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 ١٧٥٠-١٧٢٠ اخلوري موسى قطّان -١
 وخدم فيها وتوفّي فيها سنة      ١٧٢٠رسم يف كنيسة القديس جاورجيوس زوق مكايل سنة         

١٧٥٠. 
 
 ١٨٨١-١٧٧٤ اخلوري دميتري باسيل -٢
 
 ١٨١٦-١٧٨١ البطريرك إغناطيوس اخلامس قطّان -٣

خدم الرعية . هو اخلوري موسى القطّان كاهن زوق مكايل، وكان من اإلكلريس العلماينّ
وجرى انتخابه بطريركًا يف جممع أساقفة عقد يف دير  .١٨١٦ حتى سنة ١٧٨١من سنة 

قبل انتخابه (وكان . ١٨١٦ متّوز من ١٠ حزيران ٢٨القديس أنطونيوس القرقفي يف 
وجرت رسامته األسقفية بعد ... وكيالً أي مدبرا رسوليا على أبرشية حلب) للبطريركية

وجعل إقامته يف دير .  متّوز من السنة املذكورة١٣-١انتخابه للبطريركية بثالثة أيام، أي يف 
 عن يد القاصد الرسويلّ ١٨١٨ونال التثبيت الرسويلّ مع الباليوم . القديس ميخائيل الزوق

 .السيد غَندولفي واتشح يف قداس حربي شائق يف كنيسة الدير املذكور حبضور األساقفة
 أخذ بصر البطريرك قطّان يضعف رويدا رويدا حتى أصبح ضريرا عاجزا ١٨٢١ومنذ سنة 

ار يحمل إىل فص. مثّ تشنجت أعضاؤه فلم يعد يقوى على احلركة. مدة إحدى عشرة سنة
وقد رقَّي إىل الدرجة األسقفية يف تلك الغضون . الكنيسة إلقامة القداس والقيام بفروض الرسامة

، وأغابيوس الرياشي ألبرشية ١٨٢٧ثالثة أساقفة وهم أثناسيوس عبيد ألبرشية بعلبك سنة 
 .١٨٣٢، وغريغوريوس شاهيات ألبرشية حلب سنة ١٨٢٨بريوت سنة 

فحاول جممع انتشار اإلميان    . مدته أخذت أحوال البطريركية تتقهقر بسبب عجزه      ويف أواخر   
تشـرين   ٢٥أن يعاجل ذلك، وعقد بأمره جممع طائفي يف دير البشارة جبوار زوق مكايل مـن                

 شباط  ٩/٢١أخريا انتقل البطريرك إىل رمحة ربه يف        ... ١٨٣١ سنة   كانون األول  ٧ إىل   الثاين
 . سنة ودفن يف دير البشارة املذكور٧٧ العمر  وله من١٨٣٣سنة 
 
 
 ١٨٢٤ األب باخوميوس عرجان -٤

ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف       . ١٧٥٧هو جرجي عرجان، من مواليد حلب سنة        
أبرز نذوره يف الدير عينه يف السادس من أيار         . خوميوسا، ودعي ب  ١٨٠٤العاشر من متّوز سنة     

 .١٨٢٤ة سنة خدم الرعي. ١٨٠٦سنة 



 ٣

 ١٨٢٧-١٨٢٥ ابنالتري األب دمي -٥
بتدأ يف دير القـديس     ا .١٧٩٥سنة   آذار   ٢٥يف  لد  من حلب، و  هو الياس ابن باسيل البنا      

١٨١٢ تشرين الثاين سنة     ٢٥ا الصابغ يف    يوحن أبـرز نـذوره    . ا اسم متري أو دميتري    خذً، مت
استلم الوكالة يف أنطش بـريوت سـنة         .١٨١٤يلول سنة   أ ٢٨ة يف الدير املذكور يف      الرهباني
 .١٨٢٧ وحتى سنة ١٨٢٥مثّ خدم الرعية من سنة . ١٨٢٣

 ١٨٣١سـنة    متّـوز    ١٠يف   للدير   هاه من عودتجند ذكر   مثّ أُرسل للخدمة والقسطنطينية، و    
عايا الروم  خلدمة ر  ،١٨٣١ آب   ٢٨عاد إىل القسطنطينية يف     . ميخائيل قراصيما الشاب  بصحبة  
 يف تشـرين الثـاين      يها، وقد تركها لفترة عاد فيها إىل حلب، مثّ تعين خوريا ملصر            ف الكاثوليك
 وبقي فيها حتـى      يهتم باملؤمنني هناك،   ،١٨٣٤جنده من جديد يف القسطنطينية سنة       . ١٨٣٣

 .١٨٥١ شهر آب سنة ١٤توفّاه اهللا يف القسطنطينية يف . اية حياته
 
 ١٨٢٨ املطران باسيليوس شاهيات -٦

، من أبيه متري شاهيات، أحد وجهاء حلب، وسمي بولس، وهبا ١٧٩٥ولد يف حلب سنة 
ترك وطنه ودخل الرهبانية احلناوية، فلبس زي االبتداء يف دير . نشأ على اآلداب املسيحية

، وبعد سنتني، أبرز النذور الرهبانية ١٨١٥القديس يوحنا الصابغ يف الثالث من نيسان سنة 
، ودعي ١٨١٧ آذار سنة ١٨ القديس يوحنا الصابغ عن يد اخلوري أنطون شابوري يف بدير
 . ودعي باسيليوسكاهناحينئٍذ أخذ يتقدم يف الفضائل والزهد إىل أن رسم مشّاسا و. ستينوسوي

ي، عقد اآلباء  مثّ، بعد ما فارق هذه احلياة اخلوري إندراوس مقر.١٨٢٨خدم الرعية سنة 
ا بدير املالك ميخائيل يف احللبيا عامل سنة ٢٦ون جممعاألب ، فانتدبوا ١٨٢٩ تشرين األو

، ١٨٣٤فأخذ هو جيد بفالح الرهبانية إىل أول تشرين األول سنة . باسيليوس أبا عاما عليهم
 .التاريخ الذي استلم فيه رئاسة اإلكلرييكية يف عني تراز وبقي حتى انتخابه أسقفًا

وري احلليب أسقف زحلة، انتخب اخلوري باسيليوس  وفاة السيد إغناطيوس عجوعقيب
سنة  مسه السيد البطريرك مكسيموس مظلوم يف كنيسة دمشقرأسقفًا على املدينة املذكورة، ف

 . يوم عيد الصعود١٨٣٦
د اجلليل من حسن اخلصال وعا ما هلذا السيه ة حياتمق التواضع، فإليك قليالً من سريأم

كان، رمحه اهللا، ذا غرية ومهّة عظيمتني وكان عنده من : البارة اليت ظهرت كعجيبة متصلة
 فيهاقاسى الدرابة والدراية ما ليس يسريا، فأقام على كرسي الفرزل مثاين وعشرين سنة 



 ٤

صعوبات وافرة إذ كان جمتهدا يف جناح أبرشيته روحيا وزمنيا حيث كان يعظ ويرشد بذاته 
األطفال واألحداث ويعلّمهم التعليم املسيحي غري عارف ملالً، مثابرا على إلقاء الرياضات 
للكهنة والشعب، مفتقدا املرضى، معزيا احلزاىن، وأدخل يف داره األسقفية إكلريوسا علمانيا 
 وأقام مبعاشه، واقتىن أراضي وطواحني وبساتني باسم الكرسي وباسم اإلكلريوس؛ وأرسل

كاهنني إىل أوروبا مها اخلوري موسى مقحط واخلوري فيلبوس منري ألجل مجع اإلحسان 
وأصحبهما بكتابات وشهادات وإيضاحات تعلن ضرورة عمار كنيسة كاتدرائية يف زحلة ودار 

 .ومدارس ألبناء الطائفة ولكلّ مسيحي يقصد اإلسعاف
فبعد . لقادرة الصمدانية وصالة أسقفها البارأما األبوان املذكوران فتوفقان مبساعدة العزة ا

أن مجعا أمواالً ليست يسرية، أخصها من الكاثوليك القاطنني يف بالد النمسا وأرسالها إىل 
راعيهما الذي حاالً باشر بناء كنيسة على اسم سيدة النجاة، واشترى أرضا واسعة حوايل الدار 

بعمارات ومدارس، وإذا حبريق عظيم التهم أكثر أندية األسقفية ليوسع الكنيسة ويجمل دارها 
زحلة وكبري دار األسقفية املعمرة مبساعي السيد املذكور ومجع اإلحسان الذي أرساله األبوان 

ساعتئٍذ كتب إىل األبوين خمربمها باحلادثة ليأخذ جبمع إحسان جديد، وما وصلهما . املذكوران
. وال وحتف وتصاوير وأواين قدسية للكنيسة الزحالويةاملكتوب حتى رجعا إىل الشرق بأم

حينئٍذ أخذ بعمار كنيسة ومدارس وبيوتا للكهنة وكنيسة صغرية لوضع إيقونة سيدة النجاة مع 
فبعد أن استقبل األبوين استقباالً أبويا، احتفل يوم األحد بقداس حربي وكرس يف أثنائه . خمازن

ب فيلبوس بروزفيتريسا وقلّدمها صليبني، ومل يستلم منهما شيئًا من األب موسى إيكونومسا واأل
وهكذا بعد أن قرت عيناه هبما . الدراهم بل فوضهما بأن يرمما حبريتهما ما حيتاج إىل ترميم

حسبما (وبثمرات أتعاهبما زار أبرشيته كلّها هو نفسه معهما عليه من األمراض واحنطاط القوى 
 مرضا ثقيالً أوصله إىل أبواب املنون ١٨٦٢دة اإلله حني مرض يف بريوت سنة كان نزر لوال

إمتاما لنـزره ولرغبته يف خري القريب، زار رعيته أمجع ) حيث أبرز هذه النذور وبعد قليل شفي
أفرادا وإمجاالً صانعا هلم زياحات واعترافات غري اعتيادية ومواعظ مودعا إياهم الوداع األخري 

ستودعهم ملرامحه القدوسة، حمرضهم على السهر على نفوسهم الثمينة، وأن يقفوا إزاء أعينهم وم
وهكذا رجع إىل داره بسالم، فرتب وصيته األخرية، وأخذ يستعد ملالقاة . يوم الرب القريب

 .ربه
م ، شعر بنـزل دموي، فاعترف حاالً وسل١٨٦٤ّويف الليلة التاسعة من كانون الثاين سنة 

كيس درامهه لوكيله اخلوري يوحنا ملّوك، وفوضه بأن يوزعه على الفقراء واملساكني، وبعد 



 ٥

واحلزن مشل . ساعة أسلم روحه الطاهرة بيد اهللا، ووجهه ظاهرة عليه عالمات االبتهاج والفرح
ا بذل النفس والنفيس حبا غيورا جليالً وأبا قلوب مجيع أبناء زحلة وتوابعها لفقدهم شيخ

والزمين فن والدمع منهال من أعني اجلميع . خبريهم الروحياز، دوبعد االحتفال بصالة اجلن
 .كالرزاز
 
 ١٨٢٩ األب أندراوس قديد -٧

 يف   الصـابغ  ابتدأ يف دير القديس يوحنا    . ١٨٠٢هو عبد اهللا قديد، من مواليد حلب سنة         
دير ذاته يوم عيد القديس جاورجيوس      أبرز نذوره يف ال   . ، ودعي أندراوس  ١٨٢٠ أيار سنة    ١١

وخـدم الرعيـة سـنة      . ف تاريخ رسامته كاهنا   عريال  . ١٨٢٢ نيسان سنة    ٢٣يف  ) مبكّني(
ويبدو أنـه   ). ١٨٣٥-١٨٢٩( مثّ أصبح رئيس دير السيدة العجائبية يف رأس بعلبك           .١٨٢٩

 راهبات دير املالك ميخائيل     وأصبح أيضا مرشد  . استلم لفترة وكالة أرزاق الرهبانية يف أنطلياس      
وهناك، يف مصر، توفّـاه     . مثّ سافر إىل مصر وأصبح كاهن رعية      ). ١٨٤٤-١٨٤١(الزوق  يف  

 .، فخلفه األب توما قباش١٨٤٦ آب ٣اهللا مبرض الظنطارية وذلك يف 
 
 ١٨٣١-١٨٣٠ األب صموئيل فرح -٨

 يف دير القديس يوحنا     ابتدأ. ١٧٩٧هو ميخائيل ابن يوسف فرح، من مواليد الفاكهة سنة          
 أيلول سنة   ٢٤أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . ، ودعي صموئيل  ١٨١٤ أيار سنة    ١٠الصابغ يف   
توفّاه اهللا يف   . ١٨٣١ وسنة   ١٨٣٠خدم الرعية بني سنة     . ف تاريخ رسامته  عريوال  . ١٨١٦

 .١٨٧٥ كانون الثاين سنة ١١حلة بتاريخ دير النيب الياس بز
 
 ١٨٣٤-١٨٣٢ يا؟األب طوب -٩

 ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف الثامن من          .١٨٠٢ سنة   ةهو بطرس، من مواليد زحل    
مثّ عـاد   . ١٨٢٣ترك الرهبانية وقت انقسامها األول سنة       . ، ودعي طوبيا  ١٨٢١حزيران سنة   

 وسنة  ١٨٣٢خدم الرعية بني سنة     . ١٨٢٣أبرز نذوره يف الدير عينه يوم مخيس الصعود سنة          
 .ال يعرف تاريخ وفاته. ١٨٣٤
 
 



 ٦

 ١٨٣٦-١٨٣٥ األب الفرنتيوس صوايا -١٠
ابتدأ يف دير القديس يوحنـا      . ١٧٨٧هو نقوال ابن زخور صوايا، من مواليد الشوير سنة          

 آب سـنة    ١٥أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . ، ودعي الفرنتيوس  ١٨٠٩ آب سنة    ٥الصابغ يف   
 رئيسا لدير القديس يوحنا الصـابغ، وبعـدها سـنة           ١٨٢٩نة  كان س . رسم كاهنا . ١٨١١
ه اهللا يف   توفّـا . ١٨٣٦-١٨٣٥مثّ خدم الرعية سنة     . ، أصبح مدبرا رابعا يف الرهبانية     ١٨٣٠

 .١٨٤١زحلة سنة أنطوش املالك خمائيل ب
 
 ١٨٣٧ األب أركاديوس رياشي؟ -١١

ابتـدأ يف ديـر     ! من عائلة رياشي  ربما هو   . ١٧٩٦هو ميخائيل، من مواليد الشوير سنة       
 وأبرز نذوره يف ديـر      .ا اسم كربس  خذً مت ١٨١٦ نيسان سنة    ٢٧املالك ميخائيل يف الزوق يف      

خدم . ال نعرف تاريخ رسامته كاهنا    . ، ودعي أركاديوس  ١٨١٨ نيسان سنة    ٢٨املالك ذاته يف    
 .١٨٣٧الرعية سنة 

 
 ١٨٤٠-١٨٣٩ اخلوري باسيليوس -١٢

 
 ١٨٤٥-١٨٤١غناطيوس قطّان  اخلوري إ-١٣

 
 ١٨٤٨-١٨٤٦ األب لورنسيوس عياش -١٣

ابتدأ يف دير القديس يوحنا . ١٨٠٧سنة ) مبكني(هو نقوال عياش، من مواليد عني الرمانة 
رسم مشّاسا وكاهنا من املطران أغابيوس، وصار . ١٨٢٩ آذار سنة ١٥الصابغ اخلنشارة يف 

ة من سنة خ. راهبات دير البشارةل امرشدى سنة ١٨٤٦دم الرعيتوفّاه اهللا يف . ١٨٤٨ وحت
 .١٨٨٩ حزيران ٢٢يف الصابغ دير القديس يوحنا 

 
 ١٨٥٩ اخلوري نعمة اهللا قطّان -١٤

 
 ١٨٧٨-١٨٧٥ اخلوري أثناسيوس كفوري -١٥

 



 ٧

 ١٨٨٢-١٨٧٩ اخلوريان أثناسيوس كفوري وميخائيل الدقّي -١٦
 
 ١٩١٤-١٨٨٣ميخائيل الدقّي  اخلوري -١٧

 
 ١٩١٥ اخلوريان خمائيل الدقّي ودانيال شرمي -١٨

 
 ١٩١٦ اخلوري دانيال شرمي -١٩
إبراهيم ابن حنا شرمي، من مواليد الفاكهة هو 

دخل الرهبانية الباسيلية . ١٨٨١سنة ) بعلبك(
 سنة  تشرين األول١ وابتدأ فيها بتاريخ. ريةيالشو

 ٦يف دة املؤب وأبرز نذوره .، ودعي برنابا١٨٩٦
رسم مشّاسا إجنيليا . ١٨٩٨تشرين الثاين سنة 

، يف كنيسة ١٩٠٢ كانون األول سنة ٢٥بتاريخ 
مثّ . بريوت، بوضع يد املتروبوليت مالتيوس فكّاك

 متّوز ٢٥كاهنا يف دير النيب يوحنا الصابغ بتاريخ 
  بوضع يد املطران فالبيانوس كفوري ١٩٠٤سنة 

وبعدها عين . ١٩١٠ن أوالً كاهنا لرعية دوما سنة عي. ي دانيالراعي أبرشية محص، ودع
 لرعية زوق كاهًنا، مثّ ١٩١٥رئيسا ملدرسة النيب يوحنا الصابغ للرهبانية الباسيلية الشويرية سنة 

ويف سنة . ١٩١٦ خائيل الدقّي، مثّ وحده حتى سنةي مع اخلوري م١٩١٥مكايل سنة 
. ١٩٢٧نراه خيدم رعية املخلّص يف بريوت سنة . سقفيا يف مطرانية بعلبك عين نائبا أ١٩١٨

 ترك الرهبانية الباسيلية الشويرية والتحق ١٩٣٠ويف سنة .  رتبة إكسرخوس١٩٢٩نال سنة 
، وخالهلا كان أيضا خيدم ١٩٣٩ حتى سنة ١٩٣٤بأبرشية بعلبك، فخدم رعية العني من سنة 

عين بعدها كاهنا لرعية عني بورضاي من . ١٩٣٦ حتى سنة ١٩٣٥ رعية الفاكهة من سنة
ونراه . ١٩٤٦حتى سنة ١٩٤٥من سنة ) بعلبك(، فرعية اجلديدة ١٩٤٥حتى سنة ١٩٤٠سنة 

نه خلدمة رعية يأُعيد تعي. ١٩٥٢ حتى سنة ١٩٤٩جمددا خيدم رعية عني بورضاي من سنة 
ربما يكون قد توفّي يف السنة عينها أي . ١٩٥٧ة  حتى سن١٩٥٥من سنة ) بعلبك(اجلديدة 
١٩٥٧. 



 ٨

 ١٩٢١-١٩٢٠ اخلوري يوسف شلهوب -٢٠
دخل الرهبانية . ١٨٨٥سنة ) سورية(يوسف ابن خليل شلهوب، من مواليد النبك هو 

 وأبرز نذوره .، ودعي عبد اهللا١٩٠٧ سنة  آب١٧ وابتدأ فيها بتاريخ. ريةيالباسيلية الشو
 بوضع يد ١٩١٢رسم مشّاسا إجنيليا وكاهنا يف شهر آذار سنة . ١٩٠٧ أيار سنة ٩يف املؤبدة 

ن كاهنا لرعية الفاكهة عي. املطران أغابيوس معلوف راعي أبرشية بعلبك، ودعي يوسف
خلدمة الرعية يف زوق مكايل ، مثّ عين ١٩١٥ حتى سنة ١٩١٢من سنة ) بعلبك(واجلديدة 
 نراه خيدم رعية القاع حتى سنة ١٩٣٢ويف سنة . ١٩٢١ سنة حتى ١٩٢٠من سنة 
، فرعية الطيبة حتى سنة ١٩٣٧عين بعدها كاهنا لرعية عني بورضاي حتى سنة . ١٩٣٣
 إىل رعية النبك وفيها توفّاه اهللا، ودفن يف كنيسة القديس ١٩٦٣انتقل سنة . ١٩٣٩

 ).النبك(جاورجيوس 
 
 ١٩٢٢ شديد  اخلوري جربائيل أبو-٢١
الياس ابن خطّار أيب شديد، من مواليد هو 

دخل الرهبانية . أصله ماروينّ. ١٨٩٠بسوس سنة 
 تشرين ١ وابتدأ فيها بتاريخ. ريةيالباسيلية الشو

 ٢٨يف املؤبدة  وأبرز نذوره .١٩٠٦ سنة األول
رسم مشّاسا إجنيليا يف دير النيب . ١٩٠٨أيار سنة 

 بوضع ١٩١٢ متّوز سنة ٣ريخ يوحنا الصابغ بتا
يد املطران فالبيانوس كفوري راعي أبرشية 

خلدمة الرعية عين . ١٩١٦محص، مثّ كاهنا سنة 
، ويف السنة عينها ١٩٢٢يف زوق مكايل سنة 

، مثّ ١٩٢٦ لرعية اخلنشارة حتى سنة كاهناعين 
 حتى سنة ١٩٢٧كاهنا لرعية بتغرين من سنة 

هنا لرعية الشوير سنة ، وبعدها كا١٩٢٨
١٩٢٩ . 

نه كاهنا ي اليت فيها متّ تعي١٩٣٥ حتى سنة ١٩٢٩وعاد إىل خدمة رعية اخلنشارة من سنة 
 ٧ تاريخ وفاته يف ١٩٥٥إىل خدمة رعية املخلّص يف بريوت حتى سنة مثّ انتقل  .لرعية بولونيا



 ٩

اشتهر بتقواه وصوته  ).بريوت(الشويرية آذار، ودفن يف دير القديس باسيليوس الكبري للرهبانية 
، "الباراكليسي الصغري"كتاب : من مؤلّفاته. وكان ضليعا باملوسيقى الكنسية. الرخيم

الذي حيتوي على " العابد املسيحي"؛ وكتاب ١٩٤٢لبنان، سنة -املطبعة البولسية، جونية
 .١٩٥٤صلوات متنوعة للمؤمنني، وطُبع سنة 

 
 ١٩٢٣ال شرمي وفيلبس لطفي اخلوريان داني -٢٢

 
 ١٩٢٤ اخلوري فيلبس لطفي -٢٣
فيلبس ابن خنله لطفي، من مواليد بريوت هو 

. ريةيدخل الرهبانية الباسيلية الشو. ١٨٧٩سنة 
 وأبرز .١٨٩٦ سنة  آب٦ وابتدأ فيها بتاريخ

. ١٨٩٧ تشرين األول سنة ٣يف املؤبدة نذوره 
رييكية القديس حنة وأتم دروسه الالهوتية يف إكل

 ٢٦رسم مشّاسا إجنيليا يف بريوت بتاريخ . بالقدس
 بوضع يد املتروبوليت ١٩٠٢كانون األول سنة 

 أيار سنة ٢٣مالتيوس فكّاك، مثّ كاهنا بتاريخ 
١٩٠٣ . 

 ١٩٢٣سنة خدم الرعية . ١٩٢٣ حتى سنة ١٩٠٧عين رئيسا ملدرسة املخلّص من سنة 
 حتى سنة ١٩٢٦ من سنة عين يف الفرزل. ١٩٢٤ل شرمي، مثّ وحده سنة  دانياوريمع اخل
.  أصبح رئيسا للمدرسة البطريركية يف القاهرة١٩٣١ حتى سنة ١٩٢٩ومن سنة . ١٩٢٩

 ١٩٣٢ويف سنة . ١٩٣٢ حتى سنة ١٩٣١بعدها خدم رعية النيب الياس يف بور سعيد من سنة 
 ١٩٥٤، وبقي فيها حتى سنة )العكّاوي(طونيوس يف بريوت نه كاهنا لرعية القديس أنيمتّ تعي

 ١١ اهللا يف هاتوفّ. يف كفرشيما) القرقفة(تاريخ تقاعده وانتقاله إىل دير القديس أنطونيوس 
 .، ودفن يف الدير املذكور١٩٦٢حزيران سنة 

 
 



 ١٠

 ١٩٢٦ اخلوري ميخائيل كفوري -٢٤
 
 ١٩٣٨-١٩٢٨/١٩٣٥-١٩٢٧ اخلوري زخريا مساحه -٢٥

ابتدأ يف دير القديس يوحنا . ١٨٧٥هو مسعان ابن داود جرب مساحة، من مواليد اخلنشارة سنة 
 تشرين ١٤أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ، ودعي زخريا١٨٩١ أيلول سنة ٢٥ بتاريخ الصابغ

مالتيوس  املطران  يد بوضعرسم مشّاسا إجنيليا يف كنيسة الكاتدرائية ببريوت. ١٨٩٣الثاين سنة 
 ٢١، وكاهنا أيضا يف الكاتدرائية عينها ومن املطران نفسه يف ١٩٠٢ كانون األول سنة ٢٠يف 

 ١٩٣٥من سنة ، مثّ ١٩٢٨ حتى سنة ١٩٢٧أوالً من سنة خدم الرعية . ١٩٠٣أيار سنة 
 .١٩٤٠ أيلول سنة ١٦زحلة يف بتوفّاه اهللا . ١٩٣٨حتى سنة 

 
 ١٩٤٢-١٩٣٤/١٩٣٩-١٩٢٩ اخلوري الياس عبود -٢٦
ال يبدو أنه درس عند . ال نعرف شيئًا عنه. ١٨٨٣ من مواليد الضبية سنة ،على األرجحإنه 

 ١٩٣٩، مثّ من سنة ١٩٣٤حتى سنة ١٩٢٩خدم يف الرعية أوالً من سنة . اآلباء البيض
انتقل بسبب املرض إىل الضبية حيث تقطن . ١٩٤٢ نيسان سنة ٢٤وحتى تاريخ وفاة يف 
واحتفل جبنازه، ار أحد الفصح، راعي األبرشية املطران مكسيموس . أسرته، وفيها توفّي

 ".بكاه مجيع عارفيه ملا كان يتحلّى به من محيد الصفات الكهنوتية. "صائغ
 
 ١٩٤٦-١٩٤٣ األب مكاريوس قاصوف -٢٧

هو كرم ابن خنله قاصـوف، مـن مواليـد          
 ديس يوحنا ابتدأ يف دير الق   . ١٩٠٠اخلنشارة سنة   

، ودعـي   ١٩١٩ متّوز سنة    ١١، بتاريخ   الصابغ
 متّوز سنة   ٣١أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . أفرام

رسم مشّاسا إجنيليا يف كنيسة دير الصابغ       . ١٩٢١
 شـباط   ١٣ باسيليوس قطّان يف      املطران  يد بوضع
 باسيليوس  بوضع يد املطران  ، وكاهنا   ١٩٢٩سنة  

ــذكور يف  ــنة٢٣امل ــي ١٩٢٩  آذار س ، ودع
 . مكاريوس



 ١١

، ورعيـة املـالك     ١٩٣٢ حتى سنة    ١٩٢٩خدم رعية القديس بطرس يف الشوير من سنة         
 حتى سنة   ١٩٣٦، ورعية مشغرة من سنة      ١٩٣٥ حتى سنة    ١٩٣٢ميخائيل يف زحلة من سنة      

، ورعية عني الراسـية     ١٩٤٠ حتى سنة    ١٩٣٩، ورعية سيدة النجاة يف زحلة من سنة         ١٩٣٩
 حتـى سـنة     ١٩٤٣خدم الرعية من سـنة      و،  ١٩٤١ حتى سنة    ١٩٤٠ زحلة من سنة     يف

، ورعية النيب اليـاس يف      ١٩٥١ حتى سنة    ١٩٤٦، ورعية السيدة يف بتغرين من سنة        ١٩٤٦
 حتى سنة ١٩٥٤، ورعية السيدة يف اجلوار من سنة ١٩٥٤ حتى سنة    ١٩٥١اخلنشارة من سنة    

 حتى سـنة    ١٩٥٧بات الشويريات يف دير سيدة النياح من سنة         ، وأصبحا مرشدا للراه   ١٩٥٧
أصابه املرض سنة   . ١٩٦٠ حتى سنة    ١٩٥٩، مثّ خدم رعية السيدة يف بولونيا من سنة          ١٩٥٩
 ). اخلنشارة(، ودفن يف دير القديس يوحنا الصابغ ١٩٦٢ أيلول سنة ٩، وتوفّاه اهللا يف ١٩٦٠
 
 ١٩٤٣/١٩٤٧ األرمشندريت يوسف فرج -١٦

، من مواليد تربل سنة     جهو إبراهيم ابن يوسف فر    
 يف  الصـابغ ابتدأ يف دير القديس يوحنا      . ١٨٩١
. ، ودعي صموئيل  ١٩٠٨ تشرين الثاين سنة     ٢٢

 تشـرين األول    ٢٠أبرز نذوره يف الدير عينه يف       
بوضع يد املطران   جنيليا  إرسم مشّاسا   . ١٩١٠سنة  
ي يف بـريوت،    س مغبغب النائب البطريرك   كريلّ

وأسقف زحلة والبقاع يف العاشر من شباط سنة        
 أغـابيوس   بوضع يد املطـران   وكاهنا  . ١٩٢٠

معلوف مطران بعلبك الذي كان مقيما يف ديـر         
، ١٩٢٠ شباط سـنة     ١٧سيدة البشارة، بتاريخ    

 . ودعي يوسف
رعايـا  ، و ١٩٢٢ حتى سنة    ١٩٢٠، ورعية اخلنشارة من سنة      ١٩٢٠خدم رعية بتغرين سنة     

، ورعيـة القـديس     ١٩٢٤، ورعية زبوغا سنة     ١٩٢٣الفاكهه وعني بورضاي يف بعلبك سنة       
، وأصبح رئيسا لـدير القـديس       ١٩٢٩ حتى سنة    ١٩٢٤نيقوالوس يف رأس بريوت من سنة       

، وانتخب مدبرا ونائبا عاما     ١٩٣٢ حتى سنة    ١٩٢٩أنطونيوس القرقفة يف كفرشيما من سنة       
 ى سنة    ١٩٣٢ة من سنة    يف الرهبانيا لدير البين الياس يف زحلة من سنة           ١٩٣٤ حتن رئيسيمثّ ع ،



 ١٢

 ١٩٤٠، وعين مرشدا للراهبات الشويريات يف زوق مكايل من سنة           ١٩٤٠ حتى سنة    ١٩٣٤
 ١٩٤٧ريوس قاصوف، مثّ سنة      مع األب مكا   ١٩٤٣خدم الرعية سنة    و،  ١٩٤٣حتى سنة   

، مثّ  ١٩٤٩ حتـى سـنة      ١٩٤٣ قيما عاما يف الرهبانية من سنة        عين،   بولس خنله  مع اخلوري 
 أُرسل خلدمة رعية الدامور     ١٩٥٥سنة  . ١٩٥٥ حتى سنة    ١٩٤٩انتخب جمددا مدبرا من سنة      

، فبقي يف الدامور والشبانية     ١٩٥٧، وأُضيفت إىل خدمته رعية الشبانية سنة        ١٩٥٧حتى سنة   
مثّ أملّ  . ١٩٦٧نتخب مدبرا أول ونائبا عاما يف الرهبانية حتى سنة           اليت فيها ا   ١٩٦١حتى سنة   

.  ونقل جثمانه إىل دير النيب الياس يف زحلة        ١٩٧٥به املرض، وتوفّاه اهللا يف السابع من متّوز سنة          
، ١٩٥٦سـنة  " متسـول غرناطـة  : "اشتهر بغزارة علمه، فنقل إىل العربية الكتـب التاليـة    

وألّف العديد مـن    ". الفتاة الضالّة " أيضا، و  ١٩٥٦بثالثة أجزاء، سنة    " سيحيالتصوف امل "و
مفتاح السماء، تأمالت يومية على مدار      "، و "املواعظ لآلحاد ولألعياد ولألخويات   : "الكتب
" طريق اخلالص، رياضات روحية   "، و ١٩٦٤سنة  " إدارة الضمري وأمراض النفس   "، و "السنة
 .١٩٦٩سنة " بحكمة الشعو"، و١٩٦٧سنة 

 
 ١٩٤٩-١٩٤٧/١٩٤٨  األب بولس خنله-١٧
، ميخائيل جرجس خنله   ابن   خليلهو  

ابتدأ يف دير   . ١٨٩٢ سنة   يربودمن مواليد   
 أيلـول   ٢٥ بتاريخ   الصابغالقديس يوحنا   

أبرز نـذوره   . بولس، ودعي   ١٩١٤سنة  
 كانون الثـاين    ٢٨يف  يف الدير عينه    املؤبدة  

 ٤جنيليـا يف    رسم مشّاسـا إ   . ١٩١٧سنة  
 ١٢، وكاهنا يف    ١٩٢١ سنة   الثاينكانون  
 . عينهاسنة لل شباط
 

عين مرشدا يف الكلّية    . ١٩٤٣-١٩٢٣عين معلّما للمبتدئني لفترات متقطّعة بني السنوات        
، عين رئيسا لدير القديس باسيليوس الكبري       ١٩٣٠ حتى سنة    ١٩٢٧من سنة   ) زحلة(الشرقية  

 مع األرمشندريت   ١٩٤٧خدم الرعية سنة    و،  ١٩٣٥ حتى سنة    ١٩٣٠من سنة   يف األشرفية   
 مثّ عين قيما لدير النيب اليـاس يف        ،١٩٤٩ حتى سنة    ١٩٤٨يوسف فرج، مثّ وحده من سنة       

 



 ١٣

 ١٩٤٣، وعين رئيسا لدير القديس باسيليوس الكبري يف األشرفية من سـنة             ١٩٤٣زحلة سنة   
من سنة  ) زوق مكايل (ا للراهبات الشويريات يف  دير البشارة        ، وعين مرشد  ١٩٤٥حتى سنة   
 .، سنة وفاته بالرب١٩٦٥ حتى سنة ١٩٤٥

 
 ١٩٦٩-١٩٤٩ األب أغابيوس عكّو -١٨

. و، أمه أجنيل نعومهو نعيم ابن جرجي عكّ
. ١٩١١ كانون األول سنة ٣٠ولد يف حلب يف 

 )مبكّني(ابتدأ يف دير القديس جاورجيوس الشري 
، ودعي ١٩٢٨يف أول كانون األول سنة 

 ونذر النذور البسيطة يف الدير عينه يف .أغابيوس
 ٢٩، واالحتفالية يف ١٩٣٠ كانون األول ٢٥

.  كان مشّاسا رسائليا١٩٣٩سنة . ١٩٣٥أيلول 
، وكاهنا ١٩٤١ آذار ٢٥رسم مشّاسا إجنيليا يف 

 . ١٩٤١ متّوز ٦يف دير الشري يف 
ومن مثّ يف املدرسة األسقفية يف حلب يف أيلول ) ١٩٤٢-١٩٤١(تاذًا يف دير الشري تعين أس
 .وخدم رعية القاع) ١٩٤٤( رئيسا ملدرسة رأس بعلبك ١٩٤٣ويف أيلول . ١٩٤٢
، مثّ ١٩٤٦ تعين نائبا لرئيس دير الشري وثُبت يف النيابة سنة ١٩٤٤ تشرين األول ٣يف 

 وبقي حتى . سفر الرئيس السابق يوستينوس جنمه إىل أمريكا، بسبب١٩٤٨أصبح رئيسا سنة 
خلدمة الرعية وبقي فيها حتى سنة   عين١٩٤٩تشرين األول ويف . ١٩٤٩ أيلول ١٩

١٩٦٩. 
 .١٩٨٤ تعين وكيالً يف حلب لغاية ١٩٧٢ كان يف دير الشري؛ ويف متّوز ١٩٧٠سنة 

 يف دير املخلّص ١٩٨٦ حزيران ٢٢ره يف أصيب بداء السرطان الرئوي وتوفّاه اهللا على أث
 ).مع األخ أونيسيموس ديبو الذي توفّاه اهللا أيضا يف اليوم نفسه(صربا حيث دفن 

 
 ١٩٨١-١٩٦٩ األب ألكسي عودة -١٩

هو توفيق ابن أنطون نقوال عوده وملكة أبو 
 آب سنة ٢٤ورده، ولد يف زوق مكايل يف 



 ١٤

 آب ١٣يف ابتدأ يف دير القديس يوحنا . ١٩٢٤
 . ، ودعي ألكسي١٩٣٩سنة 

 آب سنة ١٥وأبرز النذر االحتفايلّ يف . ١٩٤٠ آب سنة ١٥أبرز نذوره يف الدير عينه يف 
وبعد أن أمتّ دروسه الالهوتية يف اجلامعة اليسوعية، رسم كاهنا من يد كري فيلبس نبعة . ١٩٤٨

عين معلّما .  كنيسة املخلّص ببريوتعين كاهنا مساعدا يف. ١٩٥٤ كانون األول سنة ٢٤يف 
 . ١٩٦٣ حتى سنة ١٩٦٠للمبدئني يف دير القديس يوحنا الصابغ من سنة 

مثّ تولّى . ١٩٦٨ حتى سنة ١٩٦٥مثّ رئيسا لإلكلرييكية الكربى يف الدير عينه من سنة 
ا مررخب مدبة مثاين عشرة سنة، وكذلك انتة مدم عام للرهبانيةوظيفة قيإضافة إىل . ات عد

مهامه األخرى، انتدبه الكرسي الرسويلّ ليكون مدبرا كنسيا على الراهبات الشويريات من سنة 
يشغل مهمة . ١٩٨١ حتى سنة ١٩٦٩خدم الرعية من سنة . ١٩٩١ حتى سنة ١٩٦٧

 .مرشد للراهبات الشويريات
 
 ١٩٨٢األب أنيس غنمي  -٢٠

زمرد غنمي، ولد هو أنيس ابن يوسف غنمي و
؛ ابتدأ ١٩٤٦ نيسان سنة ٢٠يف دوما البترون يف 

 آب ١٥يف دير القديس جاورجيوس الشري يف 
 أبرز نذوره املؤقّتة .، وبقي على امسه١٩٧٠سنة 

؛ ١٩٧١ آب ٢١يف الدير عينه يوم السبت يف 
، رسم مشّاسا ١٩٧٣ويف السادس من آب سنة 

  .إجنيليا
. ، يف دير الشري مع األخ جيلبري خوام١٩٧٤ آب ٢٤لية يوم السبت وأبرز النذور االحتفا

، رسم كاهنا يف كنيسة بلدته دوما، عن يد املطران أوغسطينوس فرح ١٩٧٤ويف أول أيلول 
 .رئيس أساقفة طرابلس

 مثّ استلم رئاسة دير .خدم فترة طويلة ككاهن رعية يف زحلة يف كنيسة القديس جاورجيوس
 ... صربا، عاد بعدها إىل زحلة واستلم رئاسة دير الشرياملخلّص يف

 
 



 ١٥

  املطران إيسيدور بطّيخة -٢١
 .١٨٥٠ متّوز سنة ٢٨بطّيخة وجانيت حبابه، ولد يف حلب يف  هو عبد اهللا ابن جوزيف

 رسم .١٩٦٧ أيلول سنة ١٦ أبروز نذوره يف .١٩٦٦ أيلول سنة ٩ابتدأ يف دير الشري يف 
 مثّ . يف روما حيث درس الفلسفة والالهوت يف جامعة الغريغورية لآلباء اليسوعينيمشّاسا إجنيليا

 يد املتروبوليت ناوفيطوس إدليب يف بوضع رسم كاهنا يف حلب . الكنيسةختصص يف علم آباء
؛ وتعين مدبرا ١٩٨٣-١٩٨١ استلم رئاسة اإلكلرييكية للعامني الدراسيني .١٩٨٠ نيسان ١١

 ٢٧يال يف ابه الذي رفض هذا املنصب ليبقى يف فنـزو األب ثاوفيلوس كب عنبدالًرابعا 
 .١٩٨٣تشرين األول سنة 

، ومساعد معلّم االبتداء؛ كان مدبرا )بريوت (بعدها استلم رئاسة مدرسة يوحنا الرسول
 أيلول سنة ١٣سهم أكرب مسامهة يف إنشاء إكلرييكية روما الديداسكاليون، واستلم إدارا يف أف

 وانتخب أسقفًا نائبا بطريركيا ثانيا .١٩٨٧دريتا يف اخلامس من آب سنة  أصبح أرمشن.١٩٨٦
-١٠-١٠ مثّ رسم أسقفًا يف دمشق يف .١٩٩٢ آب ٥للكرسي البطريركي يف دمشق يف 

 .، معاونا بطريركيا عاما١٩٩٢
 
 اإلكسرخوس عبد اهللا راهب -٢٢

يم راهبة وجوزفني هو عبد اهللا ابن نع
لد يف حلب يف . ةاستانبولي١٩٣٩ نيسان ٢٧و. 

) مبكّني(ابتدأ يف دير القديس جاورجيوس الشري 
، ودعي ١٩٥٨ تشرين الثاين سنة ١٠يف 

 أبرز نذوره املؤقّتة يف الدير عينه يف .أغناطيوس
ة يف دير  واالحتفالي.١٩٥٩ تشرين الثاين سنة ١٢

 رسم كاهنا يف دير .١٩٦٣ متّوز ١٣الشري يف 
املخلّص بصربا يف الرابع والعشرين من شهر 

 .١٩٦٧كانون األول سنة 
-١٢-١٣؛ ١٩٦٤-١٠-٨(درس يف جامعة الروح القدس ويف املعهد اليوناينّ يف روما 

، تعين رئيسا ١٩٧٢ونال شهادة الدكتورة يف الالهوت، الفرع املسكوينّ، يف متّوز ) ١٩٧٠



 ١٦

عاد فاتخذ امسه األصلي . نه األب إندراوس قاق مديرا على الرهبان األخوةلإلكلرييكية، يعاو
 .عبد اهللا

 . حمامي الوثاق يف احملكمة الروحية. مدير مؤمتر الكهنة.رئيس مدرسة يف الضبية
) مبكّني(دير الشري ل ا، متّ تعيينه رئيس)١٩٧٧ آب سنة ١٧وحتى  (١٩٧٤ أيلول سنة ٥يف 
و ، يف الدير املذكوربتداءلال اومعلّمرابة يف امدبل خلَفًا لألب ثاوفيلوس كب١٩٧٩-٧-٢٥ أو. 

 هناك ا بطريركيوإكسرخوسا) فرنسا(والوس يف مرسيليا رعية القديس نيقل ااهنمثّ تعين ك
١٩٨٤. 

 استلم إدارة مدرسة القديسة حنة بعدها .٢٠٠٠ وحتى سنة ١٩٩٥انتخب رئيسا عاما سنة 
 .ياقيف ر

لسنة واحدة لكن مطران بريوت رفضه ) تابع أبرشية بريوت(رعية الصفرا ل اأصبح كاهنمثّ 
 .يف السنة التالية

 .له بعض املقاالت وطبع اجلزء التارخيي من أطروحته
 
 ١٩٩٤-١٩٨٥األب إليان حليب  -٢٣

 .١٩٥٥ة نهو إليان ابن هبجت حليب ومىن قحوش؛ ولد يف حلب يف أول كانون الثاين س
 وأبرز نذوره البسيطة يف دير .، وبقي على امسه١٩٧٣ أيلول سنة ٢٩ابتدأ يف دير الشري يف 

حتفايلّ يف دير املخلّص اال هنذرأبرز ؛ ١٩٧٤الشري يف احلادي والعشرين من شهر أيلول سنة 
من  (، بعد أن أكمل دروسه الفلسفية والالهوتية يف روما١٩٨١صربا يف الرابع من أيلول سنة 

 أصبح مساعدا لرئيس اإلكلرييكية يف .)١٩٨١ حتى السنة ١٩٧٥ تشرين األول سنة ١٤
) ١٩٨٢(مثّ مساعدا يف القيمية العامة . ١٩٨٢ متّوز سنة ٢٣رسم كاهنا يف حلب يف  .صربا

 خدم الرعية من سنة. ١٩٨٤بعدها استلم هو هذه الوظيفة فأصبح قيما عاما للرهبانية سنة 
 .١٩٩٤ حتى سنة ١٩٨٥

 
 ١٩٩٥-١٩٩٣ األب أكليمنضوس حنّاس -٢٣

 حزيران سنة ١٦هو ميشال ابن أنطون حنّاس ووديعة قسيس، ولد يف صربا جونيه يف 
. ؛ وهو ابن أخت الرئيس العام أمربوسيوس قسيساملرمييني درس يف مدرسة األخوة .١٩٣٧

بريوت يف التاسع عشر من بديس يوحنا الرسول ؛ ابتدأ يف دير الق١٩٤٨دخل اإلكلرييكية سنة 



 ١٧

 .١٩٥٦ وأبرز نذوره يف الدير املذكور يف أيلول سنة .، ودعي أكليمنضوس١٩٥٥أيلول سنة 
 درس . مثّ درس الفلسفة يف الصالحية يف القدس.أى دروسه عند اآلباء اليسوعيني يف اجلمهور
ذوره االحتفالية يف دير القديس جاورجيوس  أبرز ن.الالهوت يف جامعة الروح القدس الكسليك

 يف ١٩٦٣ رسم كاهنا يف السابع من نيسان سنة .١٩٦٠يف الرابع من آب سنة ) مبكّني(الشري 
). ١٩٦٥-١٩٦٣(دير املخلّص صربا، ومتّ تعيينه قيما ووكيالً يف معهد القديس يوحنا الرسول 

، متّ تعيينه ١٩٧٩ويف أول تشرين األول سنة . ، عين رئيسا لإلكلرييكية يف صربا١٩٧٤سنة 
، تسلّم رئاسة ١٩٨٠وأول تشرين األول سنة . على رئاسة دير الشري، لكنه مل يستلم وظيفته

وظيفة معلّم االبتداء يف بعدها تسلّم و .رعية أنطلياسل كاهنا، أصبح ١٩٨٢دير الشري؛ وسنة 
 تسلّم وظيفة رئاسة اإلكلرييكية مثّ .١٩٨٥-١٩٨٤الرسول ببريوت سنة يوحنا القديس دير 

الزوق وال يزال، وخالل عمله عند -ميخائيلاملالك تسلّم مرشدية راهبات وأخريا الصغرى 
 .١٩٩٥-١٩٩٣خدم الرعية مدة سنتني الراهبات 

 
 ٢٠٠٤-١٩٩٧ اخلوري ناجي إدليب -٢٤

ـ    . هو ناجي ابن مهيب إدليب وجورجيت قصار       ١٩٥٦ آب   ١٣وج يف   من مواليد برج مح .
مثّ انتسب  . أمتّ دروسه االبتدائية والثانوية يف معهد القديس يوسف لآلباء اللعازيني يف عينطورة           

وتابع دروسه اجلامعية يف لبنان أوالً ونال ماجستري بالعلوم         . إىل أبرشية بريوت وجبيل وتوابعهما    
، وتابع فيها دروسه الفلسفية والالهوتيـة يف        مثّ ذهب إىل روما إىل املعهد اليوناين      . االجتماعية

اجلامعة الغريغورية لآلباء اليسوعيني، وأكمل دراسته يف علم آباء الكنيسـة وحصـل علـى               
 بوضع يد املثلّث    ١٩٩٤رسم مشّاسا إجنيليا مثّ كاهنا سنة       . ١٩٨٨ماجستري يف علم اآلباء سنة      

ويف . ٢٠٠٤الرعية حتى سنة     خلدمة   ١٩٩٧ن سنة   عي. الرمحة املتروبوليت ناوفيطوس إدليب   
وهو أسـتاذ   . الوقت نفسه عينه راعي األبرشية مسؤوالً عن جلنة العمل املسكوين يف األبرشية           

مادة آباء الكنيسة يف كلّ من جامعة الروح القدس الكسليك للرهبانية اللبنانية املارونية، ومعهد              
، وكذلك أستاذ التراث العريب املسيحي والالهـوت        )حريصا (القديس بولس لآلباء البولسيني   

 .الليتورجي يف جامعة القديس يوسف لآلباء اليسوعيني
". مذكّرات املطران ناوفيطوس إدليب يف امع الفاتيكاينّ الثاين       "أصدر باللغة الفرنسية كتاب     

 .ورئس جلنة اإلعداد لذكرى مرور عشر سنوات على رحيل املطران إدليب



 ١٨

، أعاد راعي األبرشية املتروبوليت يوسف كالّس تنظيم الرقعة         ٢٠٠٤يف تشرين األول سنة     
وأوكل إليـه   ) وأدونيس(اجلغرافية لرعية القديس جاروجيوس، ففصل عنها منطقة زوق مصبح          

 .مهمة تأسيس هذه الرعية اجلديدة
سيس جملس رعوي للرعية عرفت رعيتنا، خالل فترة وجوده، ضة كبرية، فقد عمل على تأ

اللجنة االجتماعية، وجلنة االهتمام باملرضى والعجزة، وجلنة : انبثقت عنه جلان عدة، منها
وأسس جوقة للرعية، وحركة شبيبة القديس . صبحيات القديس جاورجيوس للسيدات
 ).ميداد(جاورجيوس، وفرعا للحركة العاملية لآلوالد 


