�سولني  بالرهبان  ي�سمى  ما  عك�س  على 

حيث تاأ�س�س الفرع الن�سائي منذ البداية، مل يرحب كارمل بالراهبات يف و�سطه 

الثاين  الن�سف  الواقع، حتى  القانوين.  يف  تاأ�سي�سه  من  ون�سف  قرنني  بعد  اإل 

من القرن اخلام�س ع�رش، مل يكن لدى الكرمل ترتيب ثاٍن.  كان �لطوباوي جان 

العام  ومن  فلورن�سا،  يف  الكرمليني  اأ�س�س  الذي  هو  اآنذاك،  اجلرنال  �سوريث، 

التايل، يف فالندرز، ثم يف بروتاين حيث كانت �ملباركة فر�ن�سو�ز دوقة اأمبواز 

اإلفيا  تُدعى  تقية،  �سيدة  اأ�س�ست   ،  1478 عام  يف  اإ�سبانيا،  يف  معه.   متعاونة 

مقاطعة  كانت  للتج�سد،  مرمي  للقدي�سة  مكر�ًسا  »م�رشبًا«  اأفيال  يف  غونزالي�س، 

1535، دخلت القدي�سة تريز لي�سوع.   2 نوفمرب  تابعة للرهبانية.  يف  الكرمليني 

لقد ق�سد الرب اأن يجعل �سجرة الكرمل، التي فقدت مع مرور الوقت حما�ستها 

الأوىل، تتفتح مرة اأخرى، مع غ�سن جديد حيث ت�ستعيد روح القدي�س اإيليا كل 

قوتها.
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١-  �لتقليد �لروحي �لكرملي 

ا  اأي�سً كانت  بل  فح�سب،  رهبانيتها  م�سلحة  لي�سوع  تريزا  القدي�سة  تكن  مل 

حياة  عن  الكتابات  من  العديد  وللكني�سة  لبناتها  تركت  الروحية.   احلياة  معلمة 

غالًبا مع  املرء  يتحدث  »تبادل �سداقة حميمي، حيث  باأنها  عّرفتها  التي  ال�سالة 

ال�ساد�س معلمة  بول�س  البابا  اأعلنها   ،  1970 اأنه حمبوب«.  يف عام  يعرف  من 

الكني�سة اجلامعة بعد القدي�س يوحنا ال�سليب الذي كان عام 1926. وقد اختارت 

هذا الأخي اأباها الروحي ،لإ�سالح الفرع الرجايل من الرهبنة.  وُدعي »دكتور 

الليايل« اأو »من ل �سيء« لأنه يعلم الأرواح اأن جترد نف�سها من كل �سيء بدافع 

اآخر غي  حب الرب واأن ت�سي نحو الحتاد الإلهي دون العتماد على اأي �سيء 

الإميان.

وبناتهم  اأبنائهم  جميع  اتبعه  الذي  للذات  الكامل  العطاء  طريق  هو  هذا   

التي اأعلنها  ي�سوع  الطفل  تريزيا  القدي�سة  الكرملية  الراهبة  فيهم  مبا  الروحيني، 

احلب«،  »علم  عن  الكني�سة  ملفانة   ،1997 عام  يف  ا  اأي�سً الثاين  بول�س  يوحنا 

وهي تعلم ال�سغار الطريق املخت�رش اإىل الكمال الذي ت�سميه »الطريق ال�سغي« 

لال�ست�سالم والثقة. 

 كثيون اآخرون، الذين ن�ساأوا على املذابح اأو ظلوا خمفيني وغي معروفني، 

كانوا ول يزالون اليوم: »م�سدر نعمة يتدفق نحو العامل. ل نعرف اإىل اأين يتجه 

 ، كروا  ل  دو  بينيديكت  تييز  اأتت«)القدي�سة  اأين  من  يعرفون  ل  يتلقاها  ومن 

متحدثة عن دعوتها كرملية منعزلة يف قلب الكني�سة( كرمل )وهذا يعني حرفيا 

الأرواح  تزدهر  حيث  مغلقة  حديقة   ، الواقع  يف  هي،  اهلل  جنة  اأو  اهلل(  كرمة 

حري�سة على اإعطاء اهلل للب�رش والنا�س هلل ، هكذا كانت القدي�سة تريزيا من جبال 

الأنديز )الت�سيلي الكرملي التي توفيت يف 19 عام 1920( حتدد دعوتها: للخطاة، 

ال�سالة  ثمار  اأبًدا  يروا  اأن  دون  باأنف�سهم  الت�سحية  يف  كلها  حياتهم  يق�سوا  اأن 

لينقلوه   ، الكني�سة  يف  الفادي  دم  يدور  حتى  اهلل  مع  يتحدوا  واأن   ، والت�سحية 
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اإليزابيث   القدي�سة   ...« اأنف�سهم  يقد�سون   ، الطريقة  بهذه   ، بحيث  لأع�سائها 

للثالوث )من كرمل ديجون ،توفيت عن عمر يناهز 26 عاًما يف عام 1906( ، 

وبالتايل واجهت مهمتها بعد موتها: »يبدو يل اأنه يف ال�سماء ، �ستكون مهمتي هي 

باهلل من خالل طريقة  لاللتزام  منها  اخلروج  وم�ساعدتهم على  النفو�س،  جذب 

ب�سيطة للغاية وحركة حمبة واإبقائهم يف ذلك ال�سمت العظيم من الداخل الذي 

ي�سمح هلل اأن يطبع نف�سه فيهم ويحولهم اإىل ذاته ».  

اأنه ، كما  باأ�رشها ، جتد �رشها يف حقيقة  الكني�سة  الروحية ، كنز  هذه الرثوة 

يذكرنا املثل التقليدي: »الكرمل هو كل مرمي«.  نعم ، �رش الكرمل هو ح�سور ... 

ح�سور ر�سني ومتوا�سع ولطيف ... لعذراء النا�رشة )الأخ فيليب لي�سوع مرمي 

يف كتابه »�رش الكرمل«(.  

من خالل قدي�سي الكرمل ، نرى خ�سوبة النف�س التي تعي�س من اأمومة مرمي.  

هذه احلياة يف ظّل اأّمنا الكرمل جعلتها ر�سالتها، على وجه اخل�سو�س، من خالل 

القطعة  الكتفي.  هذه  القدي�س  الكني�سة والعامل:  ا انت�رش يف  تكري�س خا�ّس جًدّ

الإله  والدة  اأعطتها  التي   ، البني  ال�سوف  من  امل�سنوع  القما�س  من  املزدوجة 

للقدي�س �سيمون ) رئي�س عام الرهبنة يف القرن الثالث ع�رش( ، اأ�سبحت ، لكل 

من اأطفاله الذين يرتدونها ، عالمة على النتماء الكامل ملرمي و�سمان اخلال�س ، 

اإعطائه للقدي�س الكرملي: »هذا هو  بح�سب الوعد الذي قطعته هي نف�سها عند 

المتياز الذي اأعطيه لكم ولكل اأبناء الكرمل: من مات وهو يرتدي هذه الثوب 

يخل�س«. 

 حتى اليوم ، التكري�س للكتف املقد�س منت�رش جًدا بني �سعب اهلل.  يف لبنان ، 

على وجه اخل�سو�س ، ي�ستمر يف النت�سار ، وين�رش نعمه بغزارة ، بف�سل ح�سور 

الكبي الذي يكّنه  ا لهذا احلب  املقد�سة ، واأي�سً الكرمل يف هذه الأر�س  رهبانية 

اللبنانيون لوالدة الإله والذي دائًما اأعجب الأمهات املوؤ�س�سات منذ و�سولهن من 

اإ�سبانيا ... 

323جمعية ال�سيدة العذراء مرمي



324
2- �لكرمل يف لبنان

خمتلفني  كرمليني  ثالثة  من  الإ�سبان  الكرمليات  جاءت   ،  1962 عام  يف   

بن  يو�سف  والقدي�س  جيان  من  تييز  القدي�سة  كالتيود،  من  األربت  )القدي�س 

بنبلونة( اأ�س�سوا رهبنة جديدة يف حري�سا.  تركت القدي�سة تريزا لي�سوع ، بعد 

وفاتها ، 17 موؤ�س�سة يف اإ�سبانيا، والتي بدورها و�سعت الإ�سالح يف جميع اأنحاء 

البالد وخارج حدودها. 

 1622 عام  منذ  ا�ستقروا  حيث  الكرمليات  الكرمليون  ي�سبق   ، ال�رشق  يف   

اأول   1873 الكرمليون عام  يف بالد فار�س والعراق و�سوريا ولبنان.هذا وافتتح 

، وحيفا )1892(،  بيت حلم )1875(  القد�س، وتاله  ال�رشق، كرمل  كرمل يف 

للتاأمل،  والنا�رشة )1910(. هناك، مر�سل بول�سي الأب بول الأ�سقر كان ذاهًبا 

يوجد  ل  اأنه  كيف  الوقت  نف�س  يف  مت�سائاًل   ، املقد�سة  الأر�س  يف  خلواته  اأيام 

بداأ   ، ال�سالة  باأنه كان يف خ�سوبة حياة  مقتنًعا   ، لبنان.  رجل �سالة  كرمل يف 

يحلم بكرمل يف حري�سا �سيكون مبثابة معبد لل�سالة من اأجل الوحدة وم�ساعدة 

فعالة لر�سالة امل�سلني. 

 لقد منح املوؤمتر القرباين ، الذي مت الحتفال به يف بر�سلونة عام 1952 ، لهذا 

الأب، الذي اأ�سبح الرئي�س العام جلمعية القدي�س بول�س، الفر�سة لتحقيق حلمه.  

وقد مت ا�ستقبال الوفد امللكى ، الذى كان جزًءا منه ، فى منزل عائلة جار�سيا دي 

ابنتهما كرملية يف دير كالتايود.  منذ متوز  النبيلة.  كانت  اأجوافيف  اإي  اأولل 

م�رشوعه.   لها  و�رشح  لي�سوع  تريز  الأخت  مع  الأب  توا�سل   ،  1952 )يوليو( 

ميكنه ال�رشوع يف م�رشوع تب�سيي بف�سل وفرة الدعوات ال�سابة املوجودة حتت 

ت�رشفه.  اتخذ الكرمليون قرارهم لأنهم راأوا اأهمية الأ�سا�س.  قبلوا تغيي الطقو�س، 

واعتماد ثقافة متنوعة.  �ساركوا م�رشوعهم مع كرمل جيان )يف الأندل�س( حيث 

اأجل الوحدة.  �سعر كرمل  ا دعوات جاهزة للت�سحية بنف�سه من  اأي�سً اأثار الرب 

هذا  مثل  اإن�ساء  احتمال  اأثار   ، الإدارة  بداأت  عندما  بالتحدي.   بدوره  بامبلونا 
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اأن عقبة  بامل�رشوع.  يبدو  اأقل الإعجاب  تي�سيان  الكاردينال  احلما�س.  مل يكن 

واحدة فقط ل ميكن التغلب عليها: العبور الفعال من الطق�س الالتيني اإىل الطق�س 

البيزنطي.  مل يتم احل�سول على اإذن حتى عام 1960.  �سجع البابا يوحنا الثالث 

والع�رشون ، الذي اأبلغه املطران الراحل فيليب نبعة ، مطران بيوت.1967+ 

يف  ال�رشق  يف  والوحدة  الإله  والدة  كرمل  ُولد  بحرارة.   املوؤ�س�سة  �سجعت 

نف�س الوقت الذي انعقد فيه املجمع الفاتيكاين الثاين.  كان على املوؤ�س�ستني بذل 

جهد كبي للتكيف.  وجدوا هناك م�ساعدين ثمينني: الآباء البول�سيني وراهبات 

املعونة الدائمة الذين ، يف عام 1961 ، جعلوا اأماكن عملهم متاحة لهم وطلبوا 

من اأع�سائهم الأكرث كفاءة اأن يبنوا الكرمليني. وقد مت العرتاف الكن�سي يف 24 

اأغ�سط�س 1962 ، يف الذكرى املئوية الرابعة لتاأ�سي�س اأول كرمل على يد القدي�سة 

تييز يف اأفيال.  ا�ستمرت الدعوات يف التدفق منذ ذلك احلني ، ويف عام 2005، 

كان على املجتمع املحلي اأن يجد كرماًل اآخر يف كفرم�سحون - جبيل.  حالًيا ، 

يبلغ عدد اأفراد دير حري�سا 28 فرًدا وجمتمع كفرم�سحون 23 فرداً.

العي�س  �سمان  اإىل  يهدف  يدوي،  ن�ساط  الأ�سا�س  يف  هو  الكرمليني  ن�ساط 

اليومي.  وفًقا لرغبات الكاردينال تي�سيان، مت افتتاح ور�سة عمل اأيقونية.  بعد 

ولبنان على  الكرمل  قدي�سي  اأيقونات  كتابة  ، متكنا من  التعلم  �سنوات من  عدة 

وجه اخل�سو�س.  حتى اليوم ، تعترب الأيقونات و�سناعة الزخارف من الأعمال 

الرئي�سية لكرملنا، بينما يف كفرم�سحون ، يتم �سب وترميم التماثيل اجل�سية، ول 

�سيما متاثيل الطفل ي�سوع يف براغ.  يقع الكرمل يف ظل �سيدتنا وقريًبا جًدا من 

كاتدرائية »القدي�س بول�س« املكر�سة لل�سالة الدائمة من اأجل الوحدة ، يف �سمت 

احلب املثمر الذي يهب نف�سه ، يرغب يف اأن يكون م�سكونًيا. 

 يف عام 1997 ، زار القدي�س يوحنا بول�س الثاين ديرنا واأكد ذلك يف دعوته 

لنا:  قال   ، بركته  اأن مينحنا  قبل   ، الواقع  الوحدة.  يف  اأجل  لل�سالة من  اخلا�سة 

الكني�سة.   وحدة  اأجل  من  هنا  وتتاأملون  هنا  وت�سلون  هنا  تعي�سون  اأنكم  »اأعلم 
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لذلك علينا اأن ن�ستمر لأن لبنان هو بالفعل نقطة مهمة.  يجب اأن ن�ستمر يف هذا 

الجتاه ...«. 

تُن�سى،  ل  التي  ع�رش  ال�ساد�س  بندكت�س  رحلة  خالل   ،  2012 عام  يف  ا  اأي�سً

منحنا الرب مرة اأخرى نعمة ا�ستقبال خليفة بطر�س.  ان�سمت اإلينا اأمهاتنا واأخواتنا 

من كفرم�سحون يف هذا احلدث الرائع.  �سلينا معه، ورمننا »ذبيحة ال�ست�سهاد من 

اأجل الوحدة« ، التي حلنتها اأمهاتنا املوؤ�س�سات منذ عهد املجمع الفاتيكاين الثاين: 

اأم الراعي الواحد ، واأمنا �سجدت بتوا�سع عند قدميك. لك بقلب  »يا مرمي ، 

واحد ونف�س واحدة بتقدمي اأنف�سنا ل�سهيد الدم حتى تتحقق الرغبة العظيمة لبنك 

ي�سوع اأن الكل قد يكون واحًدا، واأن هناك قطيًعا واحًدا لراعي واحد«.

اأ�سعر  �سلواتكم،  على  »اأ�سكركم  الكلمات:  بهذه  باركنا   ، غادرنا  عندما    

باحلماية ب�سلواتكم ، فلنذهب مًعا بروح املجمع الفاتيكاين الثاين ، فلن�سل من 

اأجل الوحدة ... الرب يبارك دائًما. �سكرا لك.

اليوم ، مع اقرتاب اليوبيل املا�سي لكرملنا ، متالأ قلوبنا فرًحا بفكرة اأن هذه 

الزاوية  للرب على هذه  ال�سكر  لتقدمي  اأخرى فر�سة  �ستكون مرة  املباركة  ال�سنة 

اإقامة  اأنه  اأعتقد  ت�سميته هكذا لأنني  اأنه ميكنني  ال�سماء.  »يبدو يل  ال�سغية من 

حيث ياأخذ الرب ر�ساه الإلهي ، لأنه اأخربين ذات يوم ، يف ال�سالة ، اأن هذا 

املنزل كان جنة م�رشاته »...« هذا املنزل هو جنة ، اإذا كان هناك بالفعل واحد 

على الأر�س ملن ل يهتم بر�ساها ، وكل ما ي�سعده هو اإر�ساء اهلل )القدي�سة تريز 

لي�سوع(. 
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�لتكري�س على �لبتولية 

من �جل �مل�سيح

�لعذ�رى �ملكّر�سات

الرهبانية، واعتربتها  احلياه  تن�ساأ  ان  قبل  الكني�سة  ن�ساأت يف  املكر�سة  البتولية 

واجلن�س  باللذة  ال  يوؤمن  ل  وثني  عامل  يف  الثمني  كنزها  ن�ساأتها  منذ  الكني�سة 

يقتدون  املتبّتلون رجال ون�ساء، ممن  امل�سيحية الوىل كرث  الأجيال  واملادة.  ففي 

بامل�سيح البتول، وي�سهدون له بالزهد واحلرمان، وكانوا يعي�سون و�سط عائالتهم، 

بالحرتام والتقدير،  املوؤمنني حتيطهم  ويف حميطهم وعملهم، وكانت جماعات 

وتخ�ّس العذارى املكر�سات مبكان خا�س يف الحتفالت الليرتجية.

العرتاف  ومت  الرابع،  القرن  مطلع  يف  الإ�سطهاد  ع�سور  انتهت  وعندما 

ال�رشعي بالكني�سة، تكاثرت اديرة الن�ساء، فا�ستقطبت الكثيات ممن كّر�سن ذواتهن 

هلل على البتولية والطهر والعفاف. واأخذن يع�سن الإجنيل حياه رهبانية منظمة.  اإّل 

انه بقي عدد كبي منهّن يع�ّسن مكّر�سات يف بيوتهن بالقرب من ذويهن، ويتعاطني 

اأعمالهن املعتادة من غي ان يلتحقن برهبانية معينة او يعتكفن يف الديار.

على  للدللة  خا�سة  تعابي  امل�سيحيون  ي�ستعمل  مل  والثاين  الأول  القرن  يف 

يف  الثالث،  القرن  يف  التعابي  كرثت  بينما  امل�سيح،  اجل  من  البتولية  اعتناق 

كتابات اآباء الكني�سة مثل )العذارى، العذارى القدي�سات ، عرائ�س امل�سيح، بنات 

امل�سيح، عذارى امل�سيح، املنتميات كليا للم�سيح(.  وعندما ا�سبح اعتناق البتولية 

مبوجب رتبة ليرتجية ر�سمية، غلب ا�ستعمال تعبي )العذارى املكّر�سات( لن رتبة 

الليرتجية تعرّب عن عطاء العذراء ذاتها هلل، مما يجعل منها عذراء مقد�سة ومكّر�سة.

وعلى مدار الع�سور والجيال، يوجد قدي�سات منهنَّ القدي�سة البتول ال�سهيدة 

والقدي�سات  ال�سهيدة  ابولني  والقدي�سة  بودن�سيانا  وال�سهيدة  دوميتال،  فالفيا 

القدي�س  اخت  مر�سلينا  والقدي�سة  ورفيقاتها،  تيكوزا  وبربارا،  و�سو�سن  مار�سني 
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امربوزيو�س التي كّر�سها البابا ليربويو�س يف كني�سة القدي�س بطر�س يف روما �سنة 

353 وعا�ست يف روما يف بيتها مع اأمها و�سديقات لها عذارى مكّر�سات للم�سيح 

الرب.

دعا البابا بول�س ال�ساد�س واملجمع الفاتيكاين الثاين، اإىل اإعادة التكري�س 

على البتولية، مع البقاء يف العامل. ويف �سهر ايار 1970 اأ�سدر جممع العبادة 

املقد�س، كتاب طقو�س تكري�س العذارى. وقد ن�ّس احلق القانوين اجلديد �سنة 

1984 يف املادة 604 على ما يلي :

ي�ساف اىل ا�سناف احلياة املكّر�سة هذه، فئة العذارى )Ordo Virginum( اأ- 

اللواتي ُيعربن عن ق�سدهن املقد�س على اتباع امل�سيح عن كثب.  يقوم 

عليها  م�سادق  ليرتجية  طقو�س  مبوجب  هلل  بتكري�سهنَّ  البر�سي  ال�سقف 

خدمة  على  حياتهن  فيقفن  اهلل،  ابن  امل�سيح  اىل  �رشية  ب�سورة  ويزفهّن 

الكني�سة.

خدمة ب-  على  الأخوي  وللتعاون  هذا  ق�سدهن  عل  اكرب  باأمانة  للمحافظة 

الكني�سة املنا�سبة حلالتهن، ميكن للعذارى ان يتحدن يف ما بينهن.

هذا املادة القانونية تعطي العذراء املكّر�سة مكانتها اخلا�سة، و�سفتها القانونية 

تلتزم  وبالتايل  مرجعها.   هو  البر�سي  الأ�سقف  اأن  تو�سح  وهي  الكني�سة،  يف 

بطاعته وتدعمه ب�سلوتها وت�سحياتها، وتقوم باأعمال الر�سالة التي ُينيطها بها، لبناء 

نف�سها والكني�سة.

النانية هي عدوة احلب، ول ي�سمو على احلب ال حبٌّ اعظم منه، وبالتايل ل 

ي�سمو على احلب يف الزواج امل�سيحي، ال حب اخر ل تقّيده العواطف الب�رشية، 

األ وهو تكري�س الذات على الطهر والبتولية والعفاف من اجل امللكوت.

يف رتبة التكري�س، ي�ساأل الأ�سقف طالبة التكري�س : هل انت يا ابنتي عازمة ان 

تهبي نف�سك للرب على البتولية الدائمة ...؟    فتجيب : نعم ، بنعمة اهلل اأريد.

التكري�س على البتولية من اأجل امل�سيح
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املكّر�سة  بني  والبتولية،  الطهر  على  الذات  هبة  عن  تعرب  التكري�س  ليتورجية 

م�ستوى  اىل  املكّر�سة  لدى  والقبول  العطاء  هذا  ويرتقي  وقبول،  عطاًء  وامل�سيح 

ال�سمي والإرادة، لن التدّين الأ�سيل هو توا�سل احلب الدائم مع اهلل يف ال�سمي 

والقلب والإرادة.

بتوًل  تكري�سها  يف  والكمال،  احلب  اىل  م�سيحية  دعوة  هي  املكّر�سة  البتولية 

من اجل امللكوت، وهذا ل يعني اأنها تكون اأقل اإن�سانية عن غيها، بل يعني اأنها 

تتنازل عن طريقة طبيعية لوجودها الن�ساين، لكي تعي�س احلياة يف اأبهى معانيها 

على الطهر والبتولية والعفاف.  فامل�سيح بالذات مل يكن اأقل اإن�سانيه عن غيه من 

الرجال لأنه مل يتزوج، بل اأحّب كل الب�رش وجعل من كني�سته عرو�ساً له.

تكري�سها  نعمة  بخ�سو�سية  والقدا�سة،  الكمال  اىل  دعوتها  م  تُطعِّ املكّر�سة 

عرو�ساً للم�سيح على الطهر والبتولية، حيث ترغب يف اتباع امل�سيح عن كثب. 

لذلك يقوم بني العذراء املكّر�سة والكني�سة املحّلية رابطًة روحية  وقانونية مقد�سة، 

فالأ�سقف هو مرجعها الكن�سي لأنه راعي البر�سية وممثل امل�سيح.

القانوين  الراهبة  و�سع  عن  الكني�سة،  يف  القانوين  املكّر�سة  و�سع  يختلف 

تلتزم  ولكنها  والطاعة،  الفقر  بنذر  تلتزم  ل  املكّر�سة  فالبتول  كبيا.   اختالفا 

الذين  وال�سما�س،  والكاهن  ال�سقف  غرار  على  والطاعة.  والفقر  التجرد  بروح 

ل ينذرون. ولكنهم يلتزمون بالتجرد، بالفقر، والطاعة. تعي�س الراهبة يف ديرها 

مع جماعة الراهبات وفقا للقانون. اأما البتول املكّر�سة فال تلتزم بحياة جماعية مع 

�سات وتبقى تعي�س يف العامل غي منف�سلة قانونا عن العامل، لت�سكب فيه من  املكرَّ

داخله، نعمة البتولية والتكري�س، وتزرع فيه بذار امللكوت.

ان البتول �ساعة تكري�سها، ل تعود متلك ذاتها بل امل�سيح الرب مَيلكها وُيلب�سها 

ثوب العرو�س فهو اختارها ووهب ذاته لها عري�سا اإلهيا اىل البد، وهي اختارته 

بحريتها  وتتخّلى  الأبد،  اإىل  والبتولية  الطهر  على  عرو�سا  له  ذاتها  ووهبت 

واختيارها عن التنا�سل واملحبة الزوجية الب�رشية، لكي تكون عرو�ساً له على الطهر 
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والبتولية، بعطاء �سامل ل رجعة فيه، مدركة ان امل�سيح اي�سا يبادلها ذاته اللهية 

للم�سيح، ل  فالتكري�س هو توا�سل حبٍّ زواجي عميق  والن�سانية عطاًء بعطاء. 

يرتبط بعالمات احلب الب�رشي، بل بعالمات احلب اللهي.

التكري�س هو يف قلب �رش حب الكني�سة للم�سيح، ويف قلب �رش احتاد الكني�سة 

بامل�سيح، ويجعل من البتول املكّر�سة �رشيكة الكني�سة يف عر�سها البدي مع امل�سيح. 

ما  بعي�سها  ال�سامية،  الروحية والالهوتية  ال�رشكة  املكّر�سة عن هذه  البتول  وتعرّبُ 

تعي�سه الكني�سة من فرادة حب زواجي، روحي، لهوتي للم�سيح وتعي�س حقيقة 

الكني�سة، التي هي يف العامل ولي�ست من العامل لي�سبح وجودها يف العامل، عالمة 

حب لقدا�سة اأمها الكني�سة، ورمزاً كرمياً لحتاد الكني�سة بامل�سيح.

روحانية �لتكري�س 	·

البد ولذلك  للم�سيح اىل  الكني�سة هي عرو�س  املكر�سة على غرار  الفتاة  ان 

فان »حمبة الكني�سة العرو�س للم�سيح« ت�سوغ حياة املكّر�سة الروحية، ا�سغاوؤها 

ل�سوت العري�س يف قلبها وجتاوبها معه يزيدانها بهاًء و�سباباً ون�سارًة روحية.

المومة - 1 عن  املكّر�سة  الفتاة  تخّلت  ما  اذا  �لروحية:  �لمومة  روحانية 

وبالمومة  وجه.  اأكمل  على  الروحية  المومة  متار�س  لكي  فاإمنا  اجل�سدية، 

الروحية تلتحم املكّر�سة بجماعة املكّر�سات وتعّمق معهنَّ اأمومتها الروحية 

وتعي�س »�رش حب الكني�سة للم�سيح،« وحتبُّ كل من يحّبهم امل�سيح، الذى 

جاء يدعو اخلطاأة اىل التوبة، وتكون لهم اأّماً تهتم بخال�سهم البدي.

عرو�س - 2 الوىل  املكّر�سة  ي�سوع  م 
ُ
اأ مرمي  اإن   : �ملرميية  �لمومة  روحانية 

الروح، هي اأم وبتول يف اآن واحد، عا�ست مع امل�سيح وللم�سيح، وجعلها 

امل�سيح �رشيكة يف الفداء. فهي قمة �رّش حّب الكني�سة للم�سيح وحّب امل�سيح 

للكني�سة، فاإنها على غرار مرمي العذراء تلميذة للم�سيح، يف تكري�سها عرو�ساً 

و�رشيكٌة  وبتوٌل  واأٌم  عرو�ٌس  غرارها  على  واأنها  والبتولية،  الطهر  على  له 

بتول  القد�س الذي مالأ مرمي وجعل منها تلميذة واماً  الفداء. والروح  يف 
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من  التي  للنفو�س  بتول  واّماً  لي�سوع،  تلميذة  منها  ليجعل  ميالأها  لي�سوع، 

اأجلها مات ي�سوع على ال�سليب.

روحانية قربانية:  �سمة خا�سة بكاريزما البتول املكّر�سة، التي توؤمن اميانا - 3

بديهيات  فمن  القربان.  �رش  ي�سوع« موجود حقيقة يف  باأن »عري�سها  ثابتا 

بكل  القربان  �رش  يف  ي�سوع  املكّر�سة  الفتاة  حتيط  اأن  التكري�س،  روحانية 

مظاهر احلب والميان وال�سجود، واأن تعترب بيت القربان يف الكني�سة بيتها 

ه اليه با�ستمرار قلبها وحبها وفكرها. الروحي وال�رشي، بحيث توجِّ

روحانية �لرحمة �للهية: اإّن اتباع امل�سيح بح�سب الجنيل املقد�س، يعود - 4

فال�سيد  املقد�س.  الجنيل  بها  يطفح  التي  اللهية«،  »الرحمة  اىل  باملكّر�سة 

امل�سيح جاء ليدعو اخلطاأة اىل التوبة، ورحم اجلميع وغفر للخطاأة التائبني. 

الآخر  وتتقبل  وتغفر،  ترحم،  الرحيم  امل�سيح  مثال  على  املكّر�سة  والبتول 

من  تقّلل  ول  وحترتمه  بخال�سه  وتهتم  قدي�سا،  اأم  كان  خاطئا  مبحدوديته، 

�ساأنه، مهما كانت ذنوبه واخطاوؤه التي حتتاج اىل تقومي.

كاريزما ر�سالة التكري�س	·

اأوًل واأخراً ر�سولة خال�س. وتنبثق خ�سو�سية ر�سالتها، من  ان املكر�سة هي 

الكني�سة  حب  يج�ّسد  العامل،  يف  للكني�سة  مباركاً  ورمزاً  للم�سيح  عرو�ساً  كونها 

الكني�سة من حب  تعي�سه  ما  العامل  قلب  تعي�س يف  باأن  ر�سمياً  للم�سيح، ومكّلفة 

للم�سيح. وهذا يعني انه يجب عليها :

ان جتعل حياتها �سهادة حب ودلياًل على امللكوت.- 1

ان تكون كني�سة م�سّلية يف قلب العامل.- 2

ان تكون يف العامل خمية ف�سحية.- 3

ان تخدم الكني�سة مبا لها من مواهب.- 4

لقد زرع ال�سيد امل�سيح هذه الدعوة يف الكني�سة فاأ�سبحت الكني�سة م�سوؤولة 

عنها، ت�سهر على منوها ون�سوجها، كي جتاهد البتول املكّر�سة جهاداً ح�سناً بالميان 
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وال�سمي ال�سليم وتنمو يف القدا�سة وحتقق �سالمها ور�سالتها يف العامل.

�لتكوين �لروحي	·

وثيقاً  ارتباطاً  املكّر�سة  وللبتول  التكري�س  لطالبة  الروحي  التكوين  يرتبط 

لروح الجنيل وتر�سيخها يف الميان والرجاء  العقائدي، وبعي�سها وفقاً  بالتكوين 

واملحبة، وتعّمقها يف �رش الكني�سة، لكي تكت�سب ح�سانة لدعوتها ونوراً ل�سميها 

و�سالمًة لنف�سها. من اأجل ذلك ل بد من المور التالية:

�لنذور �ملوؤقتة	·

�ل�ستعد�د للنذر �ملوؤقت:- 1

اكت�ساف  	 على  والجتماعية،  الروحية  حياتها  ظروف  ت�ساعدها  قد 

دعوتها، فتتوّجه اىل التعّمق فيها، واإىل الحاطة بابعادها والتجاوب 

مع مقت�سياتها الروحية والكن�سية والر�سولية.

عندما جُتيب الفتاة املدعوة اىل البتولية املكّر�سة كما اأجابت مرمي على  	

غي  يجعل  امل�سيح  فاإن  قولك«،  بح�سب  يل  »فليكن  لها  اهلل  مبادرة 

امل�ستطاع لدى النا�س اأمراً ممكناً ويفي�س عليها روحه القدو�س.

درا�سة  	 فرتة  كربى،  اأهمية  التكري�س  طالبة  حياة  يف  ال�ستعداد  لفرتة 

و�سالة واختبار وتعّمق، ولي�ست هذه الفرتة مطلباً �سكلياً عابراً بل هي 

جزء ل يجزاأ من ال�سا�س الذي يقوم عليه واقع احلياة املكر�سة.

اللهية.  	 والنعمة  الن�سانية  الطبيعة  على  تبنى  املكّر�سة  البتولية  ان 

الطبيعة الن�سانية وحدها ل تكفي لكي تبني بتول مكّر�سة، فاإن طالبة 

التكري�س مدعّوة لأن تّتكل على النعمة اللهية واأل تتهاون يف اكت�ساب 

�سعفها  اجلهد  هذا  خالل  من  فتكت�سف  والدبية،  الن�سانية  الف�سائل 

ونقائ�سها، وتتجاوب مع النعمة فتزداد حباً للم�سيح والكني�سة.

تلتزم طالبة التكري�س بفرتة حت�سيية روحية للتاأكد من دلئل الدعوة  	

عندها اىل حياة التكري�س وملمار�سة اللتزام بحياة التقوى، ا�ستعدادا 
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الفتاة،  لعمر  بالن�سبة  فترتاوح  الفرتة  هذه  مدة  اأما  املوؤقت.  للنذر 

ولدرجة ن�سوجها الن�ساين، وم�سيتها الروحية، وخلفياتها الكن�سية، 

واإطالعها  ومقت�سياتها،  املكر�سة  البتولية  ملفاهيم  لإدراكها  وبالن�سبة 

على مفاهيم �رش الزواج املقد�س. فقد متتد الفرتة التح�سيية من �ستة 

اأ�سهر اىل �سنة او اأكرث ح�سب حكم املر�سد الروحي والأ�سقف.

د نذرها - 2 نذر �لبتولية �ملوؤقت وجتديده :  تنذر نذر العفة ملدة �سنة، وجتدِّ

هذا �سنويا ملدة خم�س مرات » انا.......  اأعزم عزماً �سادقاً على اأن 

اأكر�س ذاتي هلل تكري�ساً �ساماًل، مع بقائي يف احلياة العلمانية، واأن اتبع 

تاماً طول اأيام حياتي.  ولذلك فاإين اتكاًل على نعمة اهلل  امل�سيح اّتباعاً 

اأنذر العفة ملدة �سنة واأقف نف�سي بكل طاقتي، على حياة املحبة اخلال�سة، 

يف خدمة اهلل وكني�سته املقد�سة، بنعمة الروح القد�س، وبعون اأمي مرمي 

البتول. اآمني«

اأن حتبَّ كما اأحبَّ امل�سيح.- 3

ان تكون التقوى يف قلبها وعلى ل�سانها.- 4

احلكمة يف اختيار الأ�سدقاء.- 5

الحت�سام يف الهندام.- 6

غنية بفقر امل�سيح.- 7

مطيعة كامل�سيح.- 8

�لتن�سئة �لروحية �لد�ئمة	·

حمالًّ - 1 الروحية،  لتن�سئتهم  املوؤمنون  يحفظ  اأن  ترغب  املقد�سة  الكني�سة 

غنى  ل  اأ�سا�سي  واجب  الدائمة  الروحية  فالتن�سئة  حياتهم،  يف  مركزياً 

عنه. وتتطلب التن�سئة الروحية الدائمة بنوع خا�س من البتولية املكّر�سة :

ذاتها  	 على  ت�سيطر  واأن  امللكوت،  اأجل  من  بتوليتها  على  حتافظ  ان 
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ونزواتها، واأن تقاوم التجارب، واأن تتكل على نعمة اهلل يف جهادها 

ذر الوهم والغرور وا�سباب الرتاجع والفتور. الروحي الدائم، واأن حَتْ

ان تلتزم بالتوا�سل مع جماعة املكّر�سات يف البر�سية. 	

ان تنظم من حني اىل اآخر يوما لل�سالة والختالء مع بع�س اإخوتها  	

يف م�سية التكري�س.

التاأمل يف ن�سو�س رتبة التكري�س لأنها تخت�رش لها متطلبات التكري�س  	

يف  املكر�سة،  البتولية  د�ستور  مبثابة  وهي  الكني�سة،  وروؤية  الجنيلية، 

اأبعادها الروحية والالهوتية والكن�سية والر�سولية.

الكني�سة  	 تعّلمه  ما  وعلى  الجتماعي،  الكني�سة  تعليم  على  تّطلع  اأن 

ب�ساأن كرامة الجناب، والآداب والخالق البيتية، وبثِّ هذا التعليم 

يف املجتمع.

اأن تتعاون مع املكّر�سات روحياً فيما بينهنَّ من اأجل خيهنَّ الروحي  	

وخي الكني�سة كلِّها.

رتبة تكري�س �لعذ�رى	·

تقام رتبة تكري�س العذارى يف ذبيحة القدا�س، التي يرتاأ�سها الأ�سقف ب�سفته 

نائب امل�سيح املعلم والراعي والكاهن وامل�سوؤول عن الكني�سة عرو�س امل�سيح.

حوار ال�سقف مع العذراء.- 1

نذر البتولية الدائم.- 2

يديك، وعلى  بني  اأعلن  اهلل  نعمة  اتكاًل على  اإنني  املكرم  الأب  »اأيها 

م�سمع من جمهور   املوؤمنني احلا�رشين، اأنني اأنذر هلل البتولية املباركة نذرا 

اأبدياً، واأتبع امل�سيح دون �سواه مدى احلياة«.

�سالة تكري�س على البتولية.- 3

ت�سليم �سارات العهد واللتزام  )كتاب ال�سالة، اخلمار، اخلامت(.- 4

الربكة الر�سولية.- 5
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 : ومنهنَّ البتولية،  على  �سة  مكرَّ الف  �ستة  العامل حوايل  املكر�سات يف  عدد 

يف البلدان العربية مثل لبنان، العراق، �سوريا. والردن وحوايل ت�سع مكّر�سات 

منهم اثنتني يف ديار امللكوت.

اإبتداأت م�سية  التكري�س يف الردن عام 1990؛ حيث تكّلل التكري�س النهائي 

عام 1994، لأول مكّر�سة والثاين عام 1996 .  

�سالة العذراء املكّر�سة

ا�ستحقاق  غي  على  املكّر�سة  البتولية  اىل  دعوتني  من  يا  ي�سوع،  الرب  ايها 

الطهر  على  اأجلك  من  فاأعي�ُس  للكني�سة،  ورمزا  لك  عرو�ساً  بها  لأكون  مني،  

والعفاف، لقد لبيُت دعوتك متَّكلة على نعمتك، واأحببُت بابَك الذي اأو�سيتني 

بدخوله �سيقاً، واكت�سفت معك يف عطاِء احلياة حياتي، وحملُت م�سباح العذارى 

احلكيمات.

ف�سحية،  �سمعة  واجعلني  باركتها  التي  البتولية  على  الثبات  فهبني  اأ�سالك 

تُهدي النا�س اىل الكني�سة واخلال�س. واعطني اأن األهج بت�سبيحك والثناء عليك، 

واأن اأجمدك بقلب متهّلل مدى احلياة، واأن احظى بروؤيتك يف ملكوت ال�سموات 

مع اأمي مرمي والعذارى القدي�سات، اآمني.
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راهبات �لفرن�سي�سكان

مر�سالت مرمي

                                                                                بقلم

                                                                                  الخت �سناء �سماوي 

حتتفل رهينة الفرن�سي�سكانيات مر�سالت مرمي يف 6 كانون الثاين من كل عام، 

نحن  با�سيون. حاليا  ل  دو  ماري  الطوباوية  يد  على   ،1۸۷۷ �سنة  تاأ�سي�سها  بعيد 

5580  راهبة يف ۷3 بلد من ۷9 جن�سية يف 622 جماعة رهبانية. 

 موهبتنا �لروحية:	·

والر�سولية.  اجلماعية  حلياتنا  القوة  منه  ن�ستمّد  القربان،  امام  ال�سجود  يف   

وثقافة  عرق  كل  من  كله،  العامل  اإىل  مر�سالٌت  حياتنا.  حمور  هي  الفخار�ستيا 

ودين. لنعلن الب�رشى، وخا�سة اإىل من هم اأكرث فقراً وبعداً. نعي�س حياًة جماعية 

من كل اجلن�سيات رمزاً للملكوت.

التي  دعوًة املراأة  نتّمم  اأن  منها  نتعّلم  العذراء،  مرمي  مثال  على  الذات  تقدمة   

فينا بقبول النعم لتميم م�سيئة الآب. نعي�س روحانية القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي، 

حياة الب�ساطة والأ�سغرية، واأن نحيا الجنيل يف قلب العامل. حيث نر�سل نحاول 

البحث عن الحتياجات الر�سولية: 

1- عمل رعوي او تربوي، 

2 - يف املجال ال�سحي : التمري�س والعناية بكبار ال�سن، ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، زيارة العائالت والفقراء.

3 - العمل الجتماعي. 

ال�رشق،  باقليم  جتّمع  نقطة  يعترب  والأردن   ،1974 عام  بالردن  ديرنا  تاأ�س�س 

جبل  يف  بالردن  حالياً  نحن  وم�رش.  �سوريا  لبنان،  املقد�سة،  الأرا�سي  وي�سم 



وكينية  بولونية  خمتلفة:  جن�سيات  خم�س  من  راهبات  خم�س  احل�سني - عمان، 

املحا�سبة  اي�سا  وهي  اور�سال،  الأخت  الدير  رئي�سة  واأردنية.  ولبنانية  وكورية 

القليمية.

العربية. الخت  اللغة  لتتعلم  ال�سنة،  هذه  كينيا  من  اإيفلني  الأخت  ا�ستقبلنا   

جوزيان تعّلم اللغة الفرن�سية يف مدر�سة النا�رشة، والأخت �سيافينا تقوم بالعمل 

الجتماعي، وانا الخت �سناء �سكريرتة الحتاد الرهباين يف الردن حالياً، واأ�ساعد 

املركزية  اللجنة  يف  اأعمل  كما  امل�سيحي.  التعليم  ومربيات  ملربي  التن�سئة  يف 

با�رشتنا، كما اأ�سارك مع جمموعة رفقاء ي�سوع يف املركز الي�سوعي.

ونحن باجلماعة ن�ستقبل العراقيات املهاجرات لتعّلم الأ�سغال اليدوية. الهدف 

ا�ستغالل وقت انتظار ال�سفر بتعّلم مهنة، ي�ستفدن منها وهم حمتاجات ان ُيخرجن 

طاقاتهّن اليجابية، واأن يعي�سن اأجواء �سداقة داعمة لهن. كما ن�ستقبل جمموعة 

ال�سغال  ويتعلمن  واحلياتية،  الروحية  ملرافقتهن  والها�سمي  الأ�رشفية  من  فتيات 

اليدوية. نعمل على تن�سئة وم�ساعدة املربني واملربيات يف حقل التعليم امل�سيحي، 

وزيارة املراكز لدعمهم. ونقيم دورات تعليم م�سيحي والعمل على متابعتهم.

وهناك ن�ساطات �أخرى: 

1 - زيارة العائالت وخ�سو�سا القل حظا باحلياة.

2 - ح�سور ان�ساين وم�ساركة مب�ساريع مع البعثة البايوية.

3 - عمل خميمات �سيفية جمانية بدعم من البعثة البابوية اإىل الطفال الأقل 

حظا.

4 - ن�ستقبل اأخوية من ال�سيدات يع�ْسَن موهبتنا الروحية وي�ساهمن يف اإقامة 

فطور خيي مل�ساعدة املر�سى ودعم الطالب الفقراء.

الروحية،  ملوهبتنا  اأمينات  نظلَّ  اأن  منا،  واحدة  كل  اأجل  من   ، اهلل  من  نطلب 

ومنفتحات كما مرمي، على اإلهامات الروح القد�س يف حياتنا.
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�أخوية �لرجاء  »�سريميغ«

هذه الأخوية حا�رشة يف الردن، وتعمل يف اإطار بطريركية الالتني يف الأر�س 

املقّد�سة. اأ�س�س هذه اجلمعية ال�سيد اأرن�ستو اوليفيو عام 1964 مع زوجته ماريا 

وجمموعة من ال�سباب، وغايتهم اأن يحققوا حلماً كبياً: التغّلب على اجلوع يف 

العامل، باأعمال تهدف حتقيق العدالة والتطّور.

مل�ساعدة  يعملون  و�سباباً...  كهنًة  رهباناً،  راهبات،  عائالت،  ت�سّم  الأخوّية 

املحتاجني، ومع ال�سبيبة، لل�سعي نحو ُطُرٍق جديدة لل�سالم...

تعمل الأخوية يف الأردن، ل �سّيما يف خدمة النا�س ذوي احلاجات اخلا�سة... 

ويف توطيد التوا�سل والتعاون، وخلق مناٍخ من الخّوة، حيث ي�سعر اجلميع اأنهم 

واحد : املُ�ساِعد واملُ�ساَعد.



ر�هبات �لقدي�سة دوروتيا 

  بنات �لقلبني �لأقد�سني

�ملوؤ�س�س: 

القدي�س جيوفاين اأنطونيو فارينا .

 التاأ�سي�س :

ال�ساب  الكاهن  اأ�ّس�سها  وقد   ،1836 عام  اإيطاليا  يف  الرهبنة  هذه  ن�ساأت   

ع�رش  ملدة  تريفيزو،  على  اأ�سقفا  بعد  فيما  اأ�سبح  الذي  فارينا،  اأنطونيو  جيوفاين 

�سنوات ومن ثم اأ�سقفاً على في�سنزا اىل اأن تويف على عمر ۸۸ �سنة.

القدي�س  ا�ستقاها  التي  امل�ستعلة،  املحبة  لر�سالة  التاريخية  البداية  كانت   

على  لألقي  »جئت  الجنيل  يف  ي�سوع  بكلمة  تاأثره  من  فارينا  اأنطون  جيوفاين 

الأر�س ناراً، وما ا�سد رغبتي اأن تكون قد ا�ستعلت« )لوقا 12 : 49(. كان وقتها 

ومل   ، بطر�س  القدي�س  رعية  يف  م�ساعداً  كاهناً  فارينا،  اأنطونيو  جيوفاين  الأب 

ف�سار  رعيته.  لبنات  والأخالقي  الجتماعي  الفقر  اأمام  ب�سالم  يعرب  اأن  ي�ستطع 

اأمر الفتيات املرتوكات يف ال�سارع همه الوحيد... وهكذا بقيادة الروح القد�س، 

اأ�ّس�س مبوافقة اأ�سقف اأبر�سيته، جمعية رهبانية ت�سم »معلمات ذوات دعوة جمّربة 

مكّر�سات ب�سكٍل كلي هلل ولرتبية الفتيات الفقيات« . 

كان القدي�س جيوفاين منفتحاً على اإلهامات الروح القد�س، فمحبته الغيورة 

التي نبعت من حبه لقلب ي�سوع، جعلته يتجاوب بكل �سخاء ملبياً الحتياجات 

الفتيات املرتوكات واملهمالت على حافة  التي �سادفها يف طريقه، وخا�سة نحو 

ال�سوارع.

م ومن  بعد اأن بداأ م�رشوعه بتعليم الفتيات الفقيات، �سّم اإليهن الفتيات ال�سُّ

ثم الكفيفات،  ثم و�ّسع ر�سالته يف جمال خدمة املر�سى والعجزة واملتاأملني .
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اأنطونيو فارينا،  اإختار املوؤ�س�س الكاهن ال�ساب جيوفاين   :  القدي�سة دوروتيا 

للرهبنة،  الأوىل  ال�سفيعة  لتكون  وال�سهيدة،  والر�سولة  البتول  دوروتيا  القدي�سة 

 للرب، ور�سولت بني ال�سبيبة 
ّ

�سات ب�سكل كلي لنكون نحن بناته على مثالها مكرَّ

مبحبة م�ستعدة لبذل الذات .

�لروحانية : 

عي�س في�س املحبة حتى بذل الذات، على مثال قلب ي�سوع ومرمي الأقد�سني، 

وذلك ب�سفات اللطف واحلنان والرحمة.

 الر�سالة :

ت�سهد راهبات الدوروتيا بنات القلبني الأقد�سني يف العامل، ملحبة اهلل من خالل 

والهتمام  وروحيا،  ج�سديا  �سعفا  الأكرث  الأ�سخا�س  ورعاية  الرتبوي  التزامهنَّ 

بهم .

اأجل  من  الن�ساء  لعامل  خا�س  اهتماٍم  اإيالء  اإىل  التاأ�سي�سية  املوهبة  تدعونا   

جمتمع اأكرث اإن�سانية . 

تعمل اليوم الراهبات يف �سياقات اجتماعية وثقافية خمتلفة يف خدمة الفرد، 

وت�ستجيب لحتياجات الب�سارة والعمل اخليي وبني العديد من الثقافات . 

تلخ�س ر�سالتنا الرتبوية وح�سورنا يف كل جمال ر�سويل بكلمتان : اللطف 

واحلزم . 

ي�سل عدد راهبات القدي�سة دوروتيا نحو 1200 راهبة . انت�رشت الرهبنة يف 

اأنحاء ايطاليا ثم تو�سعت �سيئا ف�سيئا لت�سل اإىل العديد من البالد والقارات منها : 

اأمريكا الالتينية والأرا�سي املقد�سة وافريقيا والعديد من املناطق يف اوروبا . 

راهبات القدي�سة دوروتيا  بنات القلبني الأقد�سني



خدمة �لر�هبات يف �لأردن : 

�لزرقاء �ل�سمايل : 

1990 للخدمة يف رعية الزرقاء  و�سلت راهبات الدوروتيا اإىل الأردن عام 

ال�سمالية، بطلب من موؤ�س�س الرعية الأب ماريو فورلن . تخدم اليوم يف هذه 

الرعية 4 راهبات واحدة اإيطالية اجلن�سية والباقي اردنيات. ت�ساعد الراهبات يف 

اأي�سا  تتعاون  كما  وترتيبه،  بيته  بجمال  الهتمام  من  ابتداء  الرعية  خدمات  كافة 

مع خمتلف الفعاليات )جلنة املحبة، ال�سبيبة والك�سافة، وجوقة الرتتيل واللجنة 

الليرتجية( 

تقدم الراهبات اأي�سا خدمة الإ�سغاء والر�ساد الروحي للعديد من الأ�سخا�س 

والعائالت. 

الرعية،  مدر�سة  يف  امل�سيحية  الرتبية  بتدري�س  اأي�سا  الراهبات  بع�س  تقوم 

والعائالت  املر�سى  بزيارة  اأخريات  تقوم  املقد�سة.  الأ�رشار  لقبول  والعداد 

الراهبات  اإحدى  وتقوم  كما  واملعنوي.  والعيني  املادي  العون  وتقدمي  املحتاجة 

طبية،  مواعيد  على  واحل�سول  الأدوية  تاأمني  يف  وم�ساعدتهم  باملر�سى  بالعناية 

ومرافقة الأ�سخا�س الوحيدين لتلبية احتياجاتهم ال�سحية.   

�لها�سمي �ل�سمايل:

 و�سلت الراهبات اإىل رعية الها�سمي ال�سمايل يف عمان يف عام 1974، على 

الكرمل  »�سيدة  رعية  يف  تخدم  اآنذاك.  الرعية  كاهن  كراد�سة  نعوم  الأب  عهد 

»الها�سمي ال�سمايل اليوم 3 راهبات واحدة هندية اجلن�سية وراهبتني اأردنيات.

الرب، وكذلك يف  ببيت  بالعناية  الراهبات  تهتم  الزرقاء،  رعية  غرار  على   

كافة  يف  وي�ساعدنهن  العائالت  الراهبات  تزور  للفعاليات.  الروحي  الر�ساد 

الحتياجات مادياً ومعنوياً. تقوم اإحدى الراهبات بتدري�س الرتبية امل�سيحية يف 

مدر�سة الرعية بال�سافة اإىل اإعداد الأطفال القبول الأ�رشار املقد�سة .
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ر�هبات �لأم تريز�

50  عاما يف �لأردن

 16 يوم  منذ  الأردن  يف  تريزا(  الم  راهبات  اأو   ( املحبة  مر�سالت  تتواجد 

تعنى  التي  ال�سالم«  »دار  جمعية  خالل  من   الرهبانية  تعمل   .1970 عام  متوز 

بالأ�سخا�س امل�سنني وبذوي الإعاقة، اإ�سافة اإىل »بيت املحبة« يف الر�سيفة الذي 

 ،1986 اأول  كانون   28 منذ  والعقلية  اجل�سدية  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�س  يعنى 

اإ�سافة اإىل قيام الراهبات مبهمات رعوية واجتماعية يف رعية الالتني يف ارميمني 

منذ 6 حزيران 2008.

اأ�س�ست  الأ�سلي.  موطنها  األبانيا  وابنة  الع�رشين،  القرن  بنت  تريزا،  الأم 

رهبنتها يف كلكوتا يف الهند منذ عام 1950، التي ما زالت تقدم ر�سالتها الأ�سا�سية 

على العناية بالأطفال امل�رشدين والعجزة. ويبلغ اليوم عدد الراهبات 5000 راهبة 

الراهبات خدمات  وتقدم  العامل.  دولة يف   120 من  اأكرث  منت�رشات يف  تقريبا، 

جليلة يف فل�سطني، وحتديدا يف القد�س وبيت حلم وغزة ونابل�س. 

ولقد متاهى ا�سم »الم تريزا« مع العمل اخليي، حتى انه ا�سبح دارجا القول 

لأي �سخ�سية تعمل يف العمل الن�ساين النبيل: انها مثل »الم تريزا«. 

الراهبات  تواجد  على  اخلم�سني  الذكرى  العام  هذا  نحيي  الأردن،  ويف 

وبالأخ�س  املتاأمل،  الأردين  الإن�سان  خدمة  يف  ثانيا  والعامالت  اأول،  امل�سليات 

الإن�سان الفقي الذي ل يجد له معينا يف احلياة. ويعرف القريب منهن كيف اأن 

قبول �سخ�س م�سّن جديد يتطلب اإجراءات اأولية، اأهمها زيارة امل�سن يف مكان 

مْعنًى  للخدمة  يكون  لكي  به،  يهتم  اأحد  ول  فقي،  و�سعه  اأن  من  للتاأكد  اإقامته 

اإن�سانياً م�ساعفا: خدمة الأكرث فقرا وحاجة.

وبعد ن�سف قرن من العطاء يف بلدنا احلبيب، ن�ستذكر الزيارة التاريخية التي 

 .)2016 اأيلول  اأعلنت قدي�سة باحتفال مهيب يف  قامت بها الأم تريزا، )والتي 



اإىل اململكة يف ت�رشين ثاين من عام 1982، والتقت وقتها امللك احل�سني بن طالل 

اأيام، ذهبت  رحمه اهلل، وامللكة نور احل�سني يف ق�رش الربكة بعمان. وبعد ثالثة 

برفقة املطران �سليم ال�سايغ لتطمئن على اأديرتها يف القد�س وبيت جال وبيت حلم 

ونابل�س وغزة. ويف عيد ال�ستقالل عام 2012، اأنعم جاللة امللك عبداهلل الثاين 

دار  الثانية جلمعية  الدرجة  من  املميز  للعطاء  احل�سني  بو�سام  املعظم  احل�سني  ابن 

ال�سالم للعجزة التي تديرها راهبات الأم تريزا مر�سالت املحبة، نظرا جلهودها 

الإن�سانية النبيلة، وت�سلمته اآنذاك الراهبة ماريا اريليه كاروغاتي.

ل يختلف اثنان يف اململكة على الدور الريادي الإن�ساين ال�ستثنائي لراهبات 

الأم تريزا يف الأردن، ول ن�ستطيع اأن نح�رش الر�سالة املقد�سة لهن بب�سعة اأ�سطر، 

يف  الراهبات  بيوت  اأحد  يف  وقتا  اأم�سوا  الذين  النزلء  كل  با�سم  دعونا  ولكن 

الأردن والأر�س املقد�سة، وبا�سم اأهاليهم الذين وجدوا يف تلك البيوت مكانا دافئا 

لذويهم، وبا�سم كل من وجد يف التطوع مع الراهبات طريقا لعمل اخلي املجاين، 

نقول للراهبات: �سكرا واإىل الأمام كامتداد لعمل الم تريزا، وك�ساهدات للمحبة 

والرحمة وال�سالم يف عامل اليوم.
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اجلماعات الرهبانية

 يف 

�ســـوريا



دير مار يعقوب �ملقطع

هو من اأقدم اأديرة القلمون يف ريف دم�سق وهو تابع منذ القرن الثامن ع�رش 

لبر�سية حم�س وحماه ويربود للروم امللكيني الكاثوليك. على بُعد 90 كيلومرت 

�سمايل دم�سق، يف بلدة قارة. وقد �سكن فيه القدي�س مو�سى احلب�سي، ومنه انطلق 

ليوؤ�س�س الدير املدعو با�سمه والقائم حتى اليوم يف النبك.

وتعّر�س الدير كباقي اأديار املنطقة اإىل نكبات عّدة: فنهَب، وقتل العديد من 

رهبانه على مدى التاريخ، �سهداء اإميانهم املقّد�س.

يرقى الدير اىل القرن اخلام�س كمجمع رهباين م�سيحي. اما برجه ذو املعامل 

البيزنطية واململوكية والعثمانية فهو قائم على ا�سا�سات رومانية من القرون الوىل 

قبل امل�سيح. وبني املجمع القدمي باإنحدار 37 درجة نحو املغيب بحيث كل �سهر 

اخلام�س  القرن  اىل  ترقى  الدير  كني�سة  ال�رشقية.  واجهته  و�سط  يف  البدر  يرتفع 

ع�رش.  والثالث  ع�رش  احلادي  القرن  اإىل  الرائعة  اجلدارية  ر�سوماتها  من  تبقى  وما 

يحتوي على طاحون وقنوات بيزنطية تعود اىل القرن اخلام�س ميالدي.

 وكانت النكبة الكربى، ملّا اجتاح ال�سلطان بيرب�س املنطقة عام 1266، ونهب 

الدير وقتل رهبانه اإّل من هرب منهم. كما قتل املئات من م�سيحيي املنطقة، وحّول 

كني�سة البلدة اإىل جامع ل يزال قائماً حتى اليوم. واأتت النكبة العظم على عهد 

التراك العثمانيني، عندما هجم على الدير، حوايل العام 1600، جمموعة من 

الدير،  ونهبوا  فيه،  القاطنني  راهباً  ال 120  وقتلوا  بحيلة  الدير  دخلوا  الع�ساكر، 

وهرب من جنا من الرهبان اإىل دير لل�سيدة يف راأ�س بعلبك، وكان تابعاً لدير مار 

يعقوب.

عام  الدير  منه. وغزا  القريب  والنبع  الدير  وابتلع  عام 1759،  زلزال  واأتى 

1790 الأمي جهجها احلرفو�س ونهبه. 

الدير  هذا  اإىل  يرتّددون  ال�سويريني،  الرهبان  الأباء  دير  من  رهبان  وكان 

ويقيمون فيه ويهتمون به، وبالأرزاق التابعة له.



باإعالن  مر�سوماً  مظلوم،  الثالث  مك�سيمو�س  البطريرك  اأ�سدر   1836 وعام 

الدير تابعاً لأبر�سية حم�س وحماه ويربود، واأعاد ترميمه. ولكن اخلراب ما عّتم 

اأن نال الدير واأمالكه ب�سبب الإهمال. وكان يف الدير فرن ومع�رشة، وبرج حمام 

وخّزان ماء كبي يروي اأمالك الدير ال�سا�سعة. وعلى الأثر ُهجر الدير نهائياً.

الرهبانية �جلديدة

يف �سهر اآب 1993 زارت الدير لأول مرة الراهبة اأغني�س حلام ب�سحبة الأخ 

العا�سقة  الكرملية  الراهبة  و�ُسحرت  احلب�سي.  مو�سى  مار  دير  رهبان  من  جاك 

ال�سمت والهدوء وال�سكينة، بجمال الدير وموقعه، وكان �سالتها املن�سودة، لكي 

تُعيد اإعمار هذا الدير، ليكون م�سدر جتديد يف الكني�سة النطاكية، وم�ساهماً يف 

وحدتها، ومكان لقاٍء وحواٍر بني اأطياف املجتمع امل�رشقي.

املطران  �سيادة  ويربود  وحماه  حم�س  اأبر�سية  راعي  مع  للحال  وات�سلت 

ترميم  يف  لتبا�رش  الربكة  اأعطاها  ان  لبث  فما  مب�رشوعها،  وفاحتته  نعمة  ابراهيم 

الدير التاريخي. وبداأت ور�سة كبية يف 14 متوز 1994. ويف عيد رفع ال�سليب 

املقّد�س يف عام الألفية الثانية للم�سيحية 2000، وقد رم الق�سم الكرب من الدير، 

م�ستقل  اأبر�سي  حٍق  ذا  ليكون  الدير.  باإن�ساء  القانوين  املر�سوم  �سيادته  اأ�سدر 

وي�سي ح�سب قوانني الديار ال�رشقية. واقّر املر�سوم باإن�ساء رهبنة باإ�سم الوحدة 

النطاكية، يكون مركزها دير القدي�س يعقوب املقّطع يف قارة.

الرهبانية  الدعوات  وتواردت  جديد،  من  الدير  يف  تدّب  احلياة  وبداأت 

جديد  فرٌع  تاأ�ّس�س  العذراء،  ال�سيدة  رقاد  عيد   2004 اآب   15 ويوم  للراهبات. 

للرهبان يف الدير نف�سه.

ت�سي  التي  ال�رشقية،  التقاليد  وفق  يعي�سون  راهباً،  الدير 15  يف  يوجد  حالياً 

 - الالتينية   - املارونية   - الرثوذك�س  الروم   - الكاثوليك  الروم  كنائ�س  عليها 

الرمنية الكاثوليكية - ال�رشيانية الرثوذك�سية. 
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حمبة  اأفنتهم  رهبان  ونفو�س  قلوب  يف  جديدة  دماء  الدير  اأبنية  يف  و�رشت 

الرهبنة:  �سعار  املحلية. وكان  النطاكية  املقّد�سة  كني�سته  وحمبة  بامل�سيح  القتداء 

»غية بيتك اأكلتني«.

�حلياة الرهبانية يف �لدير �جلديد

توّجه  مع  اجلماعية،  الرهبانية  احلياة  الدير  هذا  يف  والراهبات  الرهبان  يعي�س 

�سديد نحو احلياة التوحدية، بحيث يق�سي الرهبان والراهبات خلوة روحية يف 

قالليهم طيلة �ساعات يف النهار ويف الليل. والعامود الفقري للحياة الرهبانية هو 

احلياة الطق�سية: الفر�س الإلهي اأو ال�سلوات الطق�سية معاً؛ والحتفال بالليرتجية 

اللهية، و�سالة القلب، واملطالعة الروحية.

املحبة  وممار�سة  اإمناء  لأجل  روحية  �رشكة  يف  والراهبات  الرهبان  ويعي�س 

والتوا�سع. ُي�ساف اإىل ذلك العمل اليدوي الذي له اأهّمية ممّيزة، وهو عمل فني 

ومثاله،  اهلل  �سورة  على  املخلوق  احلي  الن�سان  بنيان  لأجل  ذلك  وفكري. وكل 

وامل�ساهمة يف تاأّلق جمال كني�سة امل�سيح.

وهناك جمال وا�سع ل�ستقبال ال�سخا�س، اأفراداً وجماعات �سغية، راغبة يف 

احلياة الروحية واخللوة والتاأمل، بحيث ي�ساركون يف �سلوات الرهبان والراهبات. 

لأجل  الروحية،  املرافقة  ويف  لهوؤلء،  الروحي  الإر�ساد  يف  الرهبان  ي�ساعد  كما 

الو�سول اإىل �سفاٍء داخلٍي روحي، لأجل انتعا�س الن�سان الداخلي.

ن�ساطات اجلماعة الرهبانية

يقوم الرهبان والراهبات بن�ساطات متنّوعة منها:

ن�ساطات حرفية

العمال املنزلية.	·

الزراعة.	·

خياطة اللب�سة الليرتجية.	·
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34۸
م�سغل اإيقونوغرايف كتابة اأو ر�سم اليقونات ح�سب التقليد البيزنطي 	·

وال�رشياين والرمني.

معمل جتليد كتب.	·

معمل �سنع علب حلفظ املخطوطات.	·

ترميم الر�سومات املقّد�سة.	·

·	 Chotkys معمل قوالب خمتلفة. �سنع

معامل �سمع وليزر وتقطي	·

خمترب نباتات طبية	·

مزارع غنم و�سمك ودواجن	·

ن�ساطات روحية وثقافية 

اإقامة دورات للتن�سئة الروحية.	·

املرافقة الروحية.	·

دورات تثقيفية دينية عامة حول ب�رشى الميان.	·

التمرين على الطرق الع�رشية حلمل ب�رشى الجنيل.	·

اإقامة دورات لرتميم الرتاث.	·

تنظيم ندوات ولقاءات من اجل احلوار وامل�ساحلة	·

ن�ساطات �إن�سانية

اىل  �سورية  �ساهدتها  التي  الليمة  الحداث  يف  انربى  يعقوب  مار  دير  ان 

فيها  يتكل  كان  التي  الوىل  ال�سنوات  فبعد  النازحني  وخدمة  املحتاجني  م�ساعدة 

باإطالق  بداء  املحافظات  جميع  يف  يوزعها  اخلارج  من  عينية  م�ساعدات  على 

حكومية  غي  منظمات  بوا�سطة  واإمنائية  و�سحية  غذائية  م�ساعدات  م�ساريع 

ووكالت الم املتحدة. وقد تطور عمله فا�سبح ي�سم فريقه اكرث من الفني متطوع 

اليها  ت�سل  ل  التي  البعيدة  الماكن  يف  وخا�سة  املحافظات  جميع  يف  منت�رشين 

الدير  عّرف  واجلغرافية  والدين  العرق  تتخطى  التي  الر�سالة  امل�ساعدات. وبهذه 

عن حمبة امل�سيح التي ل تقهر.
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ديرنا �ليوم

ت�سم رهبنة الوحدة النطاكية ع�رش راهبات وخم�سة رهبان مع مدبرهم وهو 

كاهن بلجيكي متمّر�س يف الالهوت والعي�س امل�سرتك. هنالك عدد من ال�سخا�س 

ينتمون اىل الدير كمنذورين.

فرن�سا،  لبنان،  عدة: �سورية،  جن�سيات  اىل  واملنذورون  الدير  اع�ساء  ينتمي   

الوليات  هنغاريا،  ايطاليا،  ارمينيا،  فينيزويال،  الت�سيلي،  الربتغال،  بلجيكا، 

املكان:  نف�س  يف  منف�سلني  ديرين  يف  والراهبات  الرهبان  الخ... يعي�س  املتحدة 

الدير الم للراهبات وهو دير مار يعقوب املقطع ودير مار يو�سف للرهبان.

تريد الرهبنة اإحياء الرتاث الرهباين النطاكي اجلامع بالعودة اىل ا�س�س احلياة 

التوحدية ح�سب النمط امل�ستقل والفردي. كل راهب وراهبة يتبع قانون خا�س 

جو  اجلماعة  اجلماعة. تعي�س  حياة  يف  النخراط  مع  ال�سخ�سي  برناجمه  ي�سم 

فرد  كل  ويقوم  اللهي  احل�سور  �رش  من  لالقرتاب  املقد�سة  واخللوة  التخلي  من 

ي�سوع  الرب  تبعوا  الذين  القدي�سني  ال�سحرة  باآباء  ا�سوة  قلبه  باب  على  بال�سهر 

عن  بالتعايل  القلب  وتنقية  بال�سهر  ويتمر�سوا  فيتنقوا  مُيتحنوا  كي  الربية  اىل 

�سغائر احلياة والرتقاء نحو احلبيب عرب احلب الالهوتي املفعم بالميان والرجاء 

ال�سكاتولوجي: »لن الرب اآت«.

املهاجع  يف  الداخلي  ال�سالم  عن  والباحثني  للمرتي�سني  ابوابه  الدير  يفتح 

التابعة للدير والكثي من املرتي�سني ال�سوريني، العرب او الجانب ق�سدوا الدير 

وتذوقوا طعم ال�سكينة والتعايف الروحي والتقرب من اهلل الذي يقطر من احجاره 

العتيقة ومن منط اجلماعة التوحدي فيه.

العنوان : دير مار يعقوب املقطع - قارة - �سورية

  maryakub@gmail.com; deirmaryakub@gmail.com:الربيد اللكرتوين

www.maryakub.net :املوقع

الهاتف: 96311785700+-02-01

اخلليوي: 401- 963930800400+-444
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دير �لقّدي�سني �ل�سهيدين �سركي�س وباخو�س

وكني�ستهما يف معلول

، وباخو�س 
ّ

الرومايّن ورئي�س الديوان امللكي كان �رشكي�س �سابًطا يف اجلي�س 

جنديًّا يف الديوان نف�سه. الأّول من الر�سافة والثاين من م�سكنة، �رشق حلب. 

ب�سبب رف�سهما ال�سجود لآلهة الأمرباطور مك�سيميانو�س، مّت جلد باخو�س حّتى 

فظاعة  رغم  اإميانه  عن  يرتاجع  مل  الذي   297/10/1 يف  �رشكي�س  اأمام  املوت 

امل�سهد. وكان يرتاءى باخو�س ل�رشكي�س ملّدة اأ�سبوع ي�سّجعه على الثبات يف الإميان 

الكني�سة  وتعّيد   ،297/10/7 يف  ال�سهادة  اإكليل  فنال  امل�سيح،  ي�سوع  بالرّب 

لهما مًعا يف ال�سابع من ت�رشين اأّول وهو عيد كبي لأهايل معلول. مّت دفنهما يف 

ا للموؤمنني، لذلك مّت بناء كاتدرائّية على  الر�سافة التي اأ�سبحت مع الأّيام جمحًّ

يَت املدينة با�سم �رشكي�س: »�سيجيوبولي�س«. اّتخذهما  ا�سمهما فوق قربهما و�ُسمِّ

الغ�سا�سنة وقبيلة تغلب �سفيعني لهم وكانوا يرفعون �سورتهما على رايتهم. ولهذا 

ال�سبب حتمل كني�سة ب�رشى الأثرّية ا�سم ال�سهيدين نف�سهما.

 لالإله اأبّوّلون، من القرن الثالث 
ّ

�سبق كني�ستهما يف معلول وجود معبد وثني

 املحفور بال�سخر، مع الباب ال�سغي، جزًءا من هذا 
ّ

ق.م.، وكان اجلزء اخللفي

املعبد الذي كان مهّدًما عند بناء الكني�سة يف املكان نف�سه، وما دفعنا اإىل هذا القول 

يفرت�س  ما  اجلدران،  يف  ع�سوائّية  بطريقة  الأّيونّية  العواميد  تيجان  و�سعّية  هو 

بني  معلول  القّدي�َسني يف  كني�سة  بناء  مّت  وقد  الكني�سة.  بناء  ا�ستعمالها يف  اإعادة 

عامي 313 )تاريخ بداية بناء الكنائ�س يف الأمرباطورّية الرومانّية مع احلّرّية الدينّية 

ذلك  على  وي�سهد  ميالدي،  و325  للم�سيحّيني(  الكبي  ق�سطنطني  منحها  التي 

 املنحوت بح�سب �سكل املذابح الوثنّية )الطرف املرتفع وال�سكل 
ّ

املذبح امل�سيحي

املجمع  بنائه يف  منع  مّت  الذي  ال�سكل  للدم(،  دون وجود م�رشف  اإمّنا  املجّوف 

امل�سكويّن الأّول �سنة 325، واإقرار بناء املذابح ذات ال�سكل امل�سّطح، ممّا يربهن اأّن 

بناء الكني�سة مّت يف بدايات القرن الرابع. دليل اآخر على عمر الكني�سة هو اخل�سب 



الذي يكّون اجل�سور والباب القدمي للكني�سة، والذي مّت فح�سه بالكربون امل�سّع، 

فتبنّي اأّن عمره يناهز 1700 �سنة. ف�ساًل عن ذكر اأ�سقف الكني�سة اإفتيخو�س مبثابة 

م�سارك يف املجمع امل�سكويّن الأّول يف مدينة نيقية �سنة 325.

ميخائيل  جمموعة  تُعترَب  والتاريخ.  الأ�سل  متنّوعة  اأيقونات  الكني�سة  تزّين 

اأيقونة  وباخو�س،  �رشكي�س  القّدي�َسني  اأيقونة  امل�سلوب،   ،12 )الر�سل   
ّ

الكريتي

تقال،  القّدي�سة  واأيقونة  العذراء  اأيقونة  الأعظم،  والكاهن  امللوك  ملك  امل�سيح 

ال�رّشّي  الع�ساء  اأيقونة   .1813 �سنة  بوليخروني�س،  ميخائيل  ر�سم  ما  اأجمل  من 

وامل�سلوب، تعود اإىل اأوائل القرن الثامن ع�رش، جمهولة الر�ّسام. اأيقونة القّدي�س 

ا. وهناك اأيقونة  يوحّنا املعمدان تعود اإىل �سنة 1778 وهي جمهولة الر�ّسام اأي�سً

 1867، واأيقونة �سّيدة املعونة 
ّ

العذراء �سّيدة الينبوع للر�ّسام يوحّنا �سليبا القد�سي

الدائمة، جمهولة الر�ّسام والتاريخ. على اجلهة الي�سارّية من الإيقونو�ستاز يوجد 

ال�سابع  اإىل القرن  اأندر�س، تعود  البولويّن  اأيقونتان بولونّيتان هدّية من اجلرنال 

ع�رش، وقد اأهداها للدير �سنة 1946 مبثابة �سكر على ا�ستقبال رئي�س الدير له اأبّان 

القرن  من  للم�سيح  اأيقونة  فرنى  اليمنى،  اجلهة  على  اأّما  الثانية.  العاملّية  احلرب 

التا�سع ع�رش، واأيقونة للعذراء ت�سّمى »عذراء القّدي�س لوقا«، من القرن التا�سع 

على  الهجوم  اأبّان  �رشقتها  مّتت  جميعها  الأيقونات  هذه  لالأ�سف،  ا.  اأي�سً ع�رش 

معلول يف اأيلول 2013 وما زالت م�رشوقة.

اأّما القّبة اخل�سبّية، يف احلنية الي�سارّية، فلم تتّم �رشقتها. وهي متّثل الكون من 

امل�سيح  نرى  الكون  هذا  يف  والنجوم.  القمر  ال�سم�س،  الزرقاء،  ال�سماء  خالل 

الذي  الكون،  هذا  وت�سفع يف  ت�سّلي  مرمي  العذراء  نرى  ومقابله  الربكة،  يعطي 

يرتكز يف الزوايا الأربع على الإجنيلّيني الأربعة، اأي على كلمة اهلل. ويف اأعلى 

القّبة نرى ال�سعاع الأبي�س وهو رمز للروح القد�س الذي يعطي لهذا الكون بعًدا 

ل�سنة  القّبة  هذه  تعود  ذاته.  على  ينغلق  يدعه  فال  اهلل،  عامل  على  ويفتحه  اآخر، 

.1824
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�لرهبانّية �ملخّل�سّية

يعود دير القّدي�َسني �رشكي�س وباخو�س يف معلول منذ �سنة 1732 اإىل الرهبانّية 

، رئي�س الدير، يقيم فيه اأّيام ال�سيف، 
ّ

البا�سيلّية املخّل�سّية. وكان الكاهٌن املخّل�سي

ويف ف�سل ال�ستاء ينزل من الدير ويقيم يف ما كان معروًفا بـ«الأنطو�س« يف البلدة 

تعود ملكّيته للرهبانّية وهو حاليًّا عبارة عن بناء مهدوم يحتاج اإىل اإعادة الإعمار. 

وغالًبا ما كان رئي�س الدير هو نف�سه كاهن الرعّية، وكان دائًما يعي�س مبفرده. مع 

ة  العلم اأّنه تواجد يف الدير، بع�س الفرتات عرب التاريخ، اأكرث من راهب، خا�سّ

لبنان  يف  املخّل�سّية(  للرهبانّية  الأّم  )الدير  املخّل�س  دير  يتعّر�س  كان  عندما 

للتهجي واحلرق.

العديد  يف  وال�رشقة  لالعتداء  وباخو�س  �رشكي�س  القّدي�َسني  دير  �س 
ّ
تعر

ات: نذكر على �سبيل املثال اأحداث 1850، 1860، 1925 يف ما �سّمي 
ّ
من املر

الإرهابّيني  اآخرها هجوم  كان  وقد   ،
ّ

الفرن�سي النتداب  اأّيام  ال�سورّية  بالثورة 

عام 2013 يف �سهر اأيلول، حيث مّتت �رشقة الإيقونات جميعها )التي ل زالت 

م�رشوقة حّتى كتابة هذا املقال( وتخريب الكني�سة وحتطيم املذبح الأثرّي فيها، 

ومّت تدمي اأجزاء كبية من الدير ب�سبب املعارك وا�ستعمال الدير مبثابة ح�سن 

لالإرهابّيني.

�سنة  ة  اخلا�سّ نفقتها  على  بالكامل  الدير  برتميم  املخّل�سّية  الرهبانّية  قامت 

اأهل معلول  نفو�س  اإىل  والرجاء  للدير  احلياة  اإعادة  الأكرب  2015، وكان هّمها 

مركز  وهو  الفرح«،  »دار  ترميم  ومّت   .2013 عام  تهّجروا  قد  كانوا  الذين 

ا ترميم البناء املقابل  ن�ساطات لل�سبيبة واملخّيمات وحفالت الأعرا�س. ومّت اأي�سً

للدير الذي يتّم ا�ستعماله كمطعم وكافرتيا للزّوار. وقد مّتت اإعادة جتهيز الدير 

ا�ستقبال  اأّن  كما  كامل.  ب�سكل  الأخية  ال�سنوات  يف  والكافرتيا  الفرح  ودار 

ا هم 
ًّ
الزّوار حالي اأّن  ب�سكل كامل، رغم  لل�سالة والزيارة عاد  الدير  النا�س يف 

غالًبا من ال�سورّيني، مع بع�س الأجانب واللبنانّيني. مع العلم اأّن عدد الزّوار 
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الأجانب قبل احلرب و�سل �سنة 2010 اإىل 206000 )مئتني و�ستة اآلف( زائر 

ما عدا ال�سورّيني والعرب.

اإي�سال �سورة  ا بعد ر�سويّل يف  اأي�سً  للدير، هناك 
ّ

البعد الروحي اإىل جانب 

ا البعد القت�سادّي الهاّم الذي  امل�سيح النقّية اإىل كّل من يوؤّم الدير. وهناك اأي�سً

فر�س  اأر�سهم من خالل خلق  النا�س يف  تثبيت  اإىل  الرهبانّية من خالله  ت�سعى 

احلرفّية  ال�سناعّية،  الزراعّية،  ال�سياحّية،  املتعّددة:  املجالت  يف  والتنمية  للعمل 

والعمرانّية...

واملنطقة  �سورية  على  الإله  الرّب  ميّن  اأن  وننت�رّشع  ن�سّلي  اأن  يبقى  اأخًيا، 

بالعدل وال�سالم، لكي ي�ستطيع النا�س اأن يعي�سوا حياة مطمئّنة وادعة ميّجدون اهلل 

من خاللها باملحّبة والوئام. فيكون الدير مالًذا لكّل من يطلب وجه اهلل املحّب.

ما اأجمل اأن ن�سمع النا�س، بع�س املّرات، تعرّب عن راحة النف�س والروح عند 

ولوجها باب الكني�سة القدمية العابقة برائحة البّخور وال�سلوات.

                                                                                                  الأب توفيق عيد 

                                                                                                      رئي�س الدير
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دير �لقدي�سة تقال - معلول 

2

�لبطريركي

 دير القدي�سة تقال يف قرية معلول حمّج ي�ستقطب املوؤمنني من �سورية والدول 

املجاورة،  ويبعد خم�سة و�ستني كيلومرتاً عن دم�سق اإىل ال�سمال ال�رشقي، ويرتفع 

األفا و�ستمائة مرت عن �سطح البحر. معلول هذه القرية ا�ستظّلت اآخر �سل�سلة من 

وحماية  بعزلة  فتمّتعت  القلمون  منطقة  ل  تُ�سكِّ التي  الثالث،  اجلبلية  ال�سال�سل 

طبيعيتني، ما يف�رشِّ اإىل حد كبي، ثبات �سكانها على الإميان امل�سيحي ومت�سكهم 

بالأرامية لغتهم الأ�سلية.

موقع  على  ويدل   ، الآرامية  باللغة  »الدخول«  معنى  معلول  ا�سم  يحمل   

الكال�سيكية.  املوؤلفات  يف  معلول  ا�سم  ذكر  وقد  جبلي.  ممر  ثغره  يف  القرية، 

، والأهم من ذلك كله  واأ�سنام  متائيل  بينها  اأثار عدة من  البلدة  كما وجدت يف 

من  عدد  يف  عليها  عرث  التي  الهلين�ستية.  املرحلة  من  والنعو�س  واملقابر  املناظر 

ال�سهل املجاور. ومعلول  القرية. وبقايا معبد روماين يف  املغاور املوجودة فوق 

ال�سيدة،  كني�سة  وهي:  مهّدم.  اليوم  معظمها  ولكن  الكنائ�س،  من  العديد  ت�سم 

كني�سة القدي�س توما، كني�سة القّدي�سني قزما ودميانو�س، كني�سة القدي�سة بربارة، 

وكني�سة القدي�س جاورجيو�س و�سواها. عند م�سارف القرية يقوم دير القدي�سني 

�رشجيو�س وباخو�س للروم الكاثوليك املعروف بدير مار �رشكي�س، وكان ي�سكل 

يف ما م�سى، ديرا واحدا مع دير القدي�سة تقال، وذلك قبل انف�سال الكني�ستني يف 

العام 1724.

اأي تركيا  اآ�سيا ال�سغرى  اأعمال  ولدت القدي�سة تقال يف مدينة »اإيقونية« من 

اليوم. وكان اأبواها وثنيني �ساأنهما �ساأن اأبناء تلك املنطقة يف اأوائل القرن الأول 

امليالدي.

 2 - امل�سدر : كتاب اأديار الكر�سي الأنطاكي » من�سورات جامعة البلمند، 2007



اآنذاك،  احلاكمة  الرومانية  الدولة  يف  مرموق  مكان  ذا  القدي�سة  والد  وكان 

يف  زوجها  جتاري  فا�سلة  �سيدة  فكانت  والدتها  اأما  ذاتها.  »اإيقونية«  على  ووالياً 

التم�ّسك بديانة الآباء والجداد وحتر�س معه على تن�سئة اإ�رشتها على قواعد ديانة 

الوثن. ديانة تعدد الآلهة. 

هكذا ن�ساأت تقال يف بيت ذي مكانة اجتماعية �سامية، وقد عرف هذا البيت 

بتعّلقه بديانة الأباء والأجداد املوروثة. وكانت الأ�رشة تنعم باجلاه والرثاء والرفاء 

يف العي�س. فنمت تقال يف رحابه . وكانت تزداد ح�سناً وجماًل كلما تقّدمت بها 

الأيام. وما اأن بلغت الثامنة ع�رشة من عمرها، وهي يف اأوج ال�سباب حتى بلغت 

اأن يتقّدم الكثيون طالبني يدها. لكن  قمة احل�سن واجلمال، ف�سار من الطبيعي 

احلظ ر�سا اأخياً على �ساب ا�سمه »ثامي«. هذا خطبها من والديها، وكان يهيم بها 

حباً يقرب من العبادة.

1 - بول�س يف �إيقونية

واأخذ  قرب�س.  من  الذي  برنابا،  يرافقه  »اإيقونية«  اإىل  بول�س  الر�سول  واأتى 

يب�رش باإجنيل املخّل�س يف جممع اليهود ذاته. كانت تقال قد �سمعته مـن الر�سـول 

بول�س  اإىل كالم  ت�ستمع  املنزل لكي  نوافذ  اإحدى  تُِطلُّ من  تقال  بول�س. وكانت 

الذي اإ�ستهواها جداً.

فاآمنت بالرب ي�سوع وحده خمل�ساً وفادياً  اأخذ مبجامع قلبها .  هذا الكالم 

 . للجميع  امل�سيء  امل�سيح  نور  هو  قبل  من  تاألفه  مل  نور  فيها  واأ�رشق   ، للب�رش 

ورافقت بول�س يف اأ�سفاره، ل �سيما يف اإيقونية واآثينا. ولقت عذابات كثية من 

والدها الوثني، وهربت من البيت الوالدي بعد اأن حاول اأبوها قتلها.

حّط  واأخياً  قتلها.  الوايل  حاول  حيث  انطاكية  اإىل  معلمها  بول�س  ورافقت 

رفيقة  كانت  لأنها  الر�سل  معادلة  تقال  القدي�سة  دعيت  وقد  معلول.  يف  رحالها 

مار«   « وكلمة  الإميان.  �سالبة  ويف  الب�سارة  يف  عادلتهم  ولأنها  الر�سول  بول�س 

�رشيانية معناها » قدي�س«.
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معلول

حر  مع  العراء  يف  والنوم  تي�رش.  ما  فالطعام   : و�ساقه  طويلة  الرحلة  كانت 

ال�سيف وبرد ال�ستاء . لكن القدي�سة مل تتذمر، بل كـانت ابت�سامة القيامة املجيدة 

ل تفارق حمّياها الو�سيم . وكانت تزرع الفـرح حيثما حلت اإىل اأن و�سلت اإىل 

قوية  اجل�سد  متعبة  و�سلت  بالذات.  معلول  بلـدة  اإىل  ال�سورية،  القلمون  جبال 

النف�س . فالرب حماها من الطواريء والنوائب واأهل ال�سوء . وخالل �سفرتها 

بالرب ي�سوع واتكاًل عليه وحده. وكانت على يقني  اإمياناً  الطويلة كانت تزداد 

تام باأنه لـن يرتكها مهما كانت الظـروف واحلالت لأنـه هـو الـذي يغـّذي طـيـور 

ال�سماء ويك�سو زنابق احلقل. 

يف معلول جلاأت تقال اإىل اأحد الكهوف واختارته م�سكناً لها. والكهف ظاهر 

حتى اليوم. ويف رحابه بُني دير مـار تقـال الـذي بقـي حتى الآن. رمزاً للقدا�سة 

وحياة القدي�سني.

 كانت القدي�سة تغتذي من اأع�ساب الربية وت�رشب املاء العذب الذي بالقدرة 

الإلهية ل يزال ينقط حتى اليـوم مـن ال�سخـرة ال�سمـاء قرب املزار يف الدير.

لقتلها،  �سعوا وراءها  الذين  الرومان  اأن اجلنود  �سهرة  الأكرت  وتروي احلكاية 

وعندما  القلمون  جبال  من  الثالثة  ال�سل�سلة  بلعت  عندما  عليها  يقب�سون  كادوا 

اقرتبت من معلول وجدت الطريق م�سدودا مبرتفع �سخرّي �ساهق. ولكن ما اإن 

طلبت رحمة اهلل، حتى ان�سّق اجلبل باأعجوبة، فا�ستطاعت اأن تعرب اإىل املغارة التي 

عا�ست فيها بقية حياتها.

تربيء،  مياهه  اإن  يقال  الذي  الينبوع،  تقال  القدي�سة  حفرت  املخبا  هذا  يف 

امل�سلول واأمرا�س املفا�سل والعقم. عا�ست هذه القدي�سة �سنوات عدة يف املغارة 

�سن  يف  وهي  توّفيت  حتى  امل�سيحي،  بالإميان  وتب�رش  املر�سي  ت�سفي  وكانت 

الت�سعني. 

ينت�رش تكرمي القدي�سة تقال على نطاق وا�سع. و�سهرة ديرها توازي تلك التي 

يحظى بها دير �سيدنايا املجاور )الذي يعتقد اأن فيه اإيقونه اأ�سلّية للعذراء مرمي 

دير القدي�سة تقال - معلول 



35۷
الأمرا�س  �سفاء  يف  تقال  القدي�سة  �سهرة  وجتتذب  نف�سه(.  لوقا  القدي�س  ر�سمها 

العديد من الأ�سخا�س لزيارة ديرها واإيفاء النذور. يقيم حّجاج الدير وزّواره يف 

بيت ال�سيافة التابع للدير. اأما يف ال�سابق فكان املت�رشعون مي�سون فرتة بعد الظهر 

مياه  من  وي�رشبون   ، الإيقون�سطا�س  اأمام  فجرا  وي�سجدون   ، املغارة  يف  والليل 

الينبوع املقد�سة. واإذا كان املت�رشع امراأة حاماًل، قتقت�سي العادة باأن تاأكل خ�سلة 

من فتيل م�سباح الزيت امل�ساء يف املغارة والذين حتول �سدة مر�سهم دون ذهابهم 

�سخ�سيا اإىل معلول، ير�سلون �سلواتهم املكتوبة بوا�سطة زّوار الد ير لي�سعوها 

عند قرب القدي�سة. والالفت اأن تكرمي القدي�سة تقال ذائع يف �سورية ، بني امل�سلمني 

اإميانهم  املحليون على  ال�سكان  املنطقة، حافظ  الإ�سالم يف  انت�سار  فرغم   ، اأي�سا 

بالقدي�سة تقال. مما �سمح با�ستمرارية الدير وازدهاره. ومن املالحظ اأن العديد من 

ال�سلوات التي ترفع اإىل القدي�سة تقال يف مغارتها، ت�سبقها اآيات قراآنية. وقد نال 

العديد من امل�سلمني، جوابا عن تو�ّسالتهم احلاّرة، بركة اإجناب الأطفال. ويقوم 

اأهميتها يف  القدي�سة. وللقدي�سة تقال  اأطفاله عالمة على احرتام  بتعميد  بع�سهم 

لبنان اأي�سا، وبخا�سة يف ق�ساء املنت حيث كر�س العديد من الكنائ�س على اأ�سمها.

وت�رشف  مبا�رشة،  دم�سق  يف  الأنطاكية  البطريركية  تقال  القدي�سة  دير  يتبع   

عليه اأم رئي�سة هي حاليا بيالجيا �سّياف ، وتقطنه �سيع راهبات. وكما يف الأديار 

راهبة  كل  ت�سلي  اليومية.  حياتهن  قوام  هي  فال�سالة  الأخرى  الأرثوذك�سيتة 

اأن  الأ�سبوع. ومبا  تقام ثالث مرات يف  ال�سباح منفردة، وال�سالة اجلماعية  يف 

القلمون،  منطقة  �سكان  من  الكثي  يق�سده  مقد�س  مزار  هو  تقال  القدي�سة  دير 

الزوار  ل�ستقبال  دوما  م�ستعدات  فالراهبات  الأدنى،  ال�رشق  يف  وامل�سيحيون 

ومرافقتهم خالل تطوافهم يف اأرجاء الدير. من ناحية اأخرى ينظم الدير ن�ساطات 

رعائية با�ستمرار ، ويوؤّمن الكاهن خدمة القدا�س الإلهي يف اأيام الحاد والأعياد. 

ين�س  التقليد  ولكن  بها.  والعتناء  الدير  اأبنية  تنظيف  على  معا  الراهبات  تعمل 

على اأن الأعتناء مبغارة القدي�سة تقال يعهد به اإىل الراهبة الأكرب �سنا.

اليدوية  الأعمال  بع�س  الراهبات  متار�س  الواجبات،  هذه  اإىل  بالإ�سافة   

دير القدي�سة تقال - معلول 



35۸
كاخلياطة والتطريز و�سنع امل�سابح وتر�سيع الإيقونات. بالتايل ومند تعيني بيالجيا 

�سّياف رئي�سة للدير اأ�س�س ميدم �سغي ي�سم اليوم عددا من الأطفال. الراهبات ل 

يرتكن الدير الأ من اأجل الإ�رشاف على الأعمال الزراعية يف احلقول املجاورة اأو 

اأحيانا لل�سفر اإىل دم�سق من اأجل �رشاء احلاجات التي ل نتوفر يف معلول.

تاريخ �لدير

فيها  تاأ�س�ست  التي  الرابع، وهي احلقبة  القرن  القلمون، يف  ت منطقة  تن�رشّ  

الأديار الأوىل. ويف الواقع فاإن رهبان معلول حافظوا على خمطوطات م�سيحية 

يف  انت�رش  اأنه  اإل  ال�سابع،  القرن  يف  املنطقة  تلك  الإ�سالم  بلغ  احلقية.  هذه  من 

قبل  وال�سهول،  الأوىل  اجلبال  �سل�سلة  يف  وا�ستقر  وتدريجيا،  ببطء  القلمون 

ال�سل�سلة  يف  الإ�سالم  تغلغل  التا�سع.  القرن  يف  الثانية  ال�سل�سلة  اإىل  الو�سول 

الثالثة خالل القرنني ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش. فبقي عدد من البلدات والقرى 

م�سيحيا، حتى اليوم، ومنها: �سيدنايا، املعرة ومعلول، التي ت�سم اأكرثية م�سيحية 

تتوزع بني طائفتي الروم الأرثوذك�س والروم الكاثوليك .

بعد  حتى  الأو�سط،  ال�رشق  اأرجاء  يف  الآرامية  اللغة  انت�سار  رقعة  اّت�سعت   

ن�سوء الإ�سالم يف العام 634 ، رغم اأنها اأف�سحت املجال تدريجيا للغة العربية، 

اجتذبت  لطاملا  ال�سبب  ولهذا  الآرامية،  اللغة  على  بحفاظها  معروفة  ومعلول 

اللغة  اأبحاثهم يف فهم  الذين �ساهمت  الغربيني ،  اللغويني  الباحثني  البلدة  هذه 

الآرامية، واأهميتها يف الأزمنة القدمية. اأما اليوم، فتبقى اللغة الآرامية هي اللغة 

املحكية بني �سكان معلول والقريتني املجاورتني امل�سلمتني جبعدين و�رشخا. لكن 

هوؤلء مبعظمهم ل ي�ستطيعون قراءة الآرامية وكتابتها، ومع الغرباء ي�سطرون اإىل 

ا�ستخدام اللغة العربية. ونتيجة ذلك ا�ستعاروا الكثي من الألفاظ العربية، وهي 

تاليا بعيدة جدا عن اأ�سلها الكال�سيكي.

 َيِرُد يف حولّيات ميخائيل الربيك، اأن كني�سة القدي�سة تقال وكني�سة القدي�س 

الرو�سي  القن�سل  ويتحدث   .1756 العام  يف  بناوؤهما  اأعيد   ، املعمدان  يوحنا 

اأو�سبن�سكي عن وجود اأربعة رهبان يف دير القدي�سة تقال يف العام 1840 . 
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يقع دير القدي�سة تقال احلايل حول املغارة التي يقال اإن القدي�سة جلاأت اإليها، 

املوقع  من  بالقرب  كني�سة  �ُسّيدت   ،  1906 العام  بقية حياتها. يف  فيها  واأم�ست 

العام  الدير يف  بناء  بداأ  بنائها.  تاريخ  بقايا كني�سة قدمية ل يعرف  املقد�س وفوق 

1935 وقد اأ�سيف اإليه طابق ثان يف العام 1959. الطابق الأر�سي يحتوي على 

غرف ا�ستقبال وطعام ومعر�س امل�سنوعات احلرفية ، اأما الطابق الثاين فمخ�س�س 

بكامله ل�سوامع الراهبات. حتت هذا املبنى مطبخ فيه فرن حجري ل�سنع اخلبز، 

اأعيد ترميمه موؤخرا ليكون م�سكنا   ،1888 وفوقه يقوم بناء اآخر يعود اإىل العام 

للبطريرك، كما �ُسّيد بيت �سيافة ل�ستقبال ال�سياح والزوار يف العام 1934. فوق 

�سطح مبنى الدير الرئي�س ثمة درج يوؤدي مبا�رشة اإىل مزار القدي�سة تقال، اأي اإىل 

املغارة ال�سخرية التي ترقى اإىل الع�سور امل�سيحية الأوىل. تق�سم هذا املغارة اإىل 

نبع مقد�س وكني�ستني �سغيتني رممتا موؤخرا. 

�لإيقونات

املعمدان،  يوحنا  القدي�س  كني�سة  يف  الإيقون�سطا�س  بني  الإيقونات  تتوزع   

ومغارة القدي�سة تقال، وجناح الأم الرئي�سة، ويحمل كل منها تاريخا، يرتاوح بني 

اأوا�سط القرن الثامن ع�رش واأواخر القرن التا�سع ع�رش، با�ستثناء بع�س الإيقونات 

املعا�رشة من القرن الع�رشين.

 اإيقونات القرن الثامن ع�رش تتقدمها ثالث، ر�سمها البطريرك �سلف�سرتو�س، 

امل�سيح  الأوىل، متثل   . املعمدان  القدي�س يوحنا  اليوم يف كني�سة  وهي موجودة 

القدي�س يوحنا  الإجنيل فوق ح�سنه.  الي�رشى  بيده  اليمنى، وحامال  بيده  مباركا 

يده  بينما يف  بيمينه،  مباركا  امل�سيح  باجتاه  مائل  الي�سار، وهو  اإىل  املعمدان يقف 

الي�رشى كتاب مفتوح، كتب عليه باللغة العربية » هذا هو حمل اهلل الرافع خطايا 

نحو  مائاًل  الي�رشى  ذراعها  على  والطفل  العذراء  متثل  الثانية  الإيقونة   ،« العامل 

تقف  وامل�سيح  العذراء  ميني  اإىل   . الإيقونة  م�ساهد  اإىل  تتجهان  وعيناه  والدته 

باليد  ال�سليب  اإ�سارة  ورا�سمة  اليمنى،  بيدها  معدنيا  �سليبا  حاملة  تقال  القدي�سة 
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اإىل مرمي  يقدم وردة  الب�سارة املالك جربائيل  فتمثل  الثالثة  الإيقونة  اأما  الي�رشى. 

التي متد يدها لتتناولها. 

يف مغارة القدي�سة تقال اإيقونتان، الأوىل متثل القيامة، فامل�سيح املتجّلي بالنور 

يبارك بيمينه ويحمل راية بي�ساره ؛ عن ميينه مالك وعن ي�ساره الن�سوة حامالت 

الأ�سفل ثالثة حّرا�س ، �سور كل منهم بو�سعية خمتلفة ، خلف  الطيب ، ويف 

هذا امل�سهد ر�سمت املدينة واحلدائق املحيطة ، وقت انبالج الفجر ، الذي ي�سيء 

بنوره على اجلميع . الإيقونة الثانية يف املغارة هي اإيقونة ميالد العذراء ونرى فيها 

الطفلة مرمي ، وقد رفعت على يد املالك لتتكلل ومتتلئ من الروح القد�س.

 يف جناح الأم الرئي�سة مزيد من الإيقونات اإحداها للمالك ميخائيل والأخرى 

باب كهفه وطيور  اإيليا جال�سا عند  فللنبي  الثالثة  اأما   ، احلب�سي  للقدي�س مو�سى 

الغربان حت�رش له الطعام،  اأخيا ، يف هيكل كني�سة الدير اإيقونة �سور فيها قدي�سان 

يرجح اأنهما قزما ودميانو�س .

املجموعة  اأي�ساء  الدير  كني�سة  يف  موجودة  ع�رش  التا�سع  القرن  اإيقونات   

الرئي�سة هي يف اجلزء العلوي من الإيقون�سطا�س ومتثل ميالد والدة ااإله واخلتانة 

والعن�رشة.  والقيامة  ال�سليب  عن  والإنزال  والتجلي  امل�سيح  ومعمودية  والرقاد 

تقال ويف  للقدي�سة  الأوىل   . القما�س  اإيقونات كبية ر�سمت على  وهناك ثالث 

الثنني م�ساهد من الإجنيل ومن حياة القدي�سني .

 يف كني�سة الدير، �سليب خ�سبي يحمل �سورة ال�سيد امل�سلوب يف الو�سط، 

اإيقونه  العذراء والر�سول يوحنا ورموز الإجنيليني الأربعة، واإىل جانبه  به  حتوط 

اأما  اجلنود.  ثياب  والالب�سني  جوادين  املمتطيني  وباخو�س  �رشجيو�س  القدي�سني 

املجموعة الأخية من اإيقونات القرن التا�سع ع�رش، يف دير القدي�سة تقال، فتنتمي 

اإىل املدر�سة القد�سية، املعروفة مبزجها بني الأ�سلوبني ال�رشقي والأوروبي ، ومن 

بينها اأربع اإيقونات من تنفيذ ميخائيل مهنا القد�سي ، وهو من اأملع ر�سامي هذه 

املدر�سة.
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دير �لقّدي�س جاورجيو�س �سيدنايا

 �لبطريركي للرهبان

 بار�سكي الذي يوؤّكد 
ّ

يرد اأّول ذكر للدير يف العام 1727، لدى الرّحالة الرو�سي

ا وهي رغم قدمها �سلبة وبناوؤها حجرّي.  قدم الدير بقوله اإّن »الكني�سة �سغية جدًّ

بجانبها تقوم القاليّل الأحدث عهًدا منها والتي يتاأّلف منها »الدير ال�سغي« اإىل 

بالكني�سة«[1[.  يهتّم  فقط  واحد  راهب  يعي�س  اجلزء  هذا  يف  اجلنوبّية.  اجلهة 

ومن جهته وجد الرّحالة الإنكليزّي الأ�سقف ريت�سارد بوكوك راهًبا واحًدا فقط 

يف الدير، عندما زاره يف العام 1737. بالإ�سافة اإىل ذلك، تفيد كتابات لحقة 

 
ً
اأّن الدير �سّيد يف ال�سخر واأّنه قائم جزئيًّا يف مغارة، ما يدّل على اأّنه كان ملجاأ

الدير،  ُوجدت حول  التي  القبور  اأّما  والكهوف.  املغاور  �سكنوا  الذين  للن�ّساك 

فهي على الأرجح قبور هوؤلء الن�ّساك.

مطرانّية  مقّر  �سيدنايا   - جاورجيو�س  القّدي�س  دير  كان   1924 العام  حّتى 

جبال  �سل�سلة  عرب  ومتتّد  حميطة،  عّدة  قرى  ت�سمل  كانت  والتي  ال�سابقة  �سلفكيا 

الدير  املطران جرمانو�س �سحادة  رّم  البقاع[2[.  اإىل وادي  لت�سل  ال�رشقّية  لبنان 

ا اأ�سقفيًّا يف العام 1912، كما خّطط لبناء متحف 
ًّ
يف العام 1905، واأ�ّس�س فيه مقر

تُعر�س فيه الإيقونات الثالثون، التي ميلكها الدير والتي تعود مبعظمها اإىل القرنني 

حلقت 
ُ
ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش. ولكّن اأبر�سّية �سلفكيا ُحّلت يف العام 1924 واأ

منطقة �سيدنايا باأبر�سّية دم�سق. تالًيا، ُهجر دير القّدي�س جاورجيو�س لقرون عّدة 

اإىل اأن بداأت حركة اإحيائه احلديثة يف العام 1985.

النظام  وتثّبت   1995 العام  يف  الدير،  يف  احلالية  الرهبنة  بوادر  تاأ�ّس�ست 



يف  يقيم  الرئي�س،  اإىل  بالإ�سافة   .1999 العام  يف   
ّ

نهائي ب�سكل  فيه  الرهبايّن 

القوانني  حتّددها  روحّية  حياة  عي�س  اإىل  مًعا  ي�سعون  رهبان  �سبعة  ال�رشح  هذا 

ال�سالة  ويقيمون  �سباًحا،  الرابعة  ال�ساعة  يف  عادًة  يومهم  يبداأ  الرهبانّية. 

ال�ساعة  بني  املختلفة  اأعمالهم  اإىل  ينطلقون  ثّم  ال�ساد�سة.  ال�ساعة  يف  اجلماعّية 

حّتى  ت�ستمّر  عمل،  اأو  ودرا�سة  ا�سرتاحة  فرتة  ذلك  تلي  الغداء.  ووقت  الثامنة 

ويوؤّدون  الغروب،  ب�سالة  الرهبان  ي�سرتك  ثّم  الظهر،  بعد  من  الرابعة  ال�ساعة 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  العمل،  بعدها  من  يتابعوا  كي  ال�سخ�سّية،  �سلواتهم 

 
ّ

يتبعها حديث روحي الع�ساء  بعد  الليلّية  ال�سلوات  الع�ساء.  م�ساًء حّتى موعد 

عن  ويعلن  �سوامعهم.  يف  بالقراءة  نهارهم  الرهبان  ويختم  الدير،  رئي�س  مع 

عليه  يطرق   
ّ

لوح خ�سبي التالندو، وهو  قرع  التايل، عرب  اليوم  ال�سالة يف  بدء 

 باإيقاع معنّي، بوا�سطة مطرقة خ�سبّية، ثالث مّرات قبل ن�سف �ساعة من ال�سالة.

ي�سعى الرهبان اإىل تو�سيع الدير وقد التزموا تلبية احلاجات الروحّية لدى �سباب 

�سواحي دم�سق. فينّظمون اخللوات التي ترتاوح مّدتها بني ثالثة و�سبعة اأّيام، كما 

ي�ستقبلون جمموعات خمتلفة من الرهبان والعلمانّيني يف ال�سيف. وينّظم الدير 

ا لأ�سدقائه الذين ياأتون مبجملهم من �سواحي دم�سق. مّرة يف ال�سهر لقاًء عامًّ
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ر�هبات �ملحبة �لدومنيكيات

لتقدمة �لعذر�ء �لقدي�سة

 وال�سم املخت�رش هو راهبات التقدمة الدومنيكيات.

 وهي رهبانية للحياة الر�سولية والتاأملية، معرتٌف بها باحلق احلربي وبروحانية 

القدي�س عبد الحد.

 نبذة تاريخية عن تا�سي�س وانت�سار الرهينة يف العامل 

1696 من قبل البنة امللهمة من العناية  تاأ�س�ست هذه الرهبنة يف فرن�سا �سنة 

املزدهرة  مدينتها  غادرت  حيث   ، Marie Poussepin بو�سبان ماري  الإلهية، 

من  وتتامل  تئن  كانت  �سانفي)Sanville(، التي  قرية  دوردون Dourdan اإىل   «

جراء احلرب، املجاعة، الأوبئة املنت�رشة، واجلهل. فكان الهدف الأ�سا�سي لتاأ�سي�س 

الرهبنة هو : خدمة املحبة وعي�س الإجنيل. 

انت�رشت الرهبنة بعد ذلك من �سانفيل اإىل بقية مدن وقرى فرن�سا، ثم اإىل بقية 

اأنحاء العامل، وهي الآن موجودة يف 36 دولة يف القارات: اآ�سيا، افريقيا، اأوروبا، 

امريكا ال�سمالية وامريكا اجلنوبية .

 اإن الطابع الدويل international للرهبنة ثروة كبية، ويف نف�س الوقت حتدٍّ 

البلدان  الثقافية يف  التعددية  اأخّوة بال حدود. وهذا يتطلب النفتاح على  لبناء 

التي تتواجد فيها الرهيئة.

 �لهدف من تاأ�سي�س �لرهبنة

 1- الب�سارة واعالن الكلمة يف العمل الرعوي وتثقيف ال�سبيبة.

2 - خدمة املحبة يف الرتبية والتعليم ويف املجال ال�سحي والجتماعي.



365
 �لرهبنة يف �ل�سرق �لأو�سط 

بداأت ر�سالة اأخوات املحبة الدومنيكيات لتقدمة العذراء القدي�سة يف العراق 

العراق يف جمايل  الدومينيكان خلدمة كني�سة  الأباء  لنداء  ا�ستجابة   ،1873 �سنة 

الرتبية وال�سحة، فلّبت الرهبنة هذا النداء، وفتحت ديرا يف املو�سل خلدمة من 

هم اكرث فقرا. حيث ُقْمَن بامل�ساريع التالية :

رو�سة لالأطفال .              	·

  تاأ�سي�س اأخوية بنات مرمي، واأخوية الأمهات امل�سيحيات.	·

 م�سغل للخياطة.                	·

بيت ملعلمات الرهبنة الثالثة .	·

  م�ستو�سف للمر�سى.        	·

 فتح املدر�سة البتدائية الأوىل للبنات.	·

ومن ثم تعددت الر�سالت وذلك يف بغداد �سنة 1۸۸0: 

منطقة عقد �لن�سارى: 

�سنة 	· الراهبات  به  قامت  اأول عمل مهم  املركزية ، وهو  املدر�سة  افتتاح 

 .1۸۸1

ق�سم داخلي قرب كني�سة الالتني يف عقد الن�سارى )ال�سورجة(. 	·

ملحق الق�سم الداخلي يف ال�سنك. 	·

م�سغل للخياطة والتطريز �سنة 1886 	·

1۸90، ب�سبب تف�سي داء الكوليا يف بغداد وازدياد 	· ميتم للبنات �سنة 

الوفيات.  

�سنة 1911: العناية بالأيتام املكفوفني، وهو امل�رشوع الذي اأ�ّس�سه الأب 	·

بيار الكرملي.

راهبات الدومنيكيات
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 منطقة �لباب �ل�سرقي 

 �سنة 192۸: اإفتتاح مدر�سة كبية وجميلة متكاملة، عملت نحو ن�سف قرن يف 

تهذيب الآلف من البنات. و�رشعت ر�سالة الراهبات تزدهر يف هذه املدر�سة، 

التي ق�سمت اإىل ثالث اق�سام ح�سب املراحل الدرا�سية:

 رو�سة ال�سقائق.        	·

 مدر�سة دجلة البتدائية.                      	·

ثانوية العقيدة.	·

 ومت افتتاح ق�سم داخلي للبنات ، وميتم �سيدة القلب الأقد�س . وقد مّت تاأميم 

املدر�سة �سنة 1974 ، ثم عادت امللكية للراهبات �سنة 1992.

 منطقة �لكر�دة: 

مت افتتاح م�ستو�سف. 	·

و�سنة 1932 : �سيدت مدر�سة مار توما الأكويني البتدائية املختلطة.	·

ومت افتتاح م�سغل للخياطة والتطريز.	·

هذا 	· افتتاح  ومّت  م�ست�سفى.  لبناء  الأ�سا�س  احلجر  و�سع   :1939 �سنة 

امل�ست�سفى  �سنة 19۵0. ويف �سنة 19۵4 افتتح فيه ق�سم الولدة.           

م�رشوع للبنات الراغبات يف الإنتماء اإىل الرهبنة.	·

�سنة 1962 : افتتاح مدر�سة التمري�س. 	·

 �سنة 1968 : ت�سييد م�ست�سفى للجراحة با�سم »م�ست�سفى ال�سان رافائيل« 	·

اإىل  امل�ست�سفى اجلديد  اأّدى  الراهبات«. وقد  وي�سمى عادة » م�ست�سفى 

حجب �سهرة امل�ست�سفى القدمي، الذي اأّتِخذ كعيادات، ثم حّور اإىل دير 

َم اإىل اأق�سام الدير الأخرى . للراهبات و�سّ

 �سنة 1986 : افتتح دير للراهبات يف منطقة الغدير با�سم دير مار بهنام، 	·
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36۷
وخلدمة  به،  املحيطة  لالأ�رش  واملادي  واملعنوي  الروحي  الدعم  لتقدمي 

الكنائ�س القريبة من الدير. 

�سنة 199۷: افتتح ق�سم الولدة يف م�ست�سفى �سان رافائيل. 	·

ال�سيا�سية 	· والأو�ساع  احلرب  ب�سبب  بهنام،  مار  دير  اأغلق   :2003 �سنة 

والأمنية يف املدينة .

 وكان للرهبنة ح�سور يف مدينة العمارة �سنة 190۷ بامل�ساريع التالية :	·

 فتحت مدر�سة ابتدائية للبنات . 	·

م�ستو�سف مل�ساعدة املر�سى 	·

مرت الر�سالة يف مطلع احلرب العاملية الأوىل . 	· �سنة 1914 : ُدّ

ح�سور �لرهبنة يف حمافظة �لب�سرة كان �سنة 1906 مع �مل�ساريع : 

�سنة 1906 : م�سغل للخياطة . 	·

�سنة 1906 : مدر�سة ابتدائية للبنات  تو�سعت اإىل متو�سطة . 	·

�سنة 190۷: فتح رو�سة وميتم . 	·

�سنة 1910: فتح م�ستو�سف ملعاجلة املر�سى . 	·

افتتاح 	· مت  نف�سها  ال�سنة  . ويف  للبنني  ابتدائية  مدر�سة  فتح   :1912 �سنة 

مدر�سة ابتدائية للبنات يف الع�سار. 

 �سنة 1974: جرى تاأميم املدار�س، مع بقاء الراهبات يف التعليم فيها.	·

 �سنة 19۸۷: اأغلقت ر�سالة الب�رشة ب�سبب احلرب العراقية الإيرانية.	·

 �سنة 199۷: اإعادة فتح ر�سالة الب�رشة، ويف ال�سنة نف�سها فتحت رو�سة 	·

مار يو�سف، وهي رو�سة كبية ل زالت تعمل حلد الآن.

املناطق 	· من  القادمات  للجامعيات  داخلي  ق�سم  افتتاح   :2002 �سنة   

الو�سطى اأو اجلنوبية من العراق، بغ�س النظر عن ديانتهن .
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العمل مع جماعة حمبة وفرح. 	·

يف دهوك �سنة 2001 �سنتكلم عنها لحقا.

 يف تركيا يف مدينتي �سعرت �سنة 1۸۷9 ومدينة فان �سنة 1901.

 م�ساريع مدينة فان.

 �سنة 1901: تاأ�س�ست فيها ر�سالة لراهبات التقدمة.	·

ل�سناعة 	· وم�سغل  والتطريز  للخياطة  م�سغل  و  ومدار�س  رو�سة  فتحت   

ال�سجاد . 

فتح ميتم لالأطفال الذين جنوا من جمازر �سنة 1۸9۵ .	·

 �سنة 1914 : مرت الر�سالة مع م�ساريعها يف احلرب العاملية الأوىل . 	·

م�ساريع مدينة �سعرت. 

�سنة 1۸۷9 : اأ�س�س الآباء الدومنيكان هناك ر�سالة لراهبات التقدمة.	·

 فتح ميتم للبنات الناجيات من جمزرة 1۸9۵.	·

 فتحت مدر�ستان للبنات، ومن ثم رو�سة. 	·

م�سغل ل�سناعة ال�سجاد. 	·

م�ستو�سف. 	·

�سنة 1914: ُدمِّرت الر�سالة مع م�ساريعها يف احلرب العاملية الأوىل.	·

�سنة  والدرب�سية  قام�سلي   ، حلب  املدن:  يف  الرهبنة  تواجدت  �سوريا  ويف   

1933

 ر�سالة حلب 

الأوىل. مت طرد  العاملية  احلرب  ا�سطرابات  مع  لكن  ومدر�سة،  دير  ت�سييد  مت 

الراهبات الفرن�سيات فالأخوات الباقيات �سلمن الر�سالة اىل راهبات الأرمن.
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 ر�سالة قام�سلى:

 �سنة 1933: ُفتحت ر�سالة لراهبات التقدمة بناء على طلب املطران حنا 	·

حبي ال�رشياين 

�سنة 1933: اأقيمت مدر�سة للبنات ) الأوىل (. 	·

�سنة 1936: اأقيمت مدر�سة للبنات ) الثانية (. 	·

�سنة 193۷: افتتاح ميتم وق�سم داخلي.	·

   ر�سالة �لدرب�سية: 

�سوريا  ثم غادرن  فتحها هناك.  التي مت  املدار�س  التقدمة يف  عملت راهبات 

ب�سبب الأو�ساع ال�سيا�سية واحلروب . 

ر�سالة لبنان فتحت �سنة 1964 

�سنة 1964: ُدعيت راهبات التقدمة للعمل يف مدر�سة مار بهنام لل�رشيان 	·

الكاثوليك يف بيوت )جديدة املنت (، وهي مدر�سة ابتدائية ومتو�سطة 

خمتلطة للطالب الفقراء )وقد دعيت اأي�ساأ مدر�سة ماري بو�سبان( . 

1964 -19۷0: عملت الراهبات يف مدر�سة املتحف اخلا�سة، وامللحق 	·

بها مدر�سة الب�سارة للفقراء، يف �سارع املتحف يف بيوت. وهما تابعتان 

لطائفة ال�رشيان الكاثوليك اأي�سا 

اهتمت الأخوات ملدة ع�رش �سنوات مبراحل التن�سئة الرهبانية للراهبات 	·

الأفراميات يف دير ال�رشفة.

القدي�سة ريتا 	· للعمل يف مدر�سة  الراهبات  1966-19۷2: دعيت    يف 

للطائفة املارونية. وكانت يف منطقة جونية - ك�رشوان . 

بيت 	· مبدئيا  ليكون  غدرا�س،  منطقة  يف  دير  افتتاح   :1968 �سنة   

يف  الدير  هذا  اأخوات  وعملت  للراهبات.  روحية  وريا�سات  �سالة 

الكني�سة  خدمة  يف  وكذلك  املنطقة،  هذه  يف  املوجودة  امل�ستو�سفات 
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املحلية، ويف املدار�س املجاورة. 

ا�رشاف 	· حتت  »الب�سارة«،  �ُسّمي  داخلي  ق�سم  افتتح   1953 �سنة  يف   

لراهبات  �ُسّلم   1996 �سنة  توريل. ويف  ل�سيدة  الدومنيكيات  الراهبات 

التقدمة الدومنيكيات. 

فتتحت ر�سالة �لأردن �سنة ۲۰۰۷ �سنتكلم عنها لحقا
ُ
�أ

الراهبات  تعمل   .1964 �سنة  فتحت  املقد�سة  الأرا�سي  يف  اأور�سليم  ر�سالة   

  La maison يف بيت ل�ستقبال ال�سائحني واحلجاج، ا�سم البيت »بيت ابراهيم

» d’Abraham

الأردن،  لبنان،  العراق،  يف  فقط  يعملن  الراهبات  احلا�رش،  الوقت  يف 

ال�رشق  اقليم  ولي�س  فرن�سا  اقليم  قبل  من  ومدارة  تابعة  حاليا  اور�سليم فهي  اما 

الأو�سط، وذلك ب�سبب الأو�ساع ال�سيا�سية . 

 Marie Poussepin نبذة خمت�سرة عن حياة �لأم �ملوؤ�س�سة مارى بو�سبان

 Dourdan 1653 يف مدينة  14 ت�رشين الأول �سنة  ولدت ماري بو�سيان يف 

بالإبرة.  احلرير  جوارب  ب�سناعة  اأولعت،  كادحة  م�سيحية  عائلة  يف  )فرن�سا(، 

اأمها  بداأت يف وقت مبكر جدا يف الأعمال اخليية الن�سطة، عندما كانت ترافق 

لزيارة الفقراء املر�سى املنت�سبني اإىل اأخوية املحبة املوؤ�س�سة من قبل احد تالمذة 

القدي�س من�سور دي بول، بعد ذلك اأ�سبحت اأمينة �سندوق الأخوية، ثم رئي�سة 

الأخوية. يف �سنة 1685 �رشعت ماري بو�سبان يف حتويل �رشكة الأ�رشة اإىل م�سنع 

ل�سناعة جوارب ال�سوف، منفتحة على اآفاق امل�ستقبل. وقد ا�ستخدمت متدربني 

ع�رشها:  بذلك  �سابقة  جتاههم،  اجتماعيا  دورا  �سالكة  �سنة،   20	10 اأعمار  بني 

تعزيز  العمل،  بوا�سطة  رقي  لالإنتاج،  مكافاأة  املهني،  التدريب  �رشيبة  حذف 

.Dourdan التنمية القت�سادية ملدينتها

اأ�سبحت  ، حيث  بو�سبان  ماري  تغيي كبي يف حياة  �سنة   1696 �سنة  كانت   
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 Sainville حياتها موجهة كليا اإىل اهلل واىل الآخرين ، فان�سحبت اإىل قرية �سانفيل

لكي توؤ�س�س رهينة ثالثة للقدي�س عبد الأحد Dominique، وذلك لتعليم الفتيات 

وخدمة الفقراء املر�سى يف الريف، وبذلك اأعطت اإىل الكني�سة اأول راهبة حمبة 

دومنيكية. لقد كّر�ست كل ثروتها، وقتها،  طاقاتها احليوية لعمل العناية الربانية .

 بعد مدة ق�سية اأر�سلت �سابات اإىل خورنات اأخرى، علمتهن احلياة الأخوية 

وحياة ال�سالة يف الفقر،  العمل والب�ساطة �سمن احلقل التعليمي وال�سحي.

 علمت ماري بو�سبان باأن اأعمال املحبة يجب اأن تكون يف ات�سال مبا�رش مع 

التاأمل العميق، واعالن الكلمة.

�سة هلل ومنفتحة  اأول امراأة موؤ�س�سة لرهبانية ن�سائية مكرَّ  كانت ماري بو�سبان 

الكني�سة  حياة  يف  �سابقة  وهذه   ، الدير  بح�سن  يدعى  ما  خارج  العامل  على 

 ، Apôtre Social de la Charité اآنذاك. فكانت فعال ر�سولة اجتماعية للمحبة

رفعها قدا�سة البابا يوحنا بول�س الثاين يف ت�رشين الثاين �سنة 199۶ اإىل م�ساف 

الطوباويني.

 تنظيم �لرهبنة

 Tours وبيت الأم يف مدينة تور Rome جمل�س الرئا�سة العامة مقره يف روما 

 Vice - ،واربع نيابات اقليم ،Province فرن�سا. الرهبنة منظمة باأحد ع�رش اقليم

Province او �سبه اقليم. يعترب ال�رشق الأو�سط �سبه اقليم، وي�سم العراق ولبنان 
والأردن، تديره رئي�سة �سبه - اقليمية -vice provinciale ومعها م�ست�سارتان.

 روحانية �لرهبنة

 لقد اأرادت ماري بو�سبان اأن تكون رهبنتها دومنيكية، تتجلى فيها روحيانية 

القدي�س عبد الأحد.

فاأ�س�ست : . جماعة تاأملية - ر�سولية مركزة على حمبة ي�سوع امل�سيح 	·

اإليه  »حتدثوا  به.  وتب�رش  ال�سامتة  ال�سالة  يف  تتاأمله  القريب،  وحمبة 

غالبا، حتدثوا غالبا عنه« ) القوانني العامة ( 
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جماعة تتعلم املحبة من كتاب الإجنيل على مثال القدي�س عبد الأحد، 	·

ت�سغي اإىل الكلمة، حتفظها، تتاأمل بها يف القلب، تتعمق فيها، وتتقا�سمها 

يف احلياة الأخوية والر�سولية. فالكلمة التي تكون هويتنا، تقّوي احتادنا، 

وحتث على احلياة الر�سولية. 

الكتاب 	· بجدية  وتدر�س  بتوا�سع،  ت�ستقبلها  احلقيقة،  حتب  جماعة 

املقد�س، اإذ انه يحوي احلقيقة التي حترر الإن�سان. 

جماعة تتجلى فيها الب�ساطة، العمل، والفقر، التي تعترب ميزات عائلية 	·

موروثة يف تقليد الرهبنة. 

وجماعة يكون هدف حياتها معرفة ي�سوع امل�سيح، الحتاد به، والقتداء 	·

مبحبته بالأعمال الفعلية: خدمة الكهنة، تعليم ال�سبيبة، واأعمال الرحمة 

جتاه القريب وخا�سة الفقراء املر�سى. 

جماعة تعي�س يف حياة جماعية اأخوية تتقا�سم فيها الأمل، الفرح، العمل 	·

اجلماعي، البت�سامة واملحبة.

احلياة 	· يف  والر�سالة  التكري�س  �سلب  من  وال�سالم  العدالة  تعترب   

عن  للدفاع  الالزمة  ال�سجاعة  متلك  اأن  اجلماعة  فعلى   . الدومينيكية 

عنها،  والدفاع  باحلياة  بالهتمام  والتعهد  واللتزام  الإن�سان،  حقوق 

مهما كانت ر�سالتها ومكان وجودها. وبذلك حتيا ر�سالة الكني�سة ال�ساملة 

يف روحية دومنيكية، يف جمتمع يتطلب منها النفتاح على التغييات 

ية العامل املعا�رش املعومل. واحلقائق اجلديدة التي هي من خا�سّ

قّدمت 	· مثلما  لّلله،  ذاتها  اجلماعة  تقدم  اأن  بو�سبان  ماري  اأرادت  لقد   

مثال  على  تكون  لكي  الهيكل،  اإىل  تقدمتها  يف  ذاتها  مرمي  العذراء 

حية  �سهادة  بذلك  فتعطي  والعطاء  لالأمانة  رمزا  الكني�سة  اأم  العذراء 

حل�سور اهلل يف العامل .

 يف احتاد وثيق بامل�سيح، تعي�س الأخوات تقدمتهن مع العذراء مرمي و » حتتفلن 
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ت�رشين   21 يف  يقع  التقدمة  عيد   .) العامة  )القوانني  لإكرامها«  التقدمة  بعيد 

الثاين، وفيه جتدد الراهبات نذورهن .

 وتكون الأخوات اأمينات على تالوة امل�سبحة كل يوم، ) امل�سرتعات احلد�س 

الأول( 

ر�سالة و ن�ساطات �لرهبنة يف �لوقت �حلا�سر 

العراق:

 + بغد�د

    1 - م�ست�سفى �لقدي�س ر�فائيل

ن�سىء 
ُ
فتتح اول �سنة  19۵0، ويف �سنة 1968 اأ

ُ
وهو م�ست�سفى جراحة عامة، اأ

اأكرب يف اجلهة املقابلة له ليحّل حمّله. وقد مت افتتاحه ر�سميا يف نف�س  م�ست�سفى 

ال�سنة. ي�ستقبل املر�سى لإجراء خمتلف العمليات اجلراحية. وهو م�رشوع اأن�ساين 

امل�ست�سفى  يقوم  املر�سى.  الفقراء  وخا�سة  العراقي  ال�سعب  خدمة  يف  وكن�سي 

بكثي من اخلدمات املجانية وخا�سة ملنت�سبي امل�ست�سفى،  لالكليو�س، للرهبانيات 

وللمر�سى الفقراء. الطابق الأول منه خا�س لق�سم الولدة، مفتوح 24 �ساعة.

وقد مت تو�سيع امل�ست�سفى وذلك للزخم والإقبال الكبي للمر�سى اإليه. كما انه 

تاريخ  الطبية.  لقد لعب هذا امل�ست�سفى دوراً كبياً يف  باأحدث الأجهزة  جمّهز 

الرهبنة يف العراق، لكونه امل�ست�سفى الوحيد الذي بقي عامال طيلة فرتة احلروب، 

ب�سبب  اأبوابها  اأغلقت  امل�ست�سفيات  بقية  بينما   ، العراق  بها  مّر  التي  والأو�ساع 

الق�سف والقنابل. 

 تقوم ادارة امل�ست�سفى بتجديد و�سيانة امل�ست�سفى كلما كانت هناك حاجة، وقد 

دخلت عليه اق�سام جديدة ومعدات حديثة. حالياً هو 
ُ
مت تو�سيعه عدة مرات، واأ

ارقى وانظف م�ست�سفى يف العراق قاطبة، وهو يف ادارة الراهبات. 
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3۷4
2 - رو�سة ومدر�سة ر�هبات �لتقدمه

اأعيد   ،1974 �سنة  احلكومة  قبل  من  تاأميمها  مت   ،1931 �سنة  الرو�سة  فتحت   

افتتاح رو�سة راهبات التقدمة لالطفال �سنة 200۵، وُيعطى فيها التعليم بح�سب 

اأعمار الأطفال، بثالث لغات : العربية والإنكليزية والفرن�سية. ومن ثم افتتحت 

مدر�سة ابتدائية خمتلطة. الرو�سة واملدر�سة تُداران من قبل الرهبنة ويتم تطويرها 

�سنويا با�ستخدام اح�سن الطرق الرتبوية لي�سال العلم اإىل الطالب، وت�ستخدم 

ارقى الربامج العلمية لتعليم الطالب. وهناك اإقبال كبي من قبل العائالت لت�سجيل 

خّطة  وهناك  متو�سطة.  �سفوفاً  الرهبنة  تفتح  بان  ويطالبون  املدر�سة،  يف  ابنائهم 

�سنوية لفتح كل �سنة �سف، وبذلك تتو�سع املدر�سة، وتكون قادرة على ا�ستيعاب 

اعداٍد اكرب من ابنائنا وبناتنا، وخا�سة العائالت املتوا�سعة الدخل والفقية.

 3 - ميتم �لعائلة 

افتتح ميتم با�سم العائلة �سنة 200۵، وهو ي�سم بنات ترتاوح اأعمارهن بني 3 

و 14 �سنة. ويع�سن يف جو عائلي ب�سحبة الراهبات اللواتي يقمن برعايتهن يف 

جميع املجالت، وي�سهرن على درا�ستهن وتثقيفهن امل�سيحي. 

4- خدمة �لرعية

 ت�سارك الأخوات يف مهمة التعليم امل�سيحي يف الكني�سة، وباخلدمة ح�سب 

طلب الكهنة: �رشيان، كلدان، ارمن، روم كاثوليك الخ...

�أعمال �أخرى تقوم بها �لر�هبات:

من 	· لل�سالة  تاأتي  فرق،  او  جماعات  يف  وال�سابات  ال�سباب  ا�ستقبال 

خمتلف الكنائ�س املحلية. ويدوم لقاوؤهم احيانا نهاراً كاماًل اأو �ساعاٍت 

عديدة من النهار، وغالبا ما يتمحور حول الإجنيل والفخار�ستيا ومراجعة 

احلياة. وقد ينتهز بع�سهم جمال للقيام بريا�سة روحية جماعية اأو فردية 

تدوم نهاراً اأو ب�سعة ايام. 
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زيارة العوائل الفقية وم�ساعدتها، وهذا عمل يتطلب املزيد من الوقت 	·

واجلهود والإمكانات املعنوية واملادية، ول�سيما يف ظروف البالد احلالية 

الع�رشة .

زيارة امل�سنني وتلبية احتياجاتهم قدر امل�ستطاع . 	·

زيارة املر�سى واملعاقني يف بيوتهم وتقدمي اخلدمة املمكنة لهم.	·

  اعطاء حما�رشات يف املعاهد الدينية .	·

 القيام بالتعليم يف املدار�س احلكومية .	·

 الهتمام بالعائالت املهّجرة ب�سبب احلرب وداع�س، وذلك بفتح اديرتنا 	·

ل�ستقبال وم�ساعدة الكثي منهم وخا�سة يف العا�سمة بغداد ويف دهوك. 

املعونات 	· وتقدمي  والكارافانات  املخيمات  يف  املهّجرة  العائالت  زيارة 

املادية واملعنوية والهتمام الروحي.

 رفع �ساأن املراأة من خالل تثقيفها جدياً على دورها يف العائلة، وتهذيب 	·

لت�سعر  القوة  وتعطيها  ت�ساعدها  التي  امل�سيحية  احلياة  ممار�سة  على  قلبها 

بكرامتها ولتحيا دورها كامراأة وزوجة واأم. 

+ دهوك

اجلامعيات،  للبنات  داخلي  ق�سم  وهو  احلار�س،  املالك  باأ�سم  داخلي  ق�سم 

افتتح �سنة 2001. ي�ستقبل البنات القادمات من خمتلف القرى امل�سيحية واملدن 

ال�سمالية للدرا�سة يف جامعة املو�سل. وتلعب الأخوات الراهبات يف الدير هناك 

دورا كبيا وذلك يف ادارة الق�سم، ومرافقة ال�سابات وتثقيفهن ، وذلك من خالل 

جل�سات امل�ساركة بالإجنيل والتثقيف امل�سيحي.

 + �لب�سرة

مّمْت �سنة 1974، اأعيد 
ُ
 ح�سانة ورو�سة القدي�س يو�سف فتحت �سنة 190۷، اأ

افتتاحها �سنة 199۷، وهي ح�سانة ورو�سة كبية، ت�سم 400 طفل، اكرثهم من 
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وادخال  �سنوياً  الرو�سة  و�سيانة  بتجديد  الرهبنة  اي�سا  تقوم  الفقية.  العائالت 

طرق تربوية جديدة ومعلمات ذوات خربة لالهتمام بال�سغار وتهذيبهم وفق القيم 

الإن�سانية املطلوبة. 

لبنان

الرهبنة  طّورت  حيث  غدرا�س،  منطقة  يف  واحدة  ر�سالة  توجد  حاليا 

والأخويات  وال�سابات  ال�سباب  وا�ستقبال  لل�سالة  بيتا  ليكون  الديرالكبيهناك 

    Lectio الكن�سية، وللريا�سات الروحية وال�سهرات الجنيلية، مقا�سمة بالإجنيل والـ

 Divina وغيها من الن�ساطات الراعوية.

ن�ساطات رعوية يف الرعايا .	·

 �لردن: �مل�ست�سفى �لإيطايل - عمان 

اأن�سيء امل�ست�سفى الإيطايل من قبل الطبيب اجلراح الدكتور اليطايل فا�ستو 

امل�ست�سفى  اإنه  عمان.  العا�سمة  قلب  يف   1926 تيزيو Dr Fausto Tesio عام 

الأول يف امارة �رشق الأردن انذاك، واأحد املوؤ�س�سات الرئي�سية التابعة للجمعية 

الوطنية مل�ساعدة املر�سلني الإيطاليني ) ANSMI (، وهي جمعية خيية ل تهدف 

لدعم   - اجلمعية  موؤ�س�سي  روؤية  وبح�سب   - موّجهة  وهي   ، روما  مقرها  الربح 

وت�سجيع العمل التطوعي واخليي حول ارجاء العامل . ويعمل كم�ست�سفى عام 

من خالل اق�سامة الطبية، والطبية امل�ساندة . 

الأردنيني  املر�سى  من  الآلف  مئات  امل�ست�سفى  ا�ستقبل  عاما،   90 من  لأكرث 

الطبية  اخلدمات  اأف�سل  امل�ست�سفى  اإدارة  قدمت  ولطاملا  والأجانب.  والعرب 

على  للحفاظ  و�سعها  يف  ما  كل  وفعلت  حالتها.  اأف�سل  يف  القيا�سية  واخليية 

امل�ست�سفى  الإدارة  تُزّود  نف�سه،  الوقت  يف   . وتاريخ  وق�سة  كاإرث  امل�ست�سفى 

باأحدث التقنيات واملعدات الطبية .

التقدمة  راهبات  من  اليطاليني  املر�سلني  جمعية  طلبت   200۷ �سنة  يف   

الدومنيكيات ادارة امل�ست�سفى اليطايل.
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 تويل اإدارة امل�ست�سفى اليطايل - عمان ، متمثلة براهبات التقدمة الدومنيكيات 

جهة،  من  الالجئني  باملر�سى  وعنايتها  ومتابعتها  اهتمامها  جل  الدارية،  والهيئة 

واملر�سى غي القادرين ماديا على �سداد بدل نفقات عالجهم. ومن هذا املنطلق 

فاأن اإدارة امل�ست�سفى تعمل من خالل العديد من املحاور لتحقيق هذه الغاية: 

 اإن�ساء ق�سم متخ�س�س ، ق�سم امل�ساريع اخليية والدخال، غايته الأوىل 	·

ا�ستقبال ومتابعة �سوؤونهم مبا فيهم مر�سى امل�ساريع اخليية وادارة املوارد 

�سة �سنويا من قبل امل�ست�سفى لغايات م�ساعدة املر�سى من  املالية املخ�سّ

خمتلف اجلن�سيات الردنيني وغي الردنيني وخا�سة الالجئني منهم.

تعظيم 	· اجل  من  والدولية  الإن�سانية  واملنظمات  اجلمعيات  مع  التعاون   

حجم امل�ساعدات التي تقدم للمر�سى و تنويعها. 

املنظمات 	· هذه  دور  تو�سح  موقعة  اتفاقيات  �سمن  ياأتي  التعاون  هذا 

واجلمعيات ومتنحهم من قبلنا ا�سعار تف�سيلية خا�سة، متكنهم من تغطية 

عدد اكرب من املر�سى.

نفقات 	· من  جزء  لتغطية  احلالت  من  كثي  يف  الدارة  قبل  من  التدخل 

املوارد  توفر  وعدم  ال�سداد،  عن  املري�س  عجز  ان  حال  يف  املر�سى، 

الكافية لدى هذه اجلمعيات واملوؤ�س�سات. 

وتبديل  �سنوياً،  امل�ست�سفى  وجتديد  بتطوير  اي�سا  امل�ست�سفى  ادارة  تقوم  كما 

الأجهزة القدمية و�رشاء معدات طبية متطورة خلدمة املر�سى والرقي بامل�ست�سفى 

اىل امل�ستوى املطلوب، مواكبني التطور العلمي والتقني احلا�رش.

ويوجد يف دير الراهبات الواقع يف نف�س امل�ست�سفى كابيال متو�سطة ال�سعة، 

حيث تقام ال�سلوات والقدادي�س اليومية، وي�سرتك الكادر العامل يف امل�ست�سفى 

املنا�سبات الكبية. والكابيال مفتوحة  )امل�سيحيني منهم( يف هذه ال�سلوات يف 

ملن يرغب بال�سالة من مرافقي املر�سى. تقوم الأخوات بخدمة راعوية املر�سى 
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لرفع  وت�سجيعهم  املر�سى  زيارة  خالل  من  وذلك   ،pastorale de la santé 

القربان  ا�رشار:  توزيع  اجل  من  الكاهن  ومرافقة  معهم  وال�سالة  معنوياتهم، 

خدمة  هي  كدومينيكيات،  فمهمتنا  الربكة.  واعطائهم  املر�سى  وم�سحة  املقد�س 

الإن�سان حتى يكت�سف انه ذو قيمة يف نظر اهلل » اأ�سعيا 43/4.

�سالة �لأم ماري پو�سبان

القادر على كل �سيء، الأب والبن والروح القد�س، ن�سبحك،  اأيها الرب   

غي  نكون  اأن  پو�سپان،  ماري  الطوباوية  مثال  على  امنحنا  ونعبدك.  نباركك، 

اأ�سخياء يف املحبة. اأ�سهر نفو�سنا يف  متزعزعني يف الإميان، ثابتني يف الرجاء، 

حمبة وقدا�سة جماعية حية، لن�ستطيع اأن نن�سد اأبدا ن�سيد احلمد.

 املجد لالأب، املجد لالبن، املجد للروح القد�س ، اآمني.

 ايتها الطوباوية ماري پو�سپان �سلي لأجلنا
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�لر�هبات �لدومنيكيات

 للقدي�سة كاترينة

 تا�سي�س الرهبنة
 تاأ�س�ست جماعتنا الرهبانية يف 1۸۷۷م يف املو�سل - العراق. ثبتت جماعة 

رهبائية ذات احلق احلربي يف 9 ني�سان 192۸. وثبِّتت م�سرتعاتنا من قبل الكر�سي 

الر�سويل يف روما يف 1 حزيران 1930م.

 موهبة �لرهبنة 

 الرتبية والتعليم وتثقيف الن�سء من كافة الأديان وخا�سة املراأة العراقية.	·

 املجال ال�سحي.	·

 العمل الر�سويل يف الرعايا الكاثوليكية حيث تتواجد الأخوات. 	·

و�سمال  نينوى  �سهل  وقرى  املو�سل  يف  اأديرة  فتحت  الرهبنة  بداية  منذ 

 .191۸-1914 من  الأوىل  العاملية  احلرب  اأثناء  الهدف  لذات  العراق، 

�ست�سهدت �سبع من اأخواتنا اأثناء رحلة املوت يف �سيف 1915، كنَّ يع�ّسَن 
ُ
اأ

باأديرتنا يف تركيا، يف كل من �سعرت وجزيرة ابن عمر وفي�سخابور.

 منذ عام 201۵ حتتفل رهبنتنا بالذكرى املئوية على ا�ست�سهادهن، ولدينا 

ملف بق�سية تطويبهن يف الفاتيكان، �سمن القائمة املقّدمة من قبل بطريركية 

بابل الكلدانية يف العراق، كون اأ�سمائهنَّ مع ملف املطران ال�سهيد اأدي �سي. 

وهّن الأخوات )�سو�سن كاكا، حنة يعقوب، �سيدي �سعدو، راجي كرندي، 

ورده ن�رشي، راجي رفو، حنة بول�س(. 

تاريخية  بحقبات  ت  مرَّ والعراقي،  امل�سيحي  بال�سعب  اأ�سوة  الرهبنة  اإن 

املتدهورة  ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية  ب�سبب احلروب والظروف  �سعبة 



يف البلد منها: 

احلرب العاملية الأوىل والثانية، وا�ست�سهاد �سبع من اأخواتنا.	·

تبعه من 	· 19۵۸ وما  امللكي اىل اجلمهوري  ال�سيا�سي من  النظام  تغيي   

الثورات الداخلية.

 احلرب العراقية الإيرانية لثماين �سنوات من 19۸0	 19۸۸ 	·

 حرب اخلليج واحل�سار القت�سادي على العراق من 1991 -2003.	·

  من 9 ني�سان 2014، ع�سنا حالة اخلوف والهلع والقلق ب�سبب التفجيات 	·

والقتل الع�سوائي، وما حلق بنا يف املو�سل اإثر اإطالق �ساروخ على الدير 

الأم، يف 22 متوز 2003، فا�سطررنا لتقليل عدد الأخوات فيه تدريجيا. 

واأخيا اأخليناه كلياً يف ت�رشين الثاين 2013. 

دخول 	· ب�سبب  �سعبنا  مع  الهجرة  كانت،  زعزعتنا  التي  القا�سية  املحطة 

داع�س جميع بلدات �سهل نينوى، فرتكنا كل اأديارنا قا�سدين املجهول 

3-4 �سنوات، خاللها كنا  يف مدن وقرى كرد�ستان �سمال العراق ملدة 

يداً بيد مع كني�ستنا و�سعبنا املهّجر يف خمتلف املجالت. 

�سكرنا الرب على �سالمتنا رغم الأمل الذي حلق بالرهبنة بوفاة 22 اأختاً، 	·

من تاثي �سدمة الهجرة عليهن.

 بعد حترير بلداتنا اتكلنا على اهلل بالإميان والرجاء به، وهو الذي رافقنا 	·

بيوتنا وبلداتنا ، فبداأنا  يف هجرتنا لن يرتكنا يف عودتنا مع �سعبنا اىل 

جزئياً  واأخرى  كلياً،  منها  املدمرة  وامل�ساريع  الأديرة  واإ�سالح  برتميم 

وعدنا مع �سعبنا ، وحلد الآن ما زلنا قيد البناء واإ�سالح ما تهّدم ودّمر 

اليها  الو�سول  من  نتمكن  مل  وم�ساريع  اأديار  هناك  مازال  ولكن  منها، 

واإ�سالحها يف املو�سل وتلكيف.

الر�سولية 	· بالأعمال  املحلية  الكني�سة  مع  العودة  بعد  الأخوات  تتعاون   

تتواجد  املحلية حيثما  الكني�سة  الكن�سية، ونحن يف خدمة  والن�ساطات 

وكل فئات ال�سعب امل�سيحي والعراقي.
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وكركوك  بغداد  من  كل  يف  وم�ساريعها  الرهبانية  جماعتنا  اأديرة  تتواجد   

وكرد�ستان العراق ومدينة املو�سل و�سهل نينوى. الدير الأم الكبي كان يف منطقة 

املنطقة  يف  الرهاب  ب�سبب   ،2013 يف  تركه  اىل  اإ�سطررنا  اجلديدة،  املو�سل 

حيث مرت الرهينة يف ال�سنني الأخية بظروف �سعبة جدا ب�سبب الأو�ساع غي 

اجتاح  اأن  بعد  خا�سة  و�سحية،  واقت�سادية  و�سيا�سية  اأمنية  العراق  يف  امل�ستقرة 

تنظيم الدولة ال�سالمية )داع�س( يف �سيف 2014، مدينة املو�سل و�سهل نينوى 

ودّمرها. فّجر معابدنا وكنائ�سنا واأديرتنا وبيوتنا وم�ساريعنا، حرق و�رشق كل ما 

فيها، وتركها خرابا ل ت�سلح لل�سكنى والعمل فيها . 

عديدة  بلدان  اإىل  يهاجروا  اأن  امل�سيحيني  غالبية  اأرغمت  الظروف  هذه 

م�ستقبل  و�سمان  اإميانهم  على  واحلفاظ  الكرمي  والعي�س  لالأمان  طلبا  العامل  يف 

وكنائ�سهم  بيوتهم   ، ووطنهم  اأر�سهم  وتركوا  جذورهم  من  فانقلعوا  اأولدهم، 

واأهلهم وتاريخهم، ليعي�سوا لجئني يف ار�س غريبة حفاظا على حياتهم واإميانهم 

وكرامتهم ، وعاداتهم وتقاليدهم. 

اإبان فرتة التهجي الق�رشي ب�سبب داع�س يف �سيف 2014، وت�ستت امل�سيحيني 

خارج العراق وداخله يف مناطق متعددة وخا�سة يف كرد�ستان العراق، قررنا اأن 

ومعنوياً،  روحياً  وخلدمتهم  لهم  �سندا  لنكون  الكبية  التجمعات  حيث  نرافقهم 

�سغية  بيوت  فتح  مت  ولهذا  وت�سامن.  باأخوة  ال�سعبة  ظروفهم  معهم  نعي�س 

لأخواتنا الراهبات يف مناطق هجرتنا، وهي كما يلي:

 1- دير يف جممع اأوزال �ستي- اأربيل، تقيم فيه 3 اأخوات .

ختان.
ُ
 2- دير يف جممع عقرة ت�سكنه اأ

 3- �سقة يف جممع ن�ستيمان اأربيل ت�سكنها 3 اأخوات.

وتعليم  املدر�سة  باإدارة  تقومان  ختان 
ُ
اأ ت�سكنه  دهوك  يف  بول�س  مار  دير   -4 

التالميذ املهّجرين . 

ختان .
ُ
  5 - ايجار بيت يف �سقالوة ت�سكنه اأ
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ختان.

ُ
 6- كني�سة ال�سليمانية تخدمها اأ

ختان.
ُ
  7- يف كني�سة ارموتا تخدمها اأ

فرتة ما بعد �لتحرير ۲۰۱۷ 

ال�سالمية  الدولة  تنظيم  �سيطرة  من  نينوى  �سهل  يف  بلداتنا  حترير  مت  اأن  بعد 

املهّدمة  بيوتهم  وتاهيل  لرتميم  مناطقهم  اإىل  بالعودة  النا�س  بداأ  )داع�س(، 

امل�سيحيني  ملرافقة  املحلية،  الكني�سة  مع  العودة  قررنا  كرهبنة  نحن  واملحروقة. 

ال�سعبة، وكجماعة  نعي�س ظروفهم  روحيا ومعنويا،  �سنداً  نكون  العائدين، كي 

رهبانية ن�سهد للرجاء امل�سيحي يف هذا الزمن ال�سعب، نوؤمن اأن اهلل الذي رافقنا 

يف هجرتنا ل يرتكنا الآن يف عودتنا اىل اأديرتنا وم�ساريعنا ومناطقنا التي وجدناها 

مدّمرة وحمروقة وخربة حتتاج اىل تاهيل كبي واإعادة البناء لإمكانية العمل فيها، 

خا�سة املدار�س وبيوت الطفولة، كما اأن نزيف الهجرة امل�ستمر رغم كل اجلهود 

التي بذلتها الكني�سة، وما تقوم به من اإعمار املناطق امل�سيحية لئال يفرغ البلد من 

امل�سيحيني �سكان البلد الأ�سليني . 

موهبة الرهبنة منذ ن�ساأتها، كانت ول تزال هي الرتبية والتعليم وتثقيف املراأة 

العراقية. ويف هذه املرحلة ما بعد داع�س وما تركته من تاأثيات �سلبية على الفكر 

والعالقات ورف�س الآخر املختلف، اأردنا اأن تكون مدار�سنا حمل لقاء واحرتام 

وتعلم وقبول الآخر املختلف. فنحن نرجو يف عملنا التغيي اىل حالة اجتماعية 

وم�ساريعنا  اديارنا  بنايات  اإ�سالح  فرتة  خالل  لها  بيوت  بتاأجي  قمنا  لذا  اأف�سل، 

واملدار�س وبيوت الطفولة . فتم اأول:

اأبينا 	· غبطة  من  بت�سجيع  تلل�سقف  بلدة  يف  الوردية  �سلطانة  دير  فتح 

البطريرك مار لوي�س �ساكو الكلي الطوبى، الذي األّح بعودة امل�سيحيني 

اىل بيوتهم وقراهم.

لعائلة م�سافره قدمته 	· بيت يعود  تلل�سقف يف  بفتح رو�سة يف  قمنا  كما 

جماناً لهذا الغر�س.
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 تاأجي بيت لثانوية الطاهرة يف قره قو�س، كاإجراء موؤقت ل�سنة، حلني 	·

امتام تاأهيل بناء منا�سب لها.

 فتح مدر�سة ابتدائية وبيت الطفل يف قره قو�س.	·

�سابقا 	· كانت  التي  البلدة  برطلة،  الطفل يف  وبيت  ابتدائية  مدر�سة  فتح   

من  قلة  جانب  اىل  ال�سيعة  ال�سبك  من  �سكانها  اأ�سبح  والآن  م�سيحية 

امل�سيحيني.

والقوميات 	· الديانات  املتعددة  البلدة  بع�سيقة،  يف  الطفل  بيت  فتح   

باهلل  موؤمنة  اأجيال  لتن�سئة  و�سبك(  وازيديني  وم�سيحيني  )م�سلمني 

وطن  اأبناء  بع�سهم  على  ومنفتحني  ومتنورين  العلم  ناهلني  والوطن 

واحد.

 ا�ستقبلت الرهبنة اأطفال بيوت الطفولة وتالميذ املدار�س البتدائية يف 	·

اأطفال  عدد  فبلغ   ،201۸  	  201۷ الأوىل  لل�سنة  جماناً  العودة  مناطق 

املدار�س،  وتلميذة يف  تلميذ   ۷20 و   ، 680 طفال  ال�سنة  لهذه  الريا�س 

معنا  اأنه  ونوؤمن  تعاىل  اهلل  ن�سكر  دائما  ونحن  الثانوية.  يف  طالبة  و50 

وي�سندنا ويرافقنا يف ر�سالتنا.

 كان عمل الأخوات ولزال يف هذه احلقبة ال�سعبة، قبل وبعد العودة بالتعاون 

مع الكني�سة املحلية والكهنة يف جمالت التعليم امل�سيحي، التهيئة للتناول الأول، 

وخميمات  جتمعات  املختلفة،  الأخويات  الجنيلية،  ال�سهرات  العوائل،  زيارة 

والالهوت  للفل�سفة  بابل  كلية  يف  التدري�س  اىل  اإ�سافة  املراأة،  منتدى  ال�سباب 

اأربيل  يف  الدين  �سالح  وجامعة  اأربيل،   - عنكاوا  يف  الكاثوليكية  واجلامعة 

ومعهد التثقيف امل�سيحي يف كل من عنكاوا وقره قو�س. فالأخوات ي�سرتكن مع 

الكهنة يف الن�ساطات واملنا�سبات الدينية والثقافية والجتماعية لتعزيز العالقات 

يقمن  اخوات  لدينا  كما  لل�سعب.  والإمياين  الثقايف  امل�ستوى  ورفع  الإن�سانية، 

احلمدانية،  وجامعة  املو�سل  وجامعة  الدولة  مدار�س  يف  والتدري�س  بالتعليم 

واأختان تعمالن يف امل�ست�سفيات احلكومية يف كرد�ستان العراق. 
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والآن مع بدء �سنة 2020، فوجئنا بجائحة كورونا، اإذ غزا الفايرو�س العامل 

اقت�سادياً وقلق العي�س عند الكثيين،  النا�س وركوداً  اآلف  باأ�رشه و�سّبب موت 

العظمى،  الدول  قبل  من  ال�سعيفة  ال�سعوب  وا�ستغالل  وجهل  وفقر  جوع 

بالإ�سافة اىل عدم ال�ستقرار للو�سع ال�سيا�سي يف بلدنا العراق. غزو فايرو�س 

الذي  ال�سحي،  باحلجر  الرهبنة  يف  وم�ساريعنا  احلياة  مرافق  كل  اأوقف  كورونا 

العمل  عن  الراهبات  الأخوات  توقفت   .2020 اآذار   13 من  اعتبارا  اأمده  طال 

واأعمال  والر�سولية  الكن�سية  وخدماتهن  ر�سالتهن  وحتّددت  الرهبنة  م�ساريع  يف 

الرحمة واخلدمات الثقافية والجتماعية . كما تاأجل اإعادة بناء دير ورو�سة باطنايا 

الطاهرة  ثانوية  بيناء  املبا�رشة  اأي�سا  املقرر  من  وكان  داع�س،  من  كليا  املدمرتني 

الأهلية يف قره قو�س يف اآذار 2020، لكن توقف كل �سيء مع احلجر ال�سحي 

لفيو�س كورونا. اإننا حتى الآن مل نتمكن من العودة اىل اأديرتنا يف مدينة املو�سل 

املتطرف.  داع�س  بفكر  متاأثرين  فيها  ال�سكان  غالبية  تلكيف، كون  ق�ساء  ومركز 

ن�سكر اهلل الذي حفظنا حتى الآن �ساملني من داع�س ومن كورونا، فنحن نوؤمن اإنه 

معنا ول يرتكنا.

 �لأديار:

ومرافقتهم  معهم  العودة  قررنا  نينوى  �سهل  اىل  امل�سيحيني  عودة  حني   

ال�سعبة  اجلديدة  ظروفهم  معهم  نتقا�سم  وتربويا،  ومعنويا  روحيا  و�سندهم 

باأخّوة وحمبة وت�سامن. عدنا رغم املخارف وال�سعوبات والظروف ال�سيا�سية 

اأديرتنا  اإعمار وتهيئة بع�س  الغي امل�ستقرة، ولكن بقوة الرب ونعمته، متّكنا من 

املهدمة واملحروقة من قبل تنظيم الدولة ال�سالمية )داع�س (، ب�سبب الق�سف 

ومب�ساعدة  الرهبنة  فقامت  وال�رشقة.  والتخريب  واحلرق  املفّخخة  وال�سيارات 

املح�سنني واملنظمات الإن�سانية والكاثوليكية، باإ�سالح وتهيئة اديارنا لل�سكن فيها 

والعمل يف م�ساريعنا.
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 �أوًل - �أديارنا د�خل �لعر�ق

�أ- �لأديار �لتي دّمرها د�ع�س يف �سهل نينوى ومت �إعادة تاأهيلها

1- دير �سلطانة الوردية - تلل�سقف: ق�سف �ساروخي و�رشقة وتخريب، 

داع�س يف  التحرير من  بعد  الأخوات  و�سكنته  دير عادت  اأول  وهو 

10 متوز 2017 

 2- دير احلكمة - قره قو�س: �رشقة ودمار جزئي، �سكنته الأخوات يف 

2017-12-2

 3- دير الأم الطاهرة - قره قو�س: ُدّمر ب�سهريج مفخخ ، �سكنته الأخوات 

يف 2018-9-8 

4 - دير العائلة املقد�سة - قره قو�س: حمروق كليا و�سكنته الأخوات يف 

20 اأيلول 201۸ 

5- دير �سيدة الرجاء - برطلة: �رشقة وعبث وتخريب، �سكنته الأخوات 

يف 11/۸/201۸

6- دير مار ريجينالد�س - بع�سيقة: �رشقة ودمار جزئي، �سكنته الأخوات 

يف 28 - 8 - 2018

 7- دير مار اأفرام - باقوقا: �رشقة ودمار جزئي، �سكنته الأخوات يف 3 - 

 2018 - 10

ب - �لأديار �لتي جنت من د�ع�س وهي :

1- دير مار انطونيو�س القو�س 

2- دير مار پالو - دهوك

3 - دير ال�سهيدة م�سكنتة . كركوله
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4- دير الب�سارة . عنكاوا - اربيل

الأخوات  ل�سكنى  �رشاوؤه  مت   ، عنكاوا-اأربيل   - الإلهية  ديرالرحمة   -  5

املهجرات من �سهل نينوي ب�سبب داع�س.

6 - دير القدي�سة كاترينة - دهوك امل�ستجد لالخوات املهجرات من دير 

وميتم تلكيلف و�سكنَّ فيه بتاريخ 1 اأيلول 2014

7 - دير احلياة بغداد. 

8 - دير القدي�س توما - بغداد: فتح يف 30 متوز 201۷ 

ب�سبب  اأغلق  ثم   ،1997  -11  -  1 يف  فتح   : بغداد  ال�سالم-  دير   -  9

الفو�سى الأمنية يف 200۷، واأعيد فتحه بعد ال�سيانة يف 9 - 12 - 

2018، بعد ت�سليم بناية دير القدي�س يو�سف لأباء الكرمل.

  ثانيا - �أديارنا خارج �لعر�ق

1- دير �سيدة الرحمة - الزرقاء - الأردن،

2- دير وميتم غدرا�س - لبنان،

3- دير القدي�س عبد الأحد. �رشبا - لبنان،

4 - دير مار يو�سف ، بيت حلم . فل�سطني.

5 - دير الراهبات الدومنيكيات العراقيات - روما )ايطاليا(

6 - دير الكرازة املقد�سة �ستوكهومل ال�سويد.

 ثالثا - �لأديار و�مل�ساريع �لتي مل ن�ستطيع �لعودة �ليها بعد �لتحرير من 

د�ع�س ب�سبب �لظروف �لأمنية غري �مل�ستقرة وفكر د�ع�س �ملوجود يف �ملناطق 

وهي:

1- دير القدي�سة كاترينة - ق�ساء تلكيف : م�رشوق ومدمر جزئياً،

 2- دير مار يو�سف - باطنايا: مدّمر كلياً بالق�سف اجلوي،
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 3- دير الكلمة املو�سل: حمروق،

4 - مدر�سة تلكيف الأهلية �رشقة وتخريب،

5 - بيت الطفولة - تلكيف: حمروق كلياً،

6 - بيت الطفل - باطنايا: مدّمر كلياً بالق�سف اجلوي.

 م�ساريع �لرهبانية

اأول امل�ساريع التي اأتلفها داع�س ومت تاأهيلها والعودة اىل العمل فيها بعد العودة 

من التهجي وهي: 

اهايل  من  العائلة  بيت  با�ستعمال  قمنا  العودة  بعد  تلل�سقف:  رو�سة   -1

تلل�سقف، قّدمته جمانا ل�ستقبال الأطفال فيه ملدة �سنة )201۸-2017( 

ب�سبب اأن بناية الرو�سة العائدة للرهبنة حمروقة كليا. فتّم هدمها وقمنا 

والتي  القدمية  الأر�س  على  بنال(  )�سندويج  جديدة  رو�سة  بان�ساء 

ت�ستوعب 200 طفل. افتتحت يف 1 - 11 - 2018، وتقوم الأخوات 

الراهبات باإدارتها اإ�سافة اىل معلمات وعامالت من اهل البلدة، وفيها 

ما يقارب )90-  طفل100(. 

وا�ستح�سال  قو�س،  قره  الأهلية يف  الطاهرة  مدر�سة  بناية  تاهيل  اإعادة   -2

اإجازة من وزارة الرتبية با�سم مدر�سة الطاهرة البتدائية الأهلية املختلطة 

تلميذ وتلميذة، وتقوم   600 البناية  ت�ستوعب  لل�سنة الأوىل(  )جمانية 

املعلمني  اىل  اإ�سافة  واملتابعة،  والتدري�س  باإدارتها  الراهبات  الأخوات 

واملعلمات. بداأ الدوام فيها يف 17 - 10 - 2017 ، بعد 43 �سنة من 

تاأميمها من قبل الدولة يف 1974.

3- اإعادة تاأهيل بناية بيت ي�سوع الطفل يف قره قو�س، التي كان قد اأحرقتها 

داع�س. افتحت يف 1 - 11 - 207 ا�ستقبلت اأكرث من 500 طفل يف كل 

�سنة )جمانا ل�سنتني( .
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4 - فتح مدر�سة الرجاء البتدائية الأهلية يف برطلة )جمانية لل�سنة الأوىل 

يف بناية مركز التعليم امل�سيحي لكهنة مار كوركي�س املوؤجرة ملدة �سنة 

درا�سية واحدة فقط ) 201۸	 2019 ( ، ثم يف 1 - 9 - 2019، انتقل 

الدوام اىل بناية جديدة كانت بيتاً للميتم يف برطلة، العائد للرهبنة مّت 

حتويره باإ�سافة بناء على الأر�س املال�سقة له، لي�سبح موؤّهال للمدر�سة 

التي ت�ستقبل 200 تلميذ وتلميذة وتقوم الأخوات الراهبات باإدارتها. 

يوم  فيه  الدوام  وبداأ  برطلة،  يف  ي�سوع  الطفل  بيت  تاأهيل  اإعادة   -  5

. 2018/10/1

6 - فتح بيت الطفل يف بع�سيقة يف بيت مّت تاأجيه ل�سنة 201۸، حلني ت�سييد 

من  الأطفال  ل�ستقبال  بع�سيقة  يف  الدير  �ساحة  على  كرفانية  رو�سه 

امل�سيحيني وامل�سلمني والأيزيديني وال�سبك. والتي بداأ الدوام فيها يوم 

 2019/2/14

7- فتح مدر�سة تلكيف البتدائية يف دهوك بتاريخ 2017/9/1 ، )جمانية 

لل�سنة الأوىل( للطلبة املهّجرين من �سهل نينوى، واملقيمني يف دهوك 

بناية كرفانية موؤجرة من  الراهبات، وهي  الأخوات  تديرها  واأطرافها، 

انتقل   ،2019/7/1 يف  ثم  دهوك  يف  الكاثوليك  ال�رشيان  كني�سة 

الدوام اىل بناية كرفانية اأخرى تابعة ملطرانية الكلدان يف دهوك.

من  العودة  بعد  قو�س  قره  يف  الطلبة  اأولياء  واإحلاح  طلب  على  بناء   -8

الثانوية  بيت  بتاأجي  اول  قمنا   ، لأبنائهم  اأهلية  ثانوية  لفتح  التهجي، 

البناية  ول�سغر  �سنة،  ملدة   201۸ اأيلول  يف  للبنات  الأهلية  الطاهرة 

ا�سطررنا اإىل حتوير جزء من بناية الدير الأم )الرئي�سي( يف قره قو�س 

الغي املكتمل، ب�سبب دخول داع�س اإىل البلدة يف 2014/8/6، جلعل 

البناية �ساحلة للثانوية، ومّت الدوام فيها يف اأيلول 2019. 
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ثانيًا - م�ساريع �لرهبنة �لتي مل ي�سل �ليها د�ع�س

الراهبات،  الأخوات  تديرها  الر�سافة:  بغداد  يف  توما  القدي�س  ثانوية   -  1

وت�ستقبل طالبات م�سيحيات وم�سلمات.

2- م�ست�سفى احلياة للولدة يف بغداد الر�سافة: تديرها وتعمل بها الأخوات 

وم�سيحيني  م�سلمني  من  الأطياف  كل  من  املر�سى  وت�ستقبل  الراهبات 

واخلدمة  لنظافتها  النا�س  يق�سدها  والطفولة.  الأمومة  خلدمة  وغيهم، 

املمتازة والتعامل الإن�ساين الراقي مع املر�سى.

 ثالثًا - �مل�ساريع خارج �لعر�ق

 1- ميتم البنات للراهبات الدومنيكيات يف غدرا�س - لبنان. 

2- رو�سة مار يو�سف يف بيت حلم - فل�سطني.

3- اإدارة عيادة �سيدة الرحمة يف الزرقاء الأردن، العائدة للبعثة البابوية يف 

الأردن، خلدمة الأمومة والطفولة

 �لتقرير �لإح�سائي للرهبنة حاليا 

       �أول- العدد الكلي لالأخوات الناذرات:  109، عدد الأخوات الناذرات 

النذور الدائمة 10۸ ، عدد الأخوات النادرات النذور املوؤقتة : 1، عدد املبتدئات 

2، عدد الأخوات داخل العراق ۸9، وعدد الأخوات خارج العراق : 20، عدد 
الأديرة داخل العراق : 19، عدد الأديرة خارج العراق :6 .

       ثانيًا - املوؤ�س�سات الطبية: م�ست�سفى احلياة يف بغداد. 

      ثالثا - املوؤ�س�سات التعليمية

1- عدد بيوت الطفولة ) الرو�سات ( 3     

2- عدد املدار�س البتدائية   4

3- عدد املدار�س الثانوية 2 
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ر�بعًا - �ملوؤ�س�سات �لجتماعية و�لن�سانية:

- امليامت : عدد الخوات 2                                         

- التناول الأول عدد الأخوات  15.

- مدار�س الأحد عدد الأخوات املر�سدات 6      

- معهد التثقيف امل�سيحي،  عدد الأخوات  7

- املخيمات، عدد الأخوات العامالت 5              

- التعليم امل�سيحي، عدد الأخوات العامالت 10

خام�سًا - �أهم �جناز�ت ون�ساطات �لرهبنة من �آب ۲۰۱۸- اآب ۲۰۱۹

1 - املجمع الدرا�سي ال�ساد�س العام ملدة يومني 9 - 10 �سباط 2019.

حزيران   28  -  21 الأوىل   ،2 عدد  لالأخوات  �سنوية  روحية  ريا�سة   -  2

2019 ،والثانية 22 -29 اآب 2019 .
3  - فتح رو�سة يف بع�سيقة لالأطفال من م�سيحيني وم�سلمني وازيديني 22 

طفل.

4 - بقاء رو�سة يف تلل�سقف ) �سندويج بنال ( 110 اأطفال.

5 - فتح مدر�سة ابتدائية يف برطلة يقبل فيها التالميذ من كافة الأديان  51 

تلميذ وتلميذة.

6 -  فتح ثانوية خمتلطة يف قره قو�س  48 طالية.

7- تاأهيل بناية ديرنا يف باقوفا وعودة الأخوات اليه.

8 - تهيئة وتعليم الطالب للتناول الأول يف كل من:

- عنكاوا كني�سة مار كوركي�س 0۵ 

-  تلل�سقف 76

- عنكاوا - كني�سة مارت �سموين 43.

- باقوفا 52

- قره قو�س 715 

- بغداد- كني�سة �سيدة النجاة 43
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- القو�س 58                                     

- بغداد- كني�سة تهنئة العذراء 10

9 - ا�سرتاك الأخوات بالتعليم امل�سيحي يف كل من:

             - عنكاوا - كني�سة مار بطر�س وبول�س وكني�سة اأم املعونة. 

             - دهوك : كني�سة مار اإيث األها.

             - بغداد: كني�سة النتقال للكلدان.                           

             - القو�س. 

             - بغداد: كني�سة �سيدة النجاة لل�رشيان الكاثوليك .         

             - تلل�سقف.

             - بغداد: كني�سة �سيدة الزهور لالأرمن الكاثوليك.        

             - باقوفا.

 .)
ّ
             - قرية هرما�س يف ال�سيف لطالب القرى ) هرما�س ، اآزخ وتال 

10 - ن�ساطات عامة

     اإ - اإقامة خميمات لل�سباب يف كل من : بغداد، ال�سليمانية، قره قو�س، 

كوماين، القو�س. 

     ب - ا�ستقبال جماميع ال�سباب واملوعوظني لل�سالة والقدا�س يف اأديرتنا 

املختلفة . 

    ت - ال�سهرات الجنيلية يف العوائل.

    ث - حما�رشات خمتلفة: لتجمعات ال�سباب، لالأخويات، ملنتدى املراأة، 

للمخطوبني.

    ج - زيارة العوائل يف منا�سبات الأفراح والأحزان يف جميع املناطق 

حيث الأخوات.

    ح - اإحياء حفالت التخرج لالأطفال والتالميذ املتخرجني من رو�ساتنا 

ومدار�سنا.
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�ساد�سًا -  �جلديد يف ر�سالة �لر�هبات �لدومنيكيات للقدي�سة كاترينة 

يف العراق ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ 

1- التدري�س يف اجلامعة الكاثوليكية يف عنكاوا - اربيل.

2 - التدري�س يف اجلامعة املفتوحة يف قره قو�س.

3- تاأهيل جزء من ديرنا املركزي )الغي املكتمل( يف قره قو�س، وحتويره 

ليكون ثانوية خمتلطة موؤقتا، حلني بناء ثانوية جديدة.

4 - تاأهيل بناية جديدة ملدر�سة الرجاء يف برطلة. 

5 - فتح رو�سة يف بع�سيقة.

6- درا�سة الدكتوراه : اأخت يف اخت�سا�س الفيزياء، واأخت يف الر�ساد 

النف�سي والرتبوي، واأخت ثالثة يف املو�سيقى ال�رشقية.

7 - حج ت�سع اأخوات على خطى مار بول�س يف تركيا يف �سيف 2019، 

مبنا�سبة الحتفال بيوبيل 50 �سنة على نذورهن املوؤقتة.

8 - غلق دير اأم النعم يف ال�سيخان .

فعاليات،   ، �سلوات  اإعداد   : خمتلفة  يت�ساطات  الأخوات  تقوم   -  9

حما�رشات وندوات يف اأديرتنا ويف الكنائ�س يف �سهل نينوى، من اأجل 

1915 الأوىل  العاملية  احلرب  يف  ال�سبعة  ال�سهيدات  اأخواتنا   تطويب 

 10- بالإ�سافة اىل الن�ساطات الر�سولية املختلفة يف اأماكن تواجدهن 

الرعائي  بالعمل  يقمن   اأخوات  هناك   . الأطفال  وريا�س  املدار�س  يف 

مدار�س  الأخويات،  الأول،  التناول  امل�سيحي،  التعليم  الكهنة يف  مع 

الأحد، الأخوات الدومنيكية، ال�سهرات الجنيلية يف البيوت، ندوات 

لل�سباب  واأخرى  البتدائية  املدار�س  يف  للطالب  خميمات  ال�سباب، 

الثانوي واجلامعي. 

                                                          راهبات التقدمة

                                                           عمان - الردن
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رهبانية بنات قلب ي�سوع �لأقد�س

بني �لتاأ�سي�س و�حلا�سر

2016 - 1911

التاأ�سي�س :

 تاأ�س�ست الرهبانية ر�سميا بتاريخ 15 اآب 1911 يف قرية اأرادن �سمال العراق، 

فرن�سي�س  املطران  الرحمات  املثلث  عهد  يف   ، ري�س  الأحد  عبد  الأب  قبل  من 

داود، حتت اأ�سم »رهبانية بنات قلب ي�سوع الأقد�س« ؛ كان الأب املوؤ�س�س يكرر 

جمعيتنا  اأما   ، موؤ�س�سة  اأو  موؤ�ّس�س  لها  الرهبانية  املوؤ�س�سات  كل  »اأن   : باأ�ستمرار 

فموؤ�س�سها هو قلب ي�سوع ذاته«.

لقد مرت الرهبانية يف عقبات و�سيقات �سعبة ومعقدة ، من �سمنها الظروف 

�سنة  الأوىل  العاملية  احلرب  واأولها  احلروب  ب�سبب  املتتالية  والهجرات  القا�سية 

1914. فخالل هذه احلرب كانت الأخوات يزرن املر�سى وير�سدن الن�ساء لبذل 

اأق�سى اجلهود لنظافة القرية والدور ال�سكنية ونظافة املاأكل وكن ي�ساعدن الفقراء 

ل من الأهايل  اأنف�سهن كن ي�ستعطني على �سكل ت�سوَّ اأن الأخوات  منهم ، رغم 

والفالحني ويجلبون الغالة اإىل الدير . 

كان  الذي  التيفوئيد  مبر�س  اإ�سابته  اإثر  املوؤ�س�س  الأب  تويف   1916 �سنة  يف 

منت�رشاً يف القرية ، ولأنه كان يخدم املر�سى فاأخذ عدوى املر�س . 

�سنة 1919 هاجرت الأخوات اإىل القو�س ورجعن اىل اأرادن �سنة 1920 .

وبعد و�سولهن   ، املو�سل  اإىل  العمادية  منطقة  من  هاجرن   1961 �سنة   ويف 

ال�سيانية  كاترينة  القدي�سة  راهبات  �سيافة  يف  اأ�سهر  ثالثة  اأم�سني  املو�سل  اىل 

 ، قدمية  بناية  كان  الذي   ، ال�سفا  �سمعون  معهد  اإىل  انتقلن  ثم   ، الدومنيكيات 

فالقت الأخوات �سعوبات كثية معي�سية و�سكنية وبيئية ، ولكن حاولن اأن يتكيفن 

ويذللن ال�سعاب بعون الرب واملحبني من اأهايل املو�سل .
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يف �سنة 1984 انتقلت الرهبانية اإىل دير الن�رش العربي- املو�سل ، بعد اأن اأكتمل 

بنائه من قبل احلكومة ال�سابقة . فكان ثمرة جهود وعناء وت�سحيات واأدعية واآمال 

بذلتها راهبات القلب الأقد�س منذ يوم تاأ�سي�س الرهبانية وحتى �ساعة افتتاح هذا 

الدير وتكري�سه . هكذا ا�ستطاعت الرهبانية اأن ت�ستقر يف املو�سل وجتمع �سملها 

وتو�سع عملها ور�سالتها ، خا�سة بعد اأن اأ�سبحت ذات حق بطريركي .

اإذ حتولت الرهبانية من احلق ال�سقفي اىل احلق البطريركي يف 26 اأيار 1998 

العاملني  كل  مع  بان�سجام  الوا�سع  كرمه  يف  عاملة  الرب  دروب  يف  لتنطلق 

الثاين  الفاتيكاين  الرهبانية على �سوء املجمع  الغياري وقد مت جتديد امل�سرتعات 

1998 ومت  الثانية عام  املا�سي وال�سيغة  القرن  ال�سبعينيات من  مرتني الوىل يف 

اي�سا فتح ثالثة اأديرة يف بغداد . 

ب�سبب الظروف الأمنية  نهائياً  2008 ، ترك الخوات هذه الأديرة  ويف �سنة 

امليكانيك . ويف �سهر حزيران  الدورة -  العا�سمة ، وخا�سة منطقة  ال�سعبة يف 

2014 ، تركت الراهبات الدير العام يف املو�سل ، وما ميتلكن يف املو�سل  �سنة 

الدير  بتفخيخ  الرهابيون  قام   2014 الثاين  ت�رشين   24 تاريخ  ويف   . وتلكيف 

وتفجيه.

 الغاية من التاأ�سي�س :

 خدمة املر�سى ، توجيه الأمهات والن�ساء اجلاهالت يف تربية الأولد وتنظيم 

�سوؤون العائلة ، التعليم امل�سيحي ، والزيارات امليدانية فاخلدمة الروحية والإن�سانية 

هذه كانت لتاأ�سي�س ال�سباب التي األهمت الأب املوؤ�س�س مثل هذه اخللية ال�سغية 

لتكون خمية يف املنطقة تنع�س الروح امل�سيحية . 

املجتمع  احتياجات  اىل  ال�سامل  بالنفتاح  البداية  منذ  الرهبانية  اأت�سمت 

العراقي وفقاً لتوجيهات الكني�سة الأم واملعلمة . 

كاريزما �لرهبانية وروحانيتها :

الأقد�س  ي�سوع  قلب  عبادة وتكرمي  الأعظمني حول  الأحبار  تعليم  كان  لقد   

ماريا  مارغريتا  القدي�سة  بلغتها  التي  والر�سالة   ، العامل  يف  العبادة  هذه  ون�رش 
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األكوك مبثابة »اإلهام« لالأب عبد الأحد يف تاأ�سي�س الرهبانية. فلقد كان يف �سالته 

وتاأمالته يطيل التفكي والتمعن يف اجلنب املطعون للمخل�س، وكانت كل اأفكاره 

وكل اأحا�سي�سه تقوده اإىل قلب ي�سوع املتقد حبا لبني الب�رش. كان ي�سعر باأن �سيئا 

ما يدفعه بقوة اإىل منح الرهبانية املزمع تاأ�سي�سها ا�سم قلب ي�سوع الأقد�س«. 

تت�سم   ، املقد�س  القربان  يف  الأقد�س  القلب  عبادة  هي  الرهبانية  روحانية 

ي�سوع  قلب  لأن  املتوا�سع  وقلبها  الوديعة  الراهبة  و�سخ�سية  الجنيلية  بالب�ساطة 

القد�س يدعو بناته اأن يتخذن من قلبه وتعاليمه �سعارا لهن : » تعلموا مني فاإين 

وديع ومتوا�سع القلب«.

تتجلى   ، مرمي  ريتا  القدي�سة  اإياها  ا�ستودعتنا  التي  الأقد�س  القلب  عبادة  اإن   

ب�سكل خا�س من خالل الأ�سباب التي جعلت امل�سيح يك�سف عن قلبه للب�رشية؛ 

فقد ملح مرات عديدة - عرب ظهوره لها عن حبه الالحمدود للب�رش الذين غالبا 

غي  الرب  موقف  القدي�سة  و�سفت  وقد   . والنكران  باجلحود  احلب  يبادلون  ما 

املتوقع يف تعامله مع بني الب�رش باأنه جتديد لفاعلية الفداء ، في�سوع يريد باإظهاره 

قلبه اأن يبني بجالء مدى عظمة وقدرة حبه الالمتناهي ، واأن مينح نعما كبية من 

اأجل خال�س الب�رشية. 

اإمكانية  مارغريتا عن  للقدي�سة  امل�سيح �رشاحة، من خالل ظهوراته  وقد عرب 

احلب  هذا  اإن   . خا�س  ب�سكل  ذلك  ومتنى   ، الأقد�س  قلبه  بو�ساطة  الآب  حب 

�سنحت  كلما  باملناولة   - مارغريتا  للقدي�سة  نف�سه  ي�سوع  قاله  ملا  وفقا   - �سي�سبع 

ال�ساعة املقد�سة  اأي�سا من خالل  اأول جمعة من كل �سهر . وي�سبع  الفر�سة ويف 

ليال  ع�رش  احلادية  ال�ساعة  من  ال�سهر  من  الوىل  اجلمعة  على  اخلمي�س  ليايل  كل 

حتى منت�سف الليل ، ا�سرتاكا مع نزاع امل�سيح يف ب�ستان الزيتون ، ومن خالل 

تخ�سي�س عيد لتكرمي قلبه الأقد�س ، على اأن يقع يف ثاين جمعة بعد عيد اجل�سد. 

على  حتمل  واأن   ، النا�س  تكرمي  حمظ  الأقد�س  القلب  �سورة  تعميم  خالل  ومن 

لتكون القلب » ليطبع فيه احلب« عالمة للخال�س . كما ت�سي القدي�سة مارغريتا 
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- ب�سكل خا�س - اإىل ما ت�سميه » الوعد الكبي«، فقد قال لها ي�سوع : »اأنا اأعدك 

يتناولون  الذين  جميع  �سيء  كل  على  القادر  حبه  مينح  اأن  قلبي  رحمة  بعظيم 

القربان املقد�س يف اجلمعة الأوىل من كل �سهر، وملدة ت�سعة اأ�سهر متتالية ، نعمة 

التوبة الأخية .

مرتئً�سا  اأم�ساها  التي  القليلة  ال�سنوات  خالل  الأحد  عبد  الأب  متكن  لقد   

رهبانيته اأن مينح هذه » الكاريزما« » اإىل بناته بالرب ، بنات قلب ي�سوع الأقد�س. 

اأن تكون ر�سالة الرهبانية التعريف به وغر�س حبه وعبادته يف كل القلوب .

 �هتمام وم�ساريع �لرهبانية : 

الوىل  ال�سنني  يف   . واملجتمع  الكني�سة  بحاجة  ذكرنا  كما  الرهبانية  اهتمت 

للتاأ�سي�س كان الخذ بنظر العتبار كل ما كانت املنطقة تتطلبه من التعليم امل�سيحي 

التالية  الفتيات والن�ساء اجلاهالت واملر�سى.  احلقبة  بالعائلة وخا�سة  والهتمام 

كانت  حيث   ، الر�سويل  املجال  يف  خا�سة  الرهبانية  اهتمام  كان  املو�سل  يف 

الخوات تعلمن التعليم امل�سيحي ، حت�رشن الطفال للمناولة الأوىل تعملن مع 

اجلوقات والأخويات يف الكنائ�س ، وح�سب حاجة اليبار�سية او املنطقة . ا�سافة 

اىل تخ�سي�س اأ�سهر ال�سيف للتعليم يف القرى النائية والبعيدة والتي كان ي�سعب 

على الكاهن الو�سول اليها او التواجد فيها . 

�لهتمام  �سار  �ملا�سي  �لقرن  من  �لت�سعينيات  ومنذ  �لخرية  �ل�سنني  يف 

باملجالت �لتية: 

 �لتعليمي و�لرتبوي : رعاية الطفل يف �سنيه الوىل من الناحية الرتبوية والدينية

�لجتماعي : رعاية �لفتيات �ملهم�سات يف �ملجتمع �لعر�قي.

 �لهتمام بقطاع �ل�سحة : والعمل م�ستو�سف مالطا يف بغداد ؛ ومنذ 2005 

بالن�ساء العجزة واملر�سى. 

تقدمي امل�ستلزمات الكن�سية والطق�سية لكنائ�س العراق بطوائفها املختلفة.

وقد تبلورت هذه اخلدمة بفتح م�ساريع تبّنتها الرهبانية كما مبني اأدناه:
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١- بيت �لطفل يف عنكاوة 

يف �سنة 1994 تاأ�س�س بيت الطفل يف عنكاوة . هدف البيت هو بناء �سخ�سية 

الطفل يف �سنيه الأوىل واإبراز قابلياته ومواهبه وفتح افق جديدة اأمامه بالتعاون بني 

اأق�سام  افتتاح  متَّ   2007 الأخية ومنذ  ال�سنوات  . ويف  الرتبوي  والكادر  الأ�رشة 

جديدة وتو�سيع يف جمال ا�ستخدام املناهج اجلديدة . عدد الأطفال لهذه ال�سنة 

يبلغ 187 طفل ، وعدد املعلمني هو 31 معلم . الأطفال ياأتون من عوائل م�سلمة 

وم�سيحية و�سابئة وايزيدية . 

 جمال العمل هو مع العوائل ذات الدخل املحدود واملتو�سط ، وخا�سة الذين 

قدموا اىل اربيل خالل ال�سنني الخية من بغداد واملو�سل ؛ كذلك الأمر بالن�سبة 

للمعلمني ، اأغلبيتهم من الوافدين من املو�سل وبغداد ، ذلك لتوفي فر�س العمل 

لهم والعمل يف الق�ساء على البطالة .

2 - د�ر �لر�عي �ل�سالح :

اإن�سان ، كون الأ�رشة هي والكني�سة تعتمد عليها لبناء   الركن الأ�سا�سي لأي 

املجتمع ، اذا بنا ، يف ظروف بلدنا العراق ، تتفكك ا�س�س هذه اخللية، ل�سعوبة 

احلياة وتزايد الفجوات النف�سية والجتماعية ، من جرائها تهدمت الوا�رش وبداأ 

النحراف واأ�سبحت ال�رشاعات بني الفراد تنخر يف العامود الفقري للعائلة ، 

فتناثرت اع�ساء العائلة هنا وهناك وال�سحية الكربى هي دوماً الفتاة امل�سيحية . 

اجتماعيا عام  املهم�سات  الفتيات  لرعاية  دار خا�س  تاأ�س�س يف رهبنتنا  قد  اذ 

ال�سالح «، ح�سل على مر�سوم  با�سم دار »الراعي  الن�رش ودعي  1998 يف دير 

بطريركي يف عهد املثلث الرحمات البطريرك روفائيل بيداويد .

»الراعي  بنات  فاإن   ، املو�سل  مدينة  بها  مرت  التي  الأخية  الظروف  يف   

اأن  ن�ستطيع  ل  وحاليا   2014 ني�سان  �سهر  يف  اأهاليهن  عند  اىل  ذهنب  ال�سالح«، 

ناأخذهن لأنه لي�س لدينا مكان معني ومنا�سب لهن .
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 ٣- �إد�رة م�ستو�سف مالطا �خلريي : 

تهتم الرهبانية باإدارة م�ستو�سف مالطة اخليي عام 2003 ، لتقدمي اخلدمات 

ال�سحية للعوائل املتعففة يف بغداد . قدمت الأخوات خدمتهن يف منطقة الدورة 

ميكانيك يف الكرفان املتنقل ، ثم مت فتح م�ستو�سف يف منطقة ال�سعدون يف بيت 

تابع لكني�سة ام املعونة ، ويف �سنة 2012 مت نقل امل�ستو�سف اىل دير املحبة التابع 

للرهبانية يف �سارع فل�سطني حيث قد ا�ست�سهدت اختنا �سي�سيل. 

ويف �سهر ت�رشين الول �سنة 2015 ، مت �سيانة الكرفان املتنقل ونقله اىل منطقة 

الزيونة ، جممع مرمي العذراء - بغداد ، حيث با�رشت الخوات يف دير �سلطانة 

الوردية بغداد ، بتقدمي خدمتهن للعوائل املهجرة يف هذا املجمع .

٤- د�ر طوبي للرحماء ) للم�سنات ( :

 - كما ذكرنا يف البداية اأن الرهبانية تاأ�س�ست يف قرية ارادن - ابر�سية العماديـة 

عام 1911 . موؤ�س�سها هو عبد الأحد ري�س عرف بغيته الر�سولية وحبه للخدمة 

خدمة  الرهبانية  يف  الوليات  الخوات  اهتمام  بني  من  كان   . الرحمة  واأعمال 

املر�سى والهتمام باملهم�سني وزيارتهم ، فركزت رهبنتنا منذ البدء على اجلانب 

ال�سحي ، اإمتاما للر�سالة التي كان الب املوؤ�س�س قد د�سنها ، والتي كانت ال�سبب 

يف وفاته ، كونه اأخذ العدوى من املر�سى الذين كان يقوم بخدمتهم ورعايتهم 

�سخ�سيا .

 �أ�سباب تاأ�سي�س د�ر طوبي للرحماء : 

�لظروف  وفق   ، بلدنا  و�أحو�ل  ظروف  تغريت   . م�ست  �سنة   15 خالل 

�ل�سيا�سية و�لقت�سادية . وتفاقمت هذه �ألزمة خالل �ل�سنو�ت �لأخرية ب�سبب 

�حلرب و�لبطالة مما �سبب توجه غري طبيعي للهجرة بحثًا عن �حلياة �لآمنة.

 ، ذويهم  يرتكون  فال�سباب   . اليوم يف جمتمعنا  ملمو�ساً  �سلبياً  اأثراً  ترك  مما 

ي�ساهي  ل  الأهل  ح�سن  كان  بعدما  العائلي  البيت  تغادر  ال�سغية  والعائالت 

مغريات الع�سـر . 

رهبانية بنات قلب ي�سوع الأقد�س



399
 ، له يف معي�سته  ال�سن من دون معيل  �سمن كل هذه الإحداث نرى كبيي 

ول هناك اأحداً ي�سال عنه و يزوره ، انه كاملرتوك واملنبوذ واملن�سي من املجتمع .

او  معيل  لديهم  لي�س  ومن  واملرتوكني  باملهم�سيـن  الهتمام  هو  الدار   هدف 

�سند .

2005 تاأ�س�س فرع امل�سنات حتت اأ�سم دار طوبي للرحماء، بعد اأن  ففي �سنة 

اقتطعنا جزًء من دير الن�رش واأعددناه لهذا الغر�س . قمنا بتحويل الن�ساء العجزة 

ني�سان   22 بتاريخ  وذلك   ، عنكاوة  القدمي يف  ديرنا  اىل  م�سنة   12 وكان عددهن 

2014 ، ب�سبب الظروف الأمنية الخية التي مرت بها مدينة املو�سل. 

٥- �مل�سغل �لليتورجي: تاأ�ّس�س �سنة 2005 يف منطقة تلكيف ، وكانت الغاية 

من التاأ�سي�س ما يلي :

الكهنة، 	· الأ�ساقفة،  يلزم:  ما  بكل  العراق  يف  الكنائ�س  جميع  جتهيز   

وال�سمام�سة، من الثياب الكن�سية لالحتفالت الليتورجية واي�سا م�ستلزماتها 

من الرب�سان، والنبيذ، وال�سموع وامل�سابح والكتب الدينية الكاثوليكية يف 

املنطقة.

م�ساعدة الأ�رش الفقية املهجرة من بغداد واملو�سل خا�سة منطقة الدورة - 	·

بغداد ، على العمل وحتريرهم من البطالة .

م�رشوعي 	· دعم  من  تتمكن  كي  وذلك  الرهبانية  اجلماعة  اقت�ساد  حت�سني   

»الراعي ال�سالح«، و » طوبي للرحماء« املذكورة اأعاله .

 خ�رشت الرهبانية هذا امل�سغل مبا فيه عندما ترك الهايل منطقة تلكيف بعد 

دخول داع�س . 

بغداد-  والآخر يف  عنكاوة  اربيل  فرع يف   ، امل�سغل  لهذا  فرعني  افتتاح  ومت 

كني�سة �سلطانة الوردية املقد�سة .

 �لرهبانية ور�سالتها يف �لوقت �حلا�سر :

عدد الراهبات حالياً هو 25 اأخت: 18 ناذرة موؤبد، 3 اأخوات جماهرات بالنذر 

الب�سيط ، مبتدئتان، طالبة واحدة ، وراغبة واحدة . توزعت الر�سالت اىل اماكن 
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خمتلفة بعد ان ا�سبحت الرهبانية ذات حق بطريركي .

�لديرة د�خل �لعر�ق: 

1. دير مار يو�سف ، مانكي�س 1980 ، ر�سالة دائمية ، تهتم بالعمل الر�سويل 

يف ابر�سية العمادية ، وهو حالياً دار التن�سئة اي�ساً ، وي�سم اربعة اخوات : 2 ناذرة 

و 2 مبتدئة .

 2. دير القلب القد�س اربيل- عنكاوا 1988 ، ر�سالة دائمية ، تتعاون بالعمل 

الراعوي يف اليبار�سية ، والعمل يف كلية بابل ، وحتتوي الر�سالة : » بيت الطفل 

 8 ت�سم  و  ؛  الليتورجي  للم�سغل  فرع  القد�س«،  ي�سوع  قلب  بنات  لرهبانية 

اأخوات. ومنذ 2014 هو الدير العام ، بعد ترك الدير العام يف املو�سل .

 3. » دار طوبي للرحماء« للم�سنات يف عنكاوة ، ي�سم اأختان . مت نقل م�رشوع 

»طوبي للرحماء« اىل ديرنا القدمي يف عنكاوة منذ 22 ني�سان 2014 ب�سبب الظروف 

المنية يف مدينة املو�سل . 

4. » دير �سلطانة الوردية » يف كني�سة �سلطانة الوردية املقد�سة يف بغداد ، منذ 

2 كانون الول 2013 ، ي�سم 3 اأخوات . يع�سن خربة �سالة وح�سور خا�سة يف 

كني�سة �سلطانة الوردية ، والتعليم امل�سيحي والإر�ساد الروحي لالأخويات والعمل 

مع ال�سباب وزيارة العوائل .

هناك اأخت للدرا�سة يف روما ، واأختان للمعاجلة يف اأمريكا . 

�لأديرة خارج �لعر�ق :

 1. ر�سالتنا يف فرن�سا ) �سار�سيل ( ، ر�سالة دائمية منذ �سنة 1998 ، ت�سمحاليا 4 

اأخوات يقدمن اخلدمة الر�سولية والراعوية لأبنائنا الكلدان يف فرن�سا - �سار�سيل 

وباري�س . الن�ساطات هي : التعليم امل�سيحي ، التناول الأول لالأطفال ، اجلوقات، 

كروبات �سالة ، الخويات ، زيارة العوائل . 
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اجلماعات الرهبانية

�لعاملة

 يف م�سر



راهبات

    قلب ي�سوع �مل�سريات

مايكل فار�س

بداأت رهبنة قلب ي�سوع امل�رشيات يف الكني�سة الكاثوليكية مب�رش، حني ح�رش 

7 راهبات كع�سوات من رهبنة القلبني الأقد�سني بلبنان اإىل م�رش بناء على طلب 

مدر�سة  افتتاح  هو  الرهبنة  لهذه  عمل  اأول  وكان  الكاثوليكية،  القبطية  الكني�سة 

توالت  ثم  مبا�رشة،  الأوىل  نذورهن  اأبرزن  اأن  بعد   ، �سوهاج  يف طهطا مبحافظة 

الأعمال فافتتحن مدر�سة اأخرى يف �سوهاج يف اأكتوبر 1914 ، ويف 10 اكتوبر 

1918 مت افتتاح ق�سم البتداء بقبول 4 مبتدئات اأبرزن نذورهن يف اأبريل 1921، 

وافتتحت مدر�سة يف م�رش اجلديدة يف عام 1935 ، واأخرى يف الظاهر يف عام 

1936 ، كما افتتحت م�ستو�سفاً خيياً بالفجالة يف عام 1937. 

ر�سالة رهبنة قلب ي�سوع و�أعمالها يف م�سر

بح�سب الكني�سة الكاثوليكية ، تنبع قوانني الرهبنة من روحانية اأغناطيو�س دي 

لويول ، وهدفها الأول هو كمال املحبة هلل وللقريب على خطى امل�سيح ، والغاية 

الر�سولية هي تربية وتكوين الن�سء يف وادي النيل بدون ا�ستبعاد امكانية الر�سالة 

يف بالد اأخرى ح�سب نداءات الروح القد�س ، رافعني �سعار املحبة والإخال�س 

»قلب واحد وروح واحد يف قلب ي�سوع«.

لراهبات قلب ي�سوع يف م�رش وال�سودان ، يعمل فيها  17 ديراً  يوجد حالياً 

حوايل 100 راهبة يف املجالت الآتية : اأولها املدار�س.

 ، بالعبا�سية  العامة  الثانوية  اإىل  احل�سانة  من   3 منها  مدار�س  عدة  للراهبات   

والإ�سكندرية والإ�سماعيلية ، ومدر�سة اإعدادية مب�رش اجلديدة و 3 مدار�س بالوجه 

القبلي حتى نهاية املرحلة الإبتدائية ب�سوهاج وطهطا وبني مزار.

واخلدمة  للر�سالة  مراكز  ثالث  وهناك   ، القرى  خدمة  يف  الرهبنة  وتعمل   
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دار  على  بالإ�رشاف  باملنيا  الراهبات  وتهتم  والأق�رش.  واأ�سيوط  املنيا  يف  بالقرى 

للطالبات املغرتبات. وتتطوع بع�س الراهبات العامالت يف حقل املدار�س للعمل 

احتياجات  �سد  على  بالعمل  فيقمن  اهلل.  كلمة  �سماع  من  املحرومة  القرى  يف 

ال�سعب الروحية والجتماعية ، حتى ي�ستطيعوا اأن يقرتبوا من اهلل. ويت�سح تاأثي 

ما يعلمن يف جمال التوعية ال�سحية ، حيث يقمن بالعناية باملر�سى، واخلدمات 

اخلياطة  تعليمها  على  فيعملن  الريفية  امل�رشية  بالفتاة  اهتمامهن  يف  الجتماعية 

والتدبي املنزيل والقراءة والكتابة حتى يرتقني مب�ستواها الفكري والجتماعي . 

املراحل  جلميع  امل�سيحي  التعليم  يف  خدمتهن  فترتكز   ، الروحي  املجال  يف  اأما 

الو�سائل  با�ستخدام  املقد�س  الكتاب  و�رشح   ، وال�سابات  ال�سباب  واجتماعات 

الرعية وم�ساعدة  ال�سعب يف كني�سة  ال�سمعية والب�رشية،  وتالوة ال�سلوات مع 

ال�سباب يف تكوين النادي ال�سيفي ومكتبة روحية وثقافية. 

 كيف تاأ�س�ست هذه �لرهبنة ؟ 

رهبنة  تاأ�سي�س  يف  الي�سوعيون  الآباء  �رشع   1895 ل�سنة  اأكتوبر  �سهر  يف 

ي�سوع  قلبي  راهبات  تدبي  وحتت  الي�سوعيني،  الآباء  واإر�ساد  برئا�سة  م�رشية، 

البتداء يف  ق�سم  باإن�ساء  الإذن  الر�سويل  الكر�سي  الأقد�سني، وطلبوا من  ومرمي 

اأن  13 على  البابا لون  قدا�سة  فوافق   ، مبتدئات م�رشيات  لقبول   ، املنيا  مدينة 

يجعل هذا الق�سم حتت �سفاعة القدي�سة كاترينة �سهيدة الإ�سكندرية،  واأن ت�سمى 

اأوىل املبتدئات با�سم هذه القدي�سة العظيمة. وافتتح هذا الق�سم والتحقت بع�س 

الفتيات،  وكانت اأ�سبقهن يف اللتحاق التي �سارت فيما بعد الأم ماري كاترين، 

وهذا تنفيذا لرغبة قدا�سة البابا . 

و��ستمر ق�سم �لبتد�ء 7 �سنو�ت كاملة. 

 ، الي�سوعيني  الآباء  قبل  من  نهائيا  املبتدئات  ق�سم  اإغالق  مت   1902 �سنة  ويف 

وبقيت الراهبات امل�رشيات اللواتي كن اعتنقن احلياة الرهبانية قبل ذلك يبا�رشن 

وملوي، وطهطا.  املنيا،  الثالثة يف  الأديرة  ال�سوريات يف  الراهبات  مع  عملهن 

راهبات  قلب ي�سوع امل�رشيات
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ومع كبوة البطريرك الأنبا كيل�س �س الثاين مقار اأغلقت هذه الأديرة الكائنة يف 

املنيا وملوي وطهطا. وذلك �سنة 1911 . واهتم بالأمر كل من : الأنبا مك�سيمو�س 

اإعادة  طالبني  الر�سويل  للكر�سي  وكتبا  برزي  اإغناطيو�س  والأنبا   ، �سدفاوي 

الراهبات القبطيات مل�رش، لأن الغر�س هو تاأ�سي�س �سعبة حملية من الرهبنة خلدمة 

الوطن امل�رشي ، فاأجاب الكر�سي الر�سويل طلبهما ورّخ�س للراهبات امل�رشيات 

بالعودة اإىل بلدهن لتاأ�سي�س رهبنة م�رشية يلتحقن بها مبجرد خروجهن من رهبنة 

القلبني الأقد�سني الي�سوعية. 

وو�سلن القاهرة يف يوم 1912/12/12 ، وبقني به اإىل اأن اأعددن ملب�سهن 

مبظاهر  املوؤمنون  فا�ستقبلهن   1912 دي�سمرب   24 اإىل طهطا يف  �سافرن  ثم  اجلديد 

الفرح والأمل ف�ساعف ذلك من عزائمهن .

 ويف يوم 1 يونيو 1913 ، واأبرزن النذور الدائمة اأمام الأم ماري كاترين عن 

يد الأنبا اإغناطيو�س برزي وانتخنب الرئي�سة العامة واملعاونتني، وبذلك مت تاأ�سي�س 

الرهبنة اجلديدة با�سم » راهبات قلب ي�سوع امل�رشيات«، متخذن الأب كري�سنتيه 

الي�سوعي مر�سدا لهن ويعترب اأول مر�سد روحي للرهبنة. 

وقررت الرهبنة، افتتاح مدر�سة يف مدينة طهطا فا�ستعارت دار كني�سة احلبل بال 

دن�س لالأقباط الكاثوليك بطهطا. ومن طهطا فتحت الراهبات مدار�س يف القرى 

املجاورة كال�سيخ زين الدين، وعرب بخواج، �ساحل طهطا، جزيرة اخلزندارية، 

املخالفة، طما. وقد �سافرت اإحداهن ملدينة الفيوم وكل تخومها جلمع التربعات 

وح�سلت على ع�رشة جنيهات من هذه الرحلة، واأ�س�سن بها مدر�سة ب�سوهاج، 

وافتتحت يف �سهر اأكتوبر 1914. 

والكتكاته،  واملراغة،  باأخميم،  ب�سوهاج  ديرهن  من  الراهبات  فاهتمت   

والهما�س، والنجيلة، واحلريزات. ويف �سنة 1927 اأخذن على عاتقهن �رشاء قطعة 

ومّت  700 جنيها،  مببلغ  قر�سا  واأخذن  دير ومدر�سة.  لت�سييد  اجلديدة  اأر�س مب�رش 

البناء يف �سنة 1929. ويف �سنة 1931 كان تاأ�سي�س م�ستو�سف بحي ال�سكاكيني. 

راهبات  قلب ي�سوع امل�رشيات
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اجلديدة.  م�رش  اإىل  طهطا  من  البتداء  ق�سم  نقل  مت   1933 فرباير   16 يوم  ويف 

وافتتحن مدر�سة لهن يف حي الظاهر ابتداء من �سهر �سبتمرب 1936. والتحق بها 

اأبو  �سارع  الفجالة  بحي  خييا  م�ستو�سفا  افتتحن  ذلك  على  عالوة  تلميذة،   35

الري�س منرة 13 .

لغات  تعليم  ومركز  للمغرتبات  دار  مثل  واجتماعية  رعائية  من�ساآت  وهناك 

بطما،  غريب  كوم  يف  واأخرى  اأ�سيوط،  يف  رعائية  وخدمة   ، باملنيا  وكمبيوتر 

امل�رشيات  ي�سوع  قلب  راهبات  وح�سانة  بالأ�رش  لغات  تعليم  مركز  وح�سانة 

 - وال�ستقبال  للخلوة  بيت  وهو  واخلدمات  للتنمية  ومركز  الأق�رش،  بالعومية 

امل�رشيات  ي�سوع  قلب  راهبات  وم�سيف  الأحمر،  بالبحر  للمع�سكرات  ومركز 

مبر�سى مطروح.

                                      2021/02/13
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�لر�هبات �لفرن�سي�سكانيات

 مر�سالت قلب مرمي �لطاهر

با�سم   ،1868 متوز   5 يف  الر�سويل  الكر�سي  من  معتمدة  رهبانية  موؤ�س�سة   

مر�سالت  الفرن�سي�سكانيات  الراهبات  ثم  بالقاهرة،  الفرن�سي�سكانيات  موؤ�س�سة 

م�رش. ومنذ عام 1950 الراهبات الفرن�سي�سكانيات مر�سالت قلب مرمي الطاهر. 

التي  للحياة  عالمة  كلمته  معلناً  والعامل،  الكني�سة  يف  حي  اهلل  وعمل  عاما   150

تخدم وحتب اجلميع، يف جمانية احلب املقبول واملمنوح.

اإميانا،  ممتلئني  قدي�سني  اأ�سخا�سا  الأزمنة  وفق  كني�سته  يف  يبعث  اهلل  اإن    

ين لل�رشور وحاجات الزمن. لقد اختار اهلل الأم »كاترينا تروياين«، املراأة  ومتب�رشّ

املنجذية بحبِّ خالقها واملو�سومة بو�سم ال�سليب، والفرن�سي�سكانية يف ال�سميم، 

ليجعل منها نواًة لن�رش حّبه وملكوته.

لعام  الثاين  التا�سع ع�رش من كانون  تروياين« يف  الطوباوية »كاترينا   ولدت 

الف وثمامنئة وثالث ع�رش يف مدينة »جوليانو«، من مقاطعة »فرنتينو« باإيطاليا، 

فكانت هدية ال�سماء اإىل والديها ال�سعيدين. 

يف  فجّدت  القدا�سة  اإىل  دعاها  اإن�سان،  كل  يدعو  كما  كو�ستن�سا  الرب  دعا 

اإدراكها كل حياتها، فلما بلغت ال�ساد�سة ع�رشة، ثبت لها اأن اهلل يدعوها اإىل احلياة 

ع�رشة  �سبع  وعمرها  نذورها  اأبرزت  حيث  كالرا  القدي�سة  دير  فقبلها  الرهبانية، 

�سنة. ويف الثالثني من �سهر كانون الأول من عام األف وثمامنئة وت�سعة وع�رشين 

يوم عيد احلبل بال دن�س لب�ست كو�ستن�سا الثوب الرهباين، واأ�سبح ا�سمها ماريا 

كاترينا.

يف  كتبته  ما  وهذا  الرهبانية،  دعوتها  من  موقفها  ثبَّتا  هلل  وحمبتها  اإميانها  اإن   

يومياتها يوم نذورها    »يا ي�سوع لقد غمرتني بنعمتك. ها اأنا اأوافيك يف توا�سع 

وثقة. ما اأود اأن اأعمله حبا لك«.
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التي  البحار«  ما وراء  الأم كاترينا ر�سالة وهي »هداية �سعوب  الرب  اأودع   

انتظرتها مدة اأربعة وع�رشين عاما.

 يف اخلام�س والع�رشين من اآب عام األف وثمامنئة وت�سعة وخم�سني توّجهت 

اإىل م�رش اأول بعثة من �ست راهبات بينهن الأم الرئي�سة، والأخت كاترينا تروياين. 

اإىل  و�سّلن  ال�سليب  ارتفاع  بعيد  الحتفال  يوم  اأيلول  من  ع�رش  الرابع  ويف 

القاهرة، فكانت هذه امل�سادفة بليغة املعاين، ي�ستحيل ن�سيانها على الأم كاترينا، 

التي تريد اأن تكون متعبدة دائمة للآم امل�سيح.

اأر�ست   يف حقبة ثماين وع�رشين �سنة ق�ستها الأم كاترينا يف بالد الفراعنة، 

ل�ستى  وا�ستجابت  رهبانية،  اأديرة  مكان  و�سيدت يف كل  ا�سا�س جمعية جديدة، 

احتياجات الكني�سة املحلية بالتطوع للخدمة، يف خمتلف الأعمال وامل�ساريع:

 - ا�ستحدثت بيوتاً لإيواء فتيات العبيد والأيتام .

 - فتحت مدار�س لتثقيف الأطفال . 

- جّهزت م�ستو�سفات ملعاجلة اأمرا�س البلدان ال�ستوائية. 

الأزقة  اإهمال يف  اللواتي يطرحن  ال�سغيات واللقيطات  الزجنيات  - حترير 

وال�سوارع. كانت حتبهن حمبة �سديدة رقيقة، وكانت تخدمهن وتنام بينهن غي 

مكرتثة بالرائحة الكريهة املنبعثة منهن، لذا نوديت بالأم البي�ساء.

اأر�سل جممع  األف وثمامنئة وثمانية و�ستني،  �سهر متوز عام   يف اخلام�س من 

انت�سار الإميان قرارا باعتبار اإر�سالية القاهرة موؤ�س�سة رهبانية وُعّينت الم كاترينا 

رئي�سة عامة لها.

القربان  بيت  اأمام  وهناك  كاترينا،  الأم  حياة  حمور  الإفخار�ستيا  كانت  لقد   

ت�ستمد  املنهل  هذا  فمن  ال�سعادة،  دنيا  ي�سوع،  دنيا  يف  ال�ساعات  تق�سي  كانت 

قوتها لتواجه وتذلل ال�سعاب، ومنه ت�ستقي ما حتتاجه من بركات وخيات. ويف 

الإلهي،  طفال يف مغارة بيت حلم، كانت  تتاأمل عري�سها  الأقد�س كانت  القربان 

الراهبات الفرن�سي�سكانيات مر�سالت قلب مرمي الطاهر
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ال�سامري  فيه  فرتى  الأر�س،  على  حياته  اأطوار  وتعاي�سه  املذود،  يف  وهو  تتاأمله 

اإىل  وت�سحبه  ال�سالح،  والراعي  الودود  وال�سديق  احلنون  والأب  ال�سالح 

كاترينا  الأم  امتازت  وال�سليب.  القربان  بيت  بجوار  الآمه  متاأملة يف  اجل�سمانية 

بعبادة خا�سة ملرمي العذراء، فقد اأحبتها منذ الطفولة وهي املثال الذي تتخذه يف 

ممار�سة واجبها احل�سا�س وال�سعب كرئي�سة وموؤ�س�سة. وكم كان يحلو لها التحدث 

عن الأم ال�سماوية، واحلّث على حمبتها ون�رش عبادتها. واأخيا التم�ست اأن تكون 

مرمي الربيئة من اخلطيئة �سفيعة لرهبنتها. كانت تتاأمل بجوار ي�سوع ومرمي �سديقها 

الكبي القدي�س يو�سف، الذي كان يحتل مكانة فريدة يف حياتها، اإنه �سندها يف 

هذه البالد التي تلتجيء اإليه يف كل فر�سة في�سملها بكل م�ساعدة وحماية.

 لقد ا�ستهرت الأم كاترينا بالقدا�سة وهي على قيد احلياة، اإن الراهبات الالتي 

باأ�سمى  حتلت  لقد  قدي�سة،  حقيقية  راهبة  اإنها  واحدا،  ل�ساناً  اأجمعن  عاي�ْسنها 

الف�سائل التي ا�ستمدت اأ�سولها من احلب امل�سطرم للرب.

 يف عام األف وثمامنئة و�سبعة وثمانني، ويف ا�سبوع الآلم املقّد�س، مر�ست 

الأم كاترينا، ولكنها عزمت اأن حتتفل بالأ�سبوع العظيم متحّملة الآلم املربِّحة مع 

ال�سيد امل�سيح.

عا�ست  عزائها.  اهلل  لإرادة  والنقياد  لذتها،  والطاعة  ملجاأها  ال�سالة  كانت   

خمي�س الأ�رشار تناجي عري�سها ال�سجني يف بيت القربان، وتاأملت معه يف اجلمعة 

العظيمة. ثم اأ�رشقت نف�سها فرحاً يف فجر اأحد الف�سح تهنيء وت�سّجع اأخواتها. 

تناولت مبنتهي  األف وثمامنئة و�سبعة وثمانني،  اأيار عام  ال�ساد�س من  ويف �سباح 

بال�سجاعة  الراهبات  اأو�ست  اأن  وبعد  الأقد�س.  القربان  الأخية  وللمرة  الورع، 

الذي  بامل�سلوب،  متحدة  اأحبته  الذي  الإله  يف  غا�ست  الرب،  على  والتكال 

اإىل  منطلقة  الأر�س  وغادرت  حياتها،  من  الأخي  اليوم  هذا  فجر  يف  تناولته 

ال�سماء. ماتت الأم البي�ساء ... ماتت الأم كاترينا. 

ربنا  اإجنيل  الأخّوة  بروح  نحيا  اأن  التايل:  يف  تتلخ�س  كاترينا  الأم  روحانية 
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يف  للكّد  ننطلق  وفيه  ومرتوكا،  عريانا  �مل�سلوب  »�لعري�س  امل�سيح،  ي�سوع 

هد�ية �سعوب ما ور�ء �لبحار«، وعلى مثال �لقدي�س فرن�سي�س »نقبل ونحيا 

كلمة �هلل بكل م�سامينها وجت�سيدها يف حياتنا �ل�سخ�سية و�جلماعية كعالمة 

على �أمانة حبنا و�سعادتنا باهلل.«

�نت�سار �لرهبنة يف �لعامل 

اإن م�سية احلب واخلي والعطاء، ا�ستمرت ومل متت مبوت الأم كاترينا، فحبة 

اخلردل التي بذرتها �ست راهبات خرجن يف اخلام�س والع�رشين من اآب عام األف 

اإىل م�رش  فرنتينو، وذهنب  القدي�سة كالرا يف  دير  وت�سعة وخم�سني من  وثمامنئة 

اأر�س الفراعنة قد اأثمرت ثمرا يانعاً. فبعد مرور مئة واثنني و�ستني عاما اأ�سبحت 

موؤ�س�ستنا منت�رشة يف كل من:

- قارة اأوروبا:  اإيطاليا ومالطا. 

- قارة اآ�سيا:  ال�سني، الأردن، العراق، لبنان، �سوريا، اإ�رشائيل، فل�سطني.

- قارة اأفريقيا: م�رش، اأثيوبيا، غانا، غينيا، مراك�س. 

- قارة اأمييكا: الربازيل ، الوليات املتحدة .

 وت�سم موؤ�س�ستنا :

مئة دير، �ستني مدر�سة، �سبع م�ست�سفيات، خم�سة مالجيء، العديد من 	 

امل�ستو�سفات.

روؤية �مل�ستقبل : 

الإن�سانية،  ن�رش كلمته، خلدمة  للعمل يف حقل  الرب،  اأينما يدعونا  الذهاب 

وخال�س النفو�س وال�سعي للعمل دائماً فيما يتعلق مبنفعة النفو�س، التي هي املحبة 

الأنقى، الأقد�س، الأحق )الأم كاترينا( .
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ر�هبات كمبوين �ملر�سالت

Pie Madre dellaNigrizia
�أمهات �فريقيا �لتقيات

                                                                              بقلم

                                                                                  الخت عالية حكمت كوركي�س

 يعود تاأ�سي�س هذه اجلماعة الرهبانية التابعة للطائفة الكاثوليكية اإىل القدي�س، 

دانيال كمبوين، الذي ا�ستهر يف اأفريقيا يف القرن التا�سع ع�رش، كاأحد املحاربني 

من اأجل تقدم وم�ساعدة ابنائها، ذلك بالإ�سافة اإىل اأنه عمل من اأجل قبول ال�سود 

يف الكني�سة. ولد هذا القدي�س يف 15 مار�س عام 1۸39م ب�سمال اإيطاليا لوالدين 

من الطبقة العاملة.

 1۸۷2 )اإيطاليا( عام  املر�سالت، يف فيونا  الكمبونيات  الراهبات  تاأ�س�ست   

على يد املطران دانيال كمبوين.

يف القرن 19 يف اوروبا تيارات متنّوعة: ال�ستك�ساف اجلغرايف، والنقالبات 

ال�سيا�سية، الفكرية، والثورات ال�سناعية.  وبالن�سبة لأوروبا،  افريقيا مكان ي�سلح 

لالحتالل وال�سيطرة عليه واخذ خياتها.

 كانت توجد �سعوبات كثرية:

 1 - �سعوبة املناخ. موت مر�سلني.

2 - اإغالق النيابة الر�سولية يف و�سط افريقيا.

3- اإعتبار زنوج افريقيا اأن لي�س لهم نفو�س، اإ�سافة اإىل جتارة العبيد.

4 - وجود تيار يف الكني�سة مينع على ال�سود اأن يكون لهم كهنة اأواأ�ساقفة.

عا�س كمبوين يف هذه الأجواء وتفاعل معها. وكان يدر�س يف معهد فيونا. 

افريقيا  يف  التب�سيي  والعمل  الر�ساليات،  نحو  نف�سه  ووّجه  كاهناً،  اأ�سبح 

الو�سطى.
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 روحانية �لقدي�س د�نيال كمبوين

 قلب ي�سوع املطعون على ال�سليب الذي قدم حياته بحرية اخلال�س الب�رشية 

)ي�سوع الكارز وقلبه مطعون على ال�سليب( 

بالفارقة(.  افريقيا  افريقيا: خال�س او حترير  م�رشوع ثوري )م�رشوع جتديد 

رين ل�سعبهم.  الثقة يف قدرة الأفارقة لكي ي�سبحوا مب�رّشين وحمرِّ

 ر�سالتنا كرهبنة

- اللتزام بخدمة واقعية،  اللتزام الر�سويل. 

- كرازة او تب�سي ال�سعوب و الفئات التي مل تعرف ي�سوع. 

- التن�سيط الر�سايل. 

- الذهاب اإىل الماكن ال�سعبة واملهملة والتي ل احد يذهب اليها.

- البعد الر�ساىل مر�سل خارج بلدي. 

- تكوين القادة وتفجي الطاقات. 

- م�ساعدة الكني�سة ال�سابة لتكون م�سوؤولة. 

- التعاون مع كل الطاقات. 

- حوار الأديان والعدالة و ال�سالم وامل�ساحلة والبيئة. 

تقدم الراهبات خدمتهن يف املجالت املختلفة، داخل اإطار هدف الرهبانية، 

واحتياجات الكني�سة يف جميع انحاء العامل.

 خدمتنا ور�سالتنا  

التعليم، ال�سحة، تنمية املراأة، تكوين الأ�رشة، ال�سباب، التكوين الإن�ساين.

 �إجنازتها يف �لتاريخ 

امل�ست�سفى  يف   ،1939 �سنة   من  الأردن  يف  الكمبونيات  راهبات  خدمت 

على  عالمة  نكون  اأن  الر�سالة  هذه  هدف  وكان  والكرك.  عمان  يف  الإيطايل 

راهبات كمبوين املر�سالت



412
ال�سهادة الإجنيلية، وج�رشاً للحوار بني الأديان يف هذا العامل الإ�سالمي، من خالل 

بالفقراء واملهملني )لجئون،  بنا، مع الهتمام اخلا�س  الرعاية وال�سفاء اخلا�سة 

فقراء اأردنيون،  مهاجرون( وفقا لروحانية كومبوين.

 ل يوجد يف جنوب الأردن، موؤ�س�سات م�سيحية اأخرى، لالأغرا�س ال�سحية. 

وقد  عقود.  لعدة  املجال  هذا  والوحيد يف  الأول  امل�ست�سفى  هو  امل�ست�سفى  كان 

اأبدى ال�سكان وال�سلطات املحلية تقديرهم للعناية والهتمام بالنا�س . 

اأن  با�ستمرار عن رغبتها يف  اأعربت  التي  املحلية  الكني�سة  قبل كل �سيء  اإنها 

واملعدات،  للهيكل  امل�ستمر  التحديث  عمل  موا�سلة  خالل  من  وجودنا  ي�ستمّر 

للحفاظ على امل�ستوى املطلوب من قبل وزارة ال�سحة.

 مهمتنا �ليوم يف �مل�ست�سفى 

ترتدد على امل�ست�سفى الأقلية امل�سيحية املوجودة يف املنطقة، وال�سكان امل�سلمني 

املناطق  من  والالجئون  واملهاجرون  الغور،  ومن  البدو،  �سيما  ول  املنطقة،  يف 

املجاورة واآ�سيا : العراقيون وامل�رشيون وال�رشيالنكيون والباك�ستانيون .

 الهتمام اخلا�س الذي يوا�سل امل�ست�سفى تقدميه هو رعاية الالجئني.

يف املا�سي ، فتح امل�ست�سفى اأبوابه لالجئني العراقيني، ويف ال�سنوات الأخية 

ا�ستقبل ول يزال يرحب بالالجئني ال�سوريني . 

م�ست�سفى  مع  التعاون  مبادرة  ولدت   ،2013 نوفمرب  يف  ال�سياق،  هذا  يف 

اإعادة  ايطالية يف روما يف جمال  »Bambino Gesu«  لالأطفال، وهي موؤ�س�سة 

نف�سية،  وع�سبية  ع�سبية  معاناة  من  يعانون  الذين  لالأطفال،  الع�سبي  التاأهيل 

اإعادة  فر�س  وه�سا�سة  املعوقني،  الأطفال  من  كبية  جمموعة  لوجود  مدركني 

التاأهيل العالجي يف جنوب الأردن .

راهبات كمبوين املر�سالت
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ن�ساطنا �حلايل :

 عمان: حيث يوجد الدير القليمي. يقوم اأفراده بعمل مع الباء الي�سوعيني 

خلدمة الالجئني مع ال�سباب العراقيني والفليبينيني.

 الكرك جنوب الأردن:

 1- الراهبات يعملن بامل�ست�سفى الإيطايل.

2- جمال التعليم باملدر�سة )مدر�سة الوردية(.

3- عمل رعوي )تعليم م�سيحي ، �سبيبات ، اخوية( يف منطقة اأدر.

 روؤيتنا �لروحية �لكن�سية :

نتعلم من  مر�سلة  الأولني. ونحن كرهبنة  امل�سيحيني  الأردن هي من  كني�سة   

لتحمل  اإر�سايل،  انفتاح  اىل  حمتاجة  الكني�سة  ولكن  الثابت.  الإميان  ال�سعب 

ال�سهادة.

من 	  ت�ساوؤلتهم  على  والرد  اليهم،  الإ�سغاء  اىل  حاجه  يف  ال�سباب 

الكني�سة، واي�سا حمتاجني اىل عمق لميانهم امل�سيحي واملعريف.

 النفتاح على الأخوة املختلفني والعامل.	 

 �إح�سائيات

 نحن كرهبنه يف العامل نعّد 1091 راهبة، من جن�سيات خمتلفة، وخدمتنا يف 

جميع القارات.

راهبات كمبوين املر�سالت



اجلماعات الرهبانية

 يف 

تركيا



دير مار كربئيل

يف مديات 

وواحد  الأرثوذك�سية  ال�رشيانية  للكني�سة  باق  دير  اأقدم  هو  كربئيل  مار  دير   

بنائه للقرن الرابع  اأقدم الأديرة امل�سيحية يف العامل ب�سكل عام. يعود تاريخ  من 

امليالدي ) 397 م (. 

يقع الدير يف منطقة طور عبدين يف جنوب �رشق تركيا، وهو من اأهم املراكز 

كل  من  الرغم  على  القرون  خالل  البقاء  من  الدير  متكن  ال�رشيانية.  الروحية 

الذي وقع يف  امل�سّلح  النزاع  اآخرها  كان  عليه،  مّرت  التي  والكوارث  احلروب 

املنطقة بني اجلي�س الرتكي وحزب العمال الكرد�ستاين النف�سايل. 

املجاورة  الكردية  القرى  قبل  من  مل�سايقات  والآخر  احلني  بني  الدير  يتعر�س 

الأرا�سي  ملكيات  حول  امل�ساكل  تلك  تتمحور  نف�سها.  الرتكية  احلكومة  ومن 

ورغبة �سكان القرى املجاورة بال�ستيالء على اأرا�سي الدير. 



دير مار �وكني

يف ن�سيبني 

دير مار اأوكني هو دير تابع للكني�سة ال�رشيانية الأرثوذك�سية، يقع دير مار اأوكني 

اأو مار اأوجني املب�رش  ) بالقبطية اأوجني ( يف جبل اإيزل )الأزل ( يف منطقة ن�سيبني  

يف ولية )حمافظة( ماردين جنوب �رشق تركيا، قرب احلدود مع �سوريا. دير مار 

اأوكني تاأ�ّس�س �سنة 493. 

بُني هذا الدير يف الن�سف الأول من القرن الرابع امليالدي، حيث قدم مار 

اأوكني وهو راهب قبطي من بالد الأقباط )م�رش( ومعه �سبعني تلميذاً من تالميذه 

امل�رشيني، ليب�رش بامل�سيحية يف منطقة ن�سيبني واأطرافها ؛ حيث كانت املنطقة اإذاك 

تتبع الدولة الفار�سية؛ وكانت اأجزاء كبية منها ل تزال تدين باملجو�سية و الوثنية 

وعبادة الأ�سنام.

مار �وكني �ملب�ّسر

 تفرغ مار اأوكني للعبادة وال�سهر وال�سوم وال�سلوات الدائمة يف مغارته يف 

جبل اإيزل )الأزل(، حتى ظهر له ) كما تذكر الق�سة الدينية ( مالك الرب وطلب 

 Gremira( منه اأن ينزل مع تالميذه اإىل القرى والنواحي التي يف تلك البالد يف

 	 Mar bobo	 Gundukshukro Maare 	Azekh 	 Nisibin  (Botan	
اآزخ -  ن�سيبني -غرمييا - معاري -   (   Gziro 	 Arkah 	 harabemishka
جزيرة ابن عمر - مربوبو - خرابي م�سكه ) خربة الفئران ( - خربايل ) خربة 

الغزلن ( - غوندك �سكرو ) قرية الكني�سة ( وغيها املئات ، فن�رش مار اأوكني مع 

اإىل عبادة  تالميذه امل�سيحيني يف تلك اجلبال ال�رشيانية ونقلها من عبادة الأوثان 

الإله الواحد ، خا�سة بعد �سفائه لبن احلاكم الفار�سي يف منطقة ن�سيبني.

الآن يطلبون  بالدير حتى  املحيطة  املناطق  تلك  اأهايل  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 



�سفاعة القدي�س مار اأوكني املب�رش، ويعتربونه كثياً جداً يف املحبة ، كما اأو�سى 

ُيجّلون  الذين  الإيزيديني  و  امل�سلمني  من  كثي  اليوم  وبينهم   ، املقد�س  الكتاب 

القدي�س كثياً ويهابونه . كما يوؤكد الآباء اأن مار اأوكني التقى بالقدي�س مار يعقوب 

الن�سيبيني )معلم مار اأفرام ال�رشياين( وتنباأ له باأنه �سي�سبح اأ�سقفاً )مطرانا( على 

اأ�سهرهم  من  تلميذاً   350 اإىل  املب�رش  اأوكني  تالمذة  عدد  و�سل  وقد   ، ن�سيبني 

القدي�سني مار اإ�سعيا احللبي ومار ميخائيل النوهدري ومار اآحو ومار ملكي ) ابن 

اأخت مار اأوكني( وديره دير مار ملكي القلوزمي ) ن�سبة اإىل املنطقة القبطية التي 

جاء منها مع خاله( يف اأركح ) خربايل ( ومار يوحانون كاموليا وغيهم الكثي.

تاريخ دير مار �أكوين 

بني دير مار اأوكني يف الن�سف الأول من القرن الرابع امليالدي. لكن قدوم 

مار اأوكني وتالمذته كان قبل عدة �سنوات من بنائه ، وكلمة مار باللغة ال�رشيانية 

تعني ال�سيد وهي كلمة تطلق على القدي�سني اإكراماً لهم . وقد كان عدد تالميذ 

مار اأوكني �سبعني تلميذاً على عدد تالمذة ال�سيد امل�سيح الذين اأر�سلهم يف الإجنيل 

يف  وخا�سة  الثاين  امل�سيح  اعترب  اأوكني  مار  فاإن  لهذا   ،)  1  :  10 )لوقا  املقد�س 

الأو�ساط امل�سيحية ال�رشقية . 

وقد ظل الدير باأيدي رهبان الكني�سة ال�رشيانية الأرثوذك�سية حتى نهاية القرن 

اإليه عدد كبي من رهبان كني�سة امل�رشق الر�سولية  الثامن امليالدي ، حيث انتقل 

اإليه  امليالدي ، حيث عاد  الثامن ع�رش  القرن  بداية  اجلامعة . وا�ستمر ذلك حتى 

رهبان الأرثوذك�س . 

وقد �سار على طريقة مار اأوكني الرهبانية القدي�سني مار �سموئيل ) �سموئيل( 

طور  يف  ال�رشيان  الرهبان  من  وغيهم  كربئيل  مار  و  القرطميني  �سمعون  ومار 

عبدين وجبل اإيزل  ودير مار كربئيل .

41۷دير مار اوكني يف ن�سيبني
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راهبات الدومينيكان ل�سانت كاترين يف لبنان

راهبات الفرن�سي�سكان احلبل بها بال دن�س

جمعية راهبات الفرن�سي�سكان املر�سلني من قلب مرمي

الراهبات الفرن�سي�سكانيات مر�سالت مرمي يف ال�رشق الأو�سط

جمعية راهبات الفرن�سي�سكان، مر�سلني قلب الأقد�س

جمعية راهبات املر�سالت لبنات �سيدة اآلم تارب

جمعية راهبات ي�سوع ومرمي

راهبات اأم اهلل

جماعة ر�سالة حياة

جمعية مر�سالت املحبة

راهبات �سيدة الر�سل املر�سالت

راهبات النا�رشة

اأخوات الراعي ال�سالح

رهبنة اأخوات ي�سوع ال�سغيات

جمعية الراهبات ال�سغار ـ النا�رشة يف لبنان

رهبنة الوردية 

جمعية راهبات ال�سالزيان دو دون بو�سكو يف لبنان

جمعية راهبات �سانتا مارتا يف لبنان

راهبات العائلة املقد�سة الفرن�سية



421
راهبات القدي�س يو�سف للظهور

جمعية راهبات مار يو�سف، ليون يف لبنان

راهبات الكرمل الوحدة

راهبات الفقيات ل�سانت كلي ـ املح�سنة

راهبات الكرمل والدة الإله والقدي�س يو�سف

راهبات زيارة العذراء لإلي�سابات
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�سورية

دم�سق و�سواحيها

راهبات �سيدة املعونة الدائمة  -  الق�ساع

راهبات �سيدة املعونة الدائمة  -  �سيدنايا التجلي

راهبات �سيدة املعونة الدائمة  -  ماأوى ما من�سور

راهبات �سيدة املعونة الدائمة  -  ال�سويداء

راهبات ي�سوع ومرمي

راهبات مر�سالت املحبة  -   باب توما

راهبات املحبة  -   الق�ساع

راهبات الراعي ال�سالح  -  باب توما

راهبات الفرن�سي�سكان  -  الطبالةراهبات البا�سيليات ال�سويريات  -  ك�سكول

راهبات البيزن�سون  -  دم�سق

راهبات البيزن�سون  -  ك�سب

راهبات القلبني القد�سني  -  يربود

راهبات ال�ساليزيان  -  م�سفى الإيطايل

راهبات ال�ساليزيان  -  املدر�سة

راهبات القلبني القد�سني  -  باب توما

راهبات الكلمة املتج�سد  -  ال�سفارة البابوية

راهبات اخلدمة ال�ساحلة  -  العبارة

راهبات البا�سيليات احللبيات  -  مار بول�س

راهبات املخل�سيات  -  معلول

راهبات الفرن�سي�سكان )بنات مرمي(  -  ال�ساحلية

راهبات ي�سوع ال�سغيات  - دوبلعة

الأخوات فوكولري

الخوات اللعازريات  -  باب توما

راهبات مدر�سة لورد اللعازرية  -  الق�ساع

راهبات البزن�سون  -  جرمانا

426



42۷
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دير الآباء الفرن�سي�سكان   -  الفرقان

دير الآباء الي�سوعيني  -  العزيزية

دير الآباء الي�سوعيني  -  امليدان

دير الإخوة املرمييني  -  املحافظة دير الإخوة

دير عمل مرمي لل�سباب  -  ال�رشيان �سارع الكاردينال كو�سا

دير الآباء ال�ساليزيان  -  مركز جورج ومتيلد �سامل 

دير الآباء الي�سوعيني يف مدينة حم�س القدمية يف حي ب�ستان الديوان

  دير الآباء الفرن�سي�سكان يف الالذقية

 دير الآباء الفرن�سي�سكان يف �سلنغة

 دير الآباء الفرن�سي�سكان يف قرية القنية

دير الآباء الفرن�سي�سكان يف قرية اليعقوبية

دير الآباء الفرن�سي�سكان يف قرية الغ�سانية

دير الآباء الفرن�سي�سكان يف اجل�رش ال�سغور
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  العراق

راهبات املحبة الدومنيكيات

رهبانية بنات قلب ي�سوع الأقد�س

الراهبات الدومنيكيات للقدي�سة كاترينة

تركيا

 دير مار كربئيل

دير مار اوكني

م�سر

رهبانيات �لرجال 

  رهبنة الإخوة ال�سغار » الفرن�سي�سكان «.

  رهبنة الآباء اللعازريني. 

 رهبنة اأخوة املدار�س امل�سيحية » الفرير «. 

رهبنة املر�سلني الكومينيانبني لقلب ي�سوع.

رهبنة الآباء الي�سوعيني » اجلزويت«.

  رهبنة الآباء ال�سالزيان.

رهبنة الآباء الكرمليني.

رهبنة الآباء الدومينيكان.

رهبنة اأخوة ي�سوع ال�سغار.

  رهبنة جماعة الربادو

رهبنة رهبانية املاري كنول.

رهبنة جمعية الإر�ساليات الإفريقية

 رهبنة جماعة الكلمة املتج�سد للرجال.

الرهبانيات الن�سائية

الراهبات الفرن�سي�سكانيات لقلب مرمي الطاهرة.

الراهبات الكمبونيات » بييه مادري ديال نيجري�سيا «

راهبات املي دي ديو.

راهبات نوتردام دي �سيون.



راهبات �سيدة الر�سل » نوتردام دي زابوتر«.

راهبات املحبة للقدي�س من�سور دي بول.

راهبات �سيدة املحبة للراعي ال�سالح.

الراهبات الدومينيكيات » نوتردام دي لديليفراند«.

راهبات �سيدة الآلم.

راهبات الرحمة للقدي�س �سارل برومية )الراهبات الأملانيات(.

الراهبات الفرن�سي�سكانيات »مر�سالت للحبل بال دن�س«.

راهبات القلب املقد�س »�سيكريد هارت«.

راهبات العائلة املقد�سة.

راهبات قلب ي�سوع امل�رشيات.

الراهبات الكرمليات للعائلة املقد�سة الالجئة.

الراهبات الفرن�سي�سكانيات لي�سوع امللك.

راهبات املحبة »دي بيزان�سون.«

رهبانيات بنات مرمي اأم املعونة )الراهبات ال�سالزيانيات(.

الراهبات الكالري�س.

راهبات القدي�س يو�سف دي ليون.

الراهبات الفرن�سي�سكانيات مر�سالت مرمي.

راهبات الكرمل للقدي�س يو�سف.

راهبات الفرن�سي�سكانيات الإلي�سابيات.

الراهبات الأرمنيات للحبل بال دن�س.

راهبات ي�سوع امل�سيح.

راهبات �سيدة املعونة الدائمة.

اأخوات ي�سوع ال�سغيات.

راهبات قلب ي�سوع الفرن�سي�سكانيات ال�سغيات.

اأخوات انتقال مرمي ال�سغيات

راهبات العناية الإلهية.

راهبات العناية الإلهية.
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