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  مقّدمة لألب الياس آويتر المخّلصّي
 أحدث موجات من ١٩٦٥لّما ظهر آتاب السنكسار الرهبانّي المخّلصّي سنة 

برّدة تشبه التأثيرات والردود المختلفة، التي تالحقت وتالطمت وتكاملت حّتى انتهت 
فقد آثر، بسبب ظهور هذا . في بعض خطوطها ووقائعها الرّدات الشهيرة في التاريخ

الكتاب، بين صفوف الرهبان المخّلصّيين وصفوف أصدقائهم ومحّبذيهم ومساعديهم 
شهود الروح الحقيقّيون، وزاد عدد الذين ربطوا مصيرهم بعروة وثقى مع مصير 

ًثا روحيا قد انفجر من ينابيع صافية ما جّفت يوًما من إّن بع. الرهبانّية المخّلصّية
  .األّيام

وقد بان للجميع آنئذ وجه الرهبانّية المخّلصّية الصحيح، وهو وجه خادمة أمينة 
لم يتوخَّ من نشر السنكسار الطمع . لملكوت اهللا على هذه األرض، وهذا هو المبتغى

آّل هذه غابت عن األذهان . ربح الماّدّيبالمجد، وال الرغبة في المديح، وال اقتناء ال
إّن الرغبة الوحيدة المبتغاة آانت بأن يكون ظهور هذا الكتاب ظهوًرا . والقلوب

متجّدًدا للروح القدس الذي هّب منذ التأسيس وبعد التأسيس وال يزال يهّب على 
  .الرهبانّية المخّلصّية فتتجّلى مواهبه في تاريخ أصفياء بررة وقّديسين

حقيقة إّن روح اهللا القّدوس الذي رّف على الجمعّية منذ مبادئها ال يزال يعمل بال
فجمعّية المخّلص قد سارت بقّوة دفع هذا الروح المعّزي مسيرة شاّقة وطويلة . فيها

إّن الرهبانّية . فخدمة الملكوت بثبات وعزيمة، وحّققت أماني المخّلص الكثيرة
ون للوصول إلى آمال المحّبة، وسلكه أيًضا معهم المخّلصّية آانت طريًقا سلكه آثير

وهذه هي غاية مصير آّل إنسان على هذه . آثيرون للوصول إلى الوحدة مع اهللا
  .األرض

آما أّن ظهور آتاب السنكسار في ذلك الوقت آشف النقاب عن تاريخ بشرّي 
لتي احتاجت أغلب المهّمات الصعبة والسهلة ا. ناصع في الخدمة للرهبانّية المخّلصّية

إليها طائفة الروم الكاثوليك الملكّية، في تأسيسها وترعرعها ونمّوها، قام بها اآلباء 
. فمنهم آان البطارآة واألساقفة والكهنة والمرسلون والرهبان والنّساك. المخّلصّيون

وهؤالء آّلهم قاموا بمهّمات مختلفة تناولت آّل مجاالت النشاط البشرّي والدينّي، 
إّنهم ذهبوا إلى المدن والقرى، وطافوا في . اإلنسان للبلوغ إلى ملكوت اهللاوساعدت 

البالد القريبة والبعيدة، آبالد الكرج والمهاجر العربّية في األميريكتين وأوروّبة، 
فال نتعّجب . وعاشوا في الرفاهّية وفي الفقر، وساحوا في األدغال والجبال والبراري

إّن . فة الملكّية الكاثوليكّية مع تاريخ الرهبانّية المخّلصّيةبعد هذا أن يدمج تاريخ الطائ
تاريخ الطائفة العزيزة لم يقم ولم يسّجل المآثر إّال بعمل المخّلصّيين المستمّر 

  .والخّالق
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إّن الظهور الحقيقّي الذي آشفه آتاب السنكسار هو أّن الرهبانّية المخّلصّية آانت 
فدير المخّلص وسائر األديار . للروح حقيقّيةعلى مدى تاريخها الطويل، شاهدة 

والمراآز آانت منائر مشّعة بالفضيلة والعلم، وقد عاش فيها في مدى ثالثة قرون 
رجال آمنوا بقّوة وثبات بقيم اإلنجيل العظيمة، وجّسدوا في حياة هي بعيدة عن 

ّملوا من تصّورات اإلنسان الماجّي، هذه القيم بما مارسوا من تقّشف وفقر وبما تح
  .حرمان وبما قاسوا من عذاب بلغ عند البعض إلى حّد االستشهاد

آما أّننا نرى أّن شهادة الحياة الرهبانّية في حرمانها وتقّشفها وعذابها آانت 
إّن رهبانّية ضّمت في صفوفها . وهذا يطبع آّل أعمال اهللا على أرضنا هذه. شهادة دم

الحقيقّيين، ثّم آّملت السلسلة بدفع رفوف من رفوًفا من النّساك واألبرار والزّهاد 
الشهداء، الذين ماتوا في الحوادث المختلفة البشعة التي شهدتها بالدنا الشرقّية، ومن 
المعترفين الذين ساحوا في براري األناضول وجزيرة أرواد، فهؤالء الرهبان 

حبس هو والشهداء والمعترفون، قد مشوا على خطى المؤّسس الصالح الذآر الذي 
وهكذا نرى أّن . أيًضا في سجن قلعة صيدا، والذي يمكن نعته بالمعترف باإليمان

  .وهذه هي شهادة البقاء والخلود. شهادة الدم تطبع صفحات تاريخ الرهبانّية المخّلصّية
من األآيد أّن رهبانّية تستطيع أن تؤّلف سنكساًرا هي رهبانّية اّسسها الرّب وال 

في صفحات هذا الكتاب نجد سير أبطال الروح الذين . ها ويثّبتهايزال يعضدها ويقّوي
وقد تكون هذه السير التي تحوي في ما تحوي أسماء قاتمة . خدموا اهللا خدمة ممتازة

أحياًنا، البرهان الساطع على أّن الهدف األساسّي والخاّص الذي سعت إليه الرهبانّية 
وذلك لعمري برهان آخر واضح . هاقد تحّقق، إذ  تجسذد في حياة آثير من أبنائ

المعالم يكسر طغيان الحقد، ويبّدد ظالم الجهل، ويوضح أّن اهللا آان في المبادئ وال 
  .ولذلك فهي لن تتزعزع. يزال في جمعّية المخّلص

. وآتاب السنكسار هذا وهو آتاب حياة قّديسين باألساس، جعلناه آتاب تاريخ
خّلصّية إّنما هو تاريخ قّديسين وشهداء ونّساك والتاريخ الطويل في الرهبانّية الم

وزّهاد، إّنما هو تاريخ بشر تلّبسوا بالضعف وعاشوا على هذه األرض البائسة 
ولذلك ذآرنا آّل سلسلة اآلباء الذين مّروا في الرهبانيذة . وتلّطخوا بأوزارها

لصفوف أو ُأخرجوا لكّننا استللنا أسماء الذين خرجوا من ا. المخّلصّية دون تمييز البّتة
ففي العموم ما ذآرنا من أسماء هو . ألسباب يعرف اهللا سّرها وهو يحكم بعدل فيها

سلسلة بطارآة وأساقفة وآهنة ورهبان عاشوا الحياة الرهبانّية والكهنوتّية على قدر ما 
ومن الطبيعّي أّن نجًما يختلف عن نجم في السماء وعلى . أعطوا من مواهب ووزنات

  .لبعض منهم بلغوا القممفا. األرض
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هي مليئة باألزهار .  هذه الحديقة التي خطرنا بين أروقتها أّوًال وثانًيالما أجم
إّننا قد انغمسنا في بحر من الصوفّية واالنجذاب الروحاانّي، إذ رأينا هذه . الفّواحة

. الوجوه الوّضاءة التي بلغ البعض منها أعلى درجات القداسة والنسك واإلماتة
ّققنا أّن هذه الرفوف ما انقطعت سلسلتها أبًدا في الرهبانّية المخّلصّية، وهي تشهد وتح

أّن اهللا عمل في هذه الرهبانّية إذ أنبت على المجاري أغراًسا زاهية يتنّشق رائحتها 
  .اإلنسان فيتنّشق معها رائحة المسيح الطّيبة، ويشعر أّن اهللا دخل إلى قلبه ونفسه

ريخّية وضح لنا أآثر أآثر خطوط روحانّية امتازت بها في هذه الرحلة التا
فقد رأينا األمثلة النّيرة، البهّية المالمح، والمختلفة المواهب، التي . رهبانّية المخّلص

فهناك شهداء ماتوا ذبًحا، . جّسدت في حياتها على مدى ثالثمئة سنة هذه الروحانّية
 المقفرة، وزّهأد ونّساك عاشوا في ومعترفون باإليمان ساحوا في البراري واألدغال

الفقر والحرمان والخفاء، ومرسلون طافوا األقطار البعيدة والقريبة، وآهنة تطّوعوا 
لخدمة النفوس في رعايا المدن والقرى والدساآر، إّنما رغم هذا االختالف في 
المهّمات نجد خطوًطا واحدة وثابتة وهي روح اإلخالص وروح التضحية تجمع 

  .وتعطي وجًها واحًدا متمّيًزا وبهيا لجمعّية المخّلصالصفوف 
في المّدة األخيرة ظهرت بعض محاوالت لألب يوسف بهيت ولتلميذه األب 

وثارت آنئٍذ اعتراضات آثيرة ومختلفة . الياس آويتر لرسم خطوط هذه الروحانّية
اعت رسم فكيف أّن رهبانّية قليلة العدد وحديثة العهد استط. تلوم هذه المحاولة

لكّن االعتراض ليس صحيًحا وليس ذا قيمة وأهّمّية، . وتوضيح روحانّية خاّصة بها
المهّم هو . فال يهّم العدد وال التاريخ الطويل أو القصير في عالقة اإلنسان مع اهللا

استمرارّية االرتباط واالّتجاه نحو اهللا وتوثيق العالقة معه واستمرارّية العمل ألجل 
وفي الحقيقة إّن هذه الروحانّية هي واضحة الخطوط . هدف الساميتحقيق هذا ال

  .وواضحة التجسيد وهي مشكاة يستنير بها آثيرون حّتى اليوم
. ولكن ال بّد من تحريك أوتار االلتزام والعمل بها توحي به هذه اإليقونات الحّية

وال الطعن بأحد فما آان القصد من هذا الكتاب تبيان تاريخ خاّص، وال اإلشادة بمآثر، 
الهدف األّول واألخير من هذا العمل الذي استلزم جهًدا آبيًرا . بطريقة غير مباشرة

ذآاء البعث الروحّي وحّث الجميع على االستمرار في تحقيق وتجسيد الهدف  إهو
الذي أراده المؤّسس وهو أن يتمّجد اسم المخّلص في آّل شيء، في آّل بلد، وفي آّل 

  .وهو غاية المنى. ّقق هذا الكتاب هذا الهدفعسى أن يح. زمان
فاإلنسان مهما جدَّ ونشط ال . ليس العمل الذي قمنا به قديًما وحديًثا عمًال آامًال

فاإنسان من طبيعته . يستطيع أن يتّم الهدف آما يريد بالتمام والكمال على هذه األرض
تواصل وتفتيش مستمّر لكّننا قمنا بجهد م. النقصان، واهللا وحده من طبيعته الكمال
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إّنما نقّر أّننا لم ندرك ".آّل شيء على وجه الئق ومنتظم"وسهرنا الليالي لكي يكون 
  .الهدف ولم ُنصب الرمى

هي باألسف ناقصة . قد يكون السبب في الوثائق التي اعتمدنا عليها في العمل
وبأسف . لةفالسجّالت التي بين أيدينا يعتورها النقصان واإلهمال والعج. ومبتورة

آبير إّن السجّل األساسّي القديم قد ضاع ولم ُيعثر عليه، ولذا لم نكتشف أموًرا آان 
ولهذا ال نحّب أن يتسّرع أحد باالنتقاد، فاألسس التي يرتكز . يجب أن يسّجلها التاريخ

  .عليها عملنا التاريخّي هي تاقصة أو غائبة
بعته األولى، فقد نال تحبيًذا ورغم آّل النقصان الذي تلّبس به السنكسار في ط

آتب األب موسى آايد . نذآر هنا للتاريخ آلمات طّيبة سّجلها بعض اآلباء. واستحساًنا
شكًرا وألف شكر على هذه الكنوز الدفينة التي : " ما يلي٢/٢/١٩٦٦من حمص في 

لنفوس ويا ليتها أتت قبل اليوم، لكتن وقعها في ا. تستخرجونها من معدن األّم الرهبانّية
وما أحراها أن تكون رائًدا ألبناء ب م لينهجوا . أعظم، وقيمتها أآبر لعظمتها وندرتها

على منوال آبائهم ويسيروا عليها في الطريق الصعبة، طريق الجلجلة، ألّنها هي 
فأنتم إذن الحرس الملكّي لهذا القائدالمغوار . الغاية من انتحال الحياة الرهبانّية

 وقد انخذلت جيوش آتائب األعداء ولم يبَق حوله إّال هذه القّلة  الصيفّي،أفثيميوس
وآتب األب بطرس حّداد عن بيروت ..." فإلى األمام واهللا معكم. القليلة من الحرس

البارحة َأنَهيت مطالعة المؤلَّف النفيس، السنكسار الرهبانّي : " ما يلي٩/٢/١٩٦٦في 
وأعتقد أّنه . ه وإبرازه إلى حّيز الوجودالذي آان لكم الفضل األآبر في جمعه وترتيب

وحقا لقد بنيتم جسًرا فوق الهّوة . أثمن هدّية وأطرفها أتحفتم بها إخوتكم الرهبان
الفاصلة والسحيقة التي يحفرها الموت بين عالم اإلحياء وعالم األموات، وشعرت 

عثون أحياء ويعودون وأنا أطالع آتابكم أّن أمواتنا من آبائنا وإخوتنا في الرهبانّية يب
إلى أبنائهم وإخوتهم بالذآر الحميد والثناء العاطر ممتلئين تعزية وسروًرا لتحقيق 

وال يخفى ما لعمل مثل هذا من . ذآر الصّديق يدوم إلى األبد: اآلية الكريمة فيهم
تفاعل خّير ومشكور في األحياء من أبناء الرهبانّية، إذ يبعث فيهم الروح المخّلصّية 

ي سرت في عروق أبائهم وأجدادهم بما يطالعون عنهم من روح رهبانّي وآهنوتّي الت
امتاز بالخالص والتضحية والمحّبة والغيرة على خالص النفوس، ثّم ينعشهم األمل 
بأّن بعد الحياة الدنيا سوف ال يالشي ذآرهم النسيان المّر، بل إّن أسماءهم مكتوبة في 

والخلود في الدارين من . يتناقل ذآرهم الخلف الصالحسفر الرهبانّية الحّي الخالد، 
  ..."أهّم أماني اإلنسان، وأماني آّل راهب خصوًصا

آتبنا في التاريخ لكّننا لم نكتب تاريًخا مفّصًال آامًال لذلك لن يكون هناك سير 
مسهبة عن آّل راهب مخّلصّي، ولن يكون هناك مجال لسرد اعتبارات عاطفّية 
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إذن آشفت تفاصيل محدودة . فالتاريخ هو تاريخ. ات شخصّيةوتفاصيل عن عالق
وآان هّمنا وعملنا أن ننّسقها ونوّضحها . وثابتة مع تقييم عاّم آتبها السجّل الرسمّي
قد أضفنا بعض المعلومات إليها استقيناها . ونضعها ضمن إطار عاّم متواٍز ومتناسق

س حّداد ورشيد حّداد، ومن من مراجع ثابتة ومن مالحظات مكتوبة لألبَوين بطر
إّنما ننّبه األفكار إلى أّن السنكسار ليس . مالحظات عابرة لبعض اآلباء األصدقاء

آتاب تاريخ، بل هو آتاب يكشف حياة الرهبان المخّلصّيين في عالقتهم الوثيقة مع 
  .اهللا، وفي خدمتهم الممتازة لإلنسان في مسيرته نحو اهللا

شكر لفضل يسّجل اليوم على صفحات الطبعة الثانية من هنا ال بّد من التنويه وال
فالسّيد رشيد يوسف حّداد، الذي آان آاهًنا . آتاب السنكسار الرهبانّي المخّلصّي

مخّلصيا، ساهم مساهمة آبرى في ظهور هذا الكتاب، فهو الذي نّظمه ورّتبه وقام 
يسي، الذي راجع بعمل فهرسه، وآذلك أسّجل شكري لألب بطرس حّداد، أستاذي ورئ

لكن الشكر . هذا الكتاب، وأصلح عباراته وأعطى مالحطات قّيمة في طبعته الثانية
العميم والجزيل لألب الهّمام باسيليوس قّسيس الذي بفضل جهده وجلده ونشاطه ظهر 
هذا السنكسار ألّول مّرة ولثاني مّرة، آما أشكر األبوين حبيب آويتر وبولس سمحاحة 

  .ّط قلمهما المحّب مالحظات وإصالحات جّمةاللذين تعبا فخ
إّن آلمات التشجيع الكثيرة المكتوبة والغير المكتوبة بمداد القلم دفعت إلى إعادة 
النظر في هذا الكتاب، خصوًصا أّنه دّق النفير المنادي باليوبيل المئوّي الثالث 

ان هذه السلسلة المّتصلة فأجما هدّية تقّدم في هذا اليوبيل هو تبي. للرهبانّية المخّلصّية
يكفي هذا . الحلقات المضيئة رغم بعض الظالم، من الرجال الشهود للمسيح وللحّق

إّن رهبانّية أنبتت بطارآة عظاًما مثل البطريرك غريغوريوس يوسف، : القول
 واألب بشارة أبو مراد، ورجاًال بّحوث إآليمنضوسورجاًال قّديسين مثل البطريرك 

وفائيل راهبه واألب نقوال أبو هنا وسابا آاتب، وخطباء وبلغاء مثل أعالًما آاألب ر
 الصيفّي وجرمانوس أفثيميوسالمطران غريغوريوس حّجار، ومؤّسسين آالمطران 

معّقد، ورجال سياسة وعمل مثل المطران باسيليوس حّجار واألب يوحّنا آحيل 
الغيرة والخدمة لكّل وجبرائيل نبعة، وطغمة آبيرة من الكهنة، امتازوا بالنشاط و

إنسان، هي رهبانّية تستحّق التهنئة في يوبيلها المئوّي الثالث، وهي رهبانّية ستعيش 
  .إلى يوبيل مئوّي رابع وخامس وإلى ما شاء الرّب، وحفظ العالم من الخراب والدمار

            ١٩٨٢ حزيران ١دير المخّلص في 
  األب الياس آويتر المخّلصّي  
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  آانون الثاني
  منهوم األّول الي

  .ختان رّبنا يسوع المسيح بحسب الجسد
  .ين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرّية آّباذوآياالقّديستذآار أبينا في 

  ).أميرآا( ماس – باسيليوس في ميثون القّديسعيد دير 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب البطريرك آيرّلس طاناس واألب رومانوس ناصيف

  .ليوس جلفاف واألب باسيليوس شاميتذآار المطران باسي
  

   باسيليوس في ميثونالقّديسدير  -١
مع نزوح شعوب الشرق الوسط وهجرتهم إلى عالم االغتراب، لحق بهم اآلباء 
المخّلصّيون وتطّوعوا لخدمة المهاجرين في آّل البالد خصوًصا في الواليات المّتحدة 

وف، ففّكرت الرهبانّية بتأسيس مرآز ثّم آان ال بّد من لّم الشتات وتجميع الصف. وآندا
في سنة . مخّلصّي في الواليات المّتحدة يكون محّطة مخّلصّية ونقطة انطالق وإشعاع

 سعى بجّد الرئيس العاّم األرشمندريت نقوال برخش لدى الكرسّي الرسولّي ١٩٣٨
 جّدد المساعي وحصل ١٩٥٢ آانون الثاني ٢٩وفي . الرومانّي لتجسيد هذه الرغبة

لى موافقة من الكردينال أوجين تيسران أمين سرّ المجمع الشرقّي المقّدس، فسافر ع
 تّموز مع ١٨-١٣في نفس السنة إلى الديار األميرآّية واجتمع في رياضة روحّية من 

اآلباء المخّلصّيين العاملين في الواليات المّتحدة وآندا، وحّدثهم عن المشروع فوافقوا 
 أيلول من السنة نفسها وافق الكردينال ريشارد آوشنغ ١١ي وف. آّلهم عليه وتبّنوه

رئيس أساقفة بوسطن على الطلب، وفرح آثيًرا لّما عرف بأّن المشروع سيتحّقق في 
وبعد تفتيش دقيق ومساعي حثيثة توّفق األبوان بطرس أبو زيد راعي آنيسة . أبرشّيته
 آنيسة سّيدة البشارة في  سابا راعيأفثيميوس يوسف في لورانس ماس واألب القّديس

ويقوم ) Tenny(بوسطن ماس المخّلصّيان إذ وجدا قصًرا فخًما قديًما يخّص آل تني 
وقد ساهم أآثرّية اآلباء المخّلصّيين الخادمين في الواليات . على أآثر من خمسين أآر

، إّنما أآبر مساهمة آانت ١٩٥٣المّتحدة وآندا في ذلك الوقت بشراء ذلك القصر سنة 
ولّما عاد األب العاّم .  ألف دوالًرا٢٥مساهمة األب مكسيموس شتوي الذي دفع 

: برخش إلى لبنان، قّرر مع الهيئة القانونّية إرسال آتيبة عمل وهي تتأّلف من اآلباء
يوحّنا جدع ونقوال إبراهيم ولوسيان معلوف واألخ بوليكربوس ناصيف، الستالم 

، وبدأ العمل بهّمة ١٩٥٣ تشرين األّول ٢١في وآان ذلك . المرآز والبدء بالتأسيس
وغيرة األب يوحّنا جدع، فسعى أّوًال إلى إنشاء إآليريكّية لتربية إآليروس علمانّي 

وقد جرى تدشين المؤّسسة المخّلصّية . ومخّلصّي لخدمة الرعايا في الديار األميرآّية
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 آوشنغ والرئيس العاّم  في احتفال رائع ترّأسه الكردينال١٩٥٤ أّيار ٣٠الجديدة في 
وآان هذا أّول لقاء . نقوال برخش وحَضَرته جموع غفيرة ُقّدرت بعشرة آالف شخص

  .شعبّي آبير لطائفة الروم الكاثوليك الملكّيين
. ثّم سارت المؤّسسة في طريق الرّب تعطي الطائفة نخبة من الكهنة النشيطين

كّية متكاملة عصرّية وقد نجح  سعى األب يوحّنا جدع لتشييد إآليري١٩٦٠وفي سنة 
 أيلول ١٨في هذا المسعى الجميل بمساعدة الكردينال آوشنغ السخّية الذي دّشن في 

 تشرين األّول ١٢وفي .  اإلآليريكّية الجديدة مع آنيستها البيزنطّية الرائعة١٩٦٠
 أصلح بيت آبير آان قائًما إلى جانب اإلآليريكّية الجديدة فأصبح من ثّمة ١٩٦٧

 شخص، وفيه باشر األب ٥٠٠آًزا مسكونياوبيًتا للرياضات،يّتسع ألآثر من مر
يوسف داغر وسائر اآلباء المخّلصّيين بجمع طغمات من المؤمنين اآلتين من آّل 
صوب، في رياضات روحّية اشتهرت آثيًرا واشتهر معها األب يوسف داغر بوعظه 

، يساعده اآلباء المخّلصّيون في وآذلك قام األب عادل إيلّيا. وتأثيره على النفوس
ميثون، بإلقاء دروس ومحاضرات تتناول الطقوس اشرقّية والوحدة المسيحّية 

ومن اآلباء . ومختلف االّتجاهات اإلنسانّية والمواضيع الدينّية واالجتماعّية المختلفة
الذين عملوا على ترآيز الوضع القانونّي والمالّي لمؤّسسة ميثون األب لوسيان 

لوف الذي بقي مّدة طويلة رئيًسا إقليميا في أميرآا واألب بطرس حّجار الذي بقي مع
 وديًرا ١٩٦١ تّموز ٢٢هو أيًضا رئيًسا بعد أن أضبح دير ميثون ديًرا قانونيا في 

  .١٩٦٢ تّموز ٢٢لالبتداء في 
. ومنذ بدأت األآمة النّيرة في الواليات المّتحدة بالوجود بدأ إشعاعها وال يزال

  :ونختصره بما يلي
  تنمية وتوجيه الطاقات اإلنسانّية واالستفادة منها لخدمة الملكوت والبشر -
 تعزيز الحياة الروحّية وتوجيهها التوجيه الصحيح -
 تبادل الخبرات الروحّية وتعزيز الروح الطقسّية -
 تحقيق األهداف المخّلصّية التي أرادها المؤّسس ومنها العمل المسكونّي -
 تماء إلى آائفة الروم الكاثوليك الملكّيةتعزيز االن -
 .خدمة راعوّية عصرّية وناشطة -

 باسيليوس في ميثون بمكتبة شرقّية بيزنطّية شهيرة القّديسويشتهر أيًضا دير 
 آما Frederic Chase مجّلًدا عدا المجّالت، قّدمها األب ٨٠٠٠تضّم أآثر من 

، ثّم ١٩٥٧ ظهرت في آب Basilianaاشتهر أيًضا الدير المذآور بإصدار مجّلة 
  .The Salvatorian تحت اسم ١٩٨٠احتجبت وعادت إلى الظهور في سنة 
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 أقيم يوبيل بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على تأسيس ١٩٧٩وفي سنة 
فَجَرت في هذه المناسبة احتفاالت آثيرة حضرها الرئيس العاّم . مرآز ميثون

 تاريخ المؤّسسة المخّلصّية في ميثون وقد لّخص سيادته. األرشمندريت سمعان نصر
  :بهذه األشعار

  مزهّوة األمـجاد منذ قـرون    في الشـرق رهبنة المخّلص أنشئت
  ورعت أئّمتـها شؤون الدين      عـملت لخـير آنيسـة ملكيـّة

  رجل المـحامد والتُّقى المأمون      وبفضل نيقـالوس بـن برخـش
  ة فنما نضـير غـصونأمريك     قد أّسس الفـرع الذي بميثـون في
  المخّلص عن رضـى ويقيـن      يرعاه آباء آـرام عاهـدوا الرّب
  للحـّب فوق العالـم المسكين      إذ يبـذلوا دمهم لنشـر رسالـة

  رفـلت بأمتجاد وذخر سـنين     الخمس والعشـرون من تاريخـهم
  وتأّلـقت في عيـده الميـمون    هي ذآر فخر، ذآر أفـضال سمت

  دير المـخلـّص عامر بميـثون    يـخ يوبيــل بداوبغـرة التـار
١٩٧٩  

نسرد للذآرى والتاريخ طغمة الكهنة الذين تخّرجوا من إآليريكّية ميثون منذ 
  :تأسيسها

  ١٩٥٦     ريمون شاشاتي المخّلصّي
  ١٩٦٠      سام مّخول المخّلصّي

  ١٩٦١        جيمس سرآيس
  ١٩٦٢        شارل عّبودي

  ١٩٦٢      ميشال زمار المخّلصّي
  ١٩٦٣          ير غرّيبألب

  ١٩٦٥     Kerenyiبطرس آرنيي 
  ١٩٦٦        جوزيف حّجار

  ١٩٦٦        Saatoفرد ساتو 
  ١٩٦٧     Yuristaميشال يوريستا 

  ١٩٦٧      جان أبراهام المخّلصّي
  ١٩٦٨         روبير ليفيس

  ١٩٦٨    Lickmanبطرس لبكمان 
  ١٩٧٠          نقوال سمرا
  ١٩٧٠         روبير آربيه
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  ١٩٧١          جيمس آينغ
  ١٩٧٢    ئيل آانالس المخّلصّيروفا

  ١٩٧٢    ريمون آاستانون المخّلصّي
  ١٩٧٢        إدوار آاآاتي
  ١٩٧٣          سليم فّضول
  ١٩٧٤     المخّلصّيFreyروس فراي 

  ١٩٧٥      Pruysجورج برايس 
  ١٩٧٥        ريشار راسي
  ١٩٧٦    Milienewiezفرنك ميلينيز 

  ١٩٨٠   المخّلصّيLedbetterدومينيك لدبتر 
  ١٩٨١    )آندا(خّلصّي فرنان ألفا الم

عدا ذلك هناك طّالب إآليريكّيون سيموا شمامسة إنجيلّيين في الكنيسة 
وخدموها بهذه الصفة وهم آثر، ويقومون بخدمات جلى في آنائس المهاجر المسيحّية 

  .العربّية
  :وقد صدرت منشورات توضح تاريخ مؤّسسة ميثون وتبّين أعمالها، وهي

St. Basil’s Seminary – Silver Jubilee 
 ١٩٨٢تاريخ تأسيس المرآز الباسيلّي القانونّي في ميثون، لألب نقوال برخش،  -٢
٣- The Salvatorian Complex of Methuen 
 ١٩٨٠اآلباء المخّلصّيون في خدمة المهاجر العربّية المسيحّية، لألب الياس آويتر  -٤

  
   البطريرك آيرّلس طاناس-٦ -٢

وهو أيًضا أّول راهب .  وألمع تالمذته الصيفّيأفثيميوسهو ابن أخت المطران 
مخّلصّي أرسل إلى رومية للتخّصص في العلوم الالهوتّية وأّول بطريرك في الطائفة 

  .الملكّية الكاثوليكّية بعد استئناف وتوطيد عالقاتها مع الكرسي الرسولّي الرومانّي
 رومة ولّما شّب أرسلهخاله المطران إلى. ُولد في دمشق وآان اسمه سيرافيم

ولّما عاد إلى الشرق، نذر نذوره . حيث نجح في دروسه في مدرسة البابا أوربانس
 عن يد خاله، ثّم أرسل إلى دمشق ليكون ١٧١٠الرهبانّية وتقّبل درجة الكهنوت سنة 

في خدمة البطريرك آيرّلس الخامس الحلبّي الذي رعاه وأعّزه وقّدمه على آهنته 
وقد ُأرسل مّرتين إلى رومة . ك البطريرآّية وشؤونهاوأقامه وآيًال عاما على أمال

فخاله أرسله مّرة أولى لشرح قضّية خالف البطريرك المارونّي . لمهّمات خاّصة
يعقوب عّواد مع طائفته، وأرسل مّرة ثانية من ِقَبل البطريرك آيرّلس الخامس الحلبّي 
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 البطريرك أثناسيوس الدّباس سنة ولّما توّفي. ليقّدم إلى البابا صورة إيمانه الكاثوليكّي
ونّصب . ا أصيًال، وآان ال يزال آاهًناا أنطاآي انتخبه الشعب الدمشقّي بطريرًآ١٧٢٤

 عن يد ثالثة أساقفة وهم ناوفيطوس ١٧٢٤ أيلول ٢٠بطريرًآا بعد أن سيم أسقًفا في 
دعي  مطران الفرزل، وأفثيميوسمطران صيدنايا وباسيليوس فينان مطران بانياس و

آيرّلس السادس وقد أثبت األب قسطنطين باشا مؤّرخ الطائفة أّن رسامة البطريرك 
آيرّلس ناطاس آانت قانونّية وانتخابه قانونيا، وقد جرى آعادة االنتخاب في تلك 

 الشتداد ١٧٢٥لكّنه ما عتم أن هرب من دمشق سنة . اآلونة، وهي ال تقبل الشّك
اوئ له، وأتى ومكث مّدة من الزمن في عيتنيت اضطهاد البطريرك سلفستروس المن
ولكثرة إلحاح الرهبان المخّلصّيين عليه أتى . البقاع لقربها من آرسّيه البطريرآّي

وسكن في الدار البطريرآّية قرب دير المخّلص، التي صارت فيما بعد المدرسة 
يخ علي جنبالط ومّما دعاه أيًضا لّلجوء إلى دير المخّلص هو حماية الش. اإلآليريكّية

إّن دير المخّلص هو ديري، وإذا آنَت تدخل : "له الذي آتب للبطريرك سلفستروس
وفيها استمّر يدير شؤون البطريرآّية ". إلى جبل الدروز فما يحميك سيف السلطان

ويرعى الطائفة بغيرة ونشاط مّدة سّت وثالثين سنة، وقد عقد عّدة مجامع طائفّية، 
ومجمع دير ١٧٣١ة وتوضيح أمور طقسّية، ومنها مجمع جون لَسّن قوانين تهذيبّي

 ألجل اّتحاد الرهبانّية المخّلصّية والشويرّية في رهبانّية واحدة، ولم ١٧٣٦المخّلص 
ينجح مسعى البطريرك هذا، وال تّمت رغبة الكرسي الرسولّي بسبب اختالف 

ومنها . يد عندآّل منهماالعقلّيات بين مؤّلفي الرهبانّيَتين واختالف العادات والتقال
وفي عهده صدرت براءة البابا .  الذي فيه اعتزل١٧٥٩ ومجمع ١٧٥١مجمع 

، وهي ١٧٤٣ آانون األّول ٢٤، في "لّما قّلد الرّب حقارتنا"بندآتس الرابع عشر 
 ١٩وفي . مشهورة بما تضّمنت من توجيهات الكرسي الرسولّي للطائفة الناشئة جديًدا

وقد قضى حياته في عيشة . بطريرآّية لكبر سّنه وعجزه اعتزل ال١٧٥٩تّموز 
وقد انتقل إلى رحمة اهللا في رأس سنة . صالحة مليئة بالفضائل ورعى رعّيته حسًنا

وقد لّخص األب .  ودفن ضمن الهيكل الكبير في آنيسة دير المخّلص الكبرى١٧٦٠
ا، وهي تصفه نقوال صايغ الشويري حياة البطريرك طاناس بقصيدة نذآر بعض أبياته

  :أحسن وصف
  وقد صحا غّب سكره ووعى          تنّبه الدهر بعد ما هجع

  بأفق بيعة اهللا نوره طلعا          حّتى أضاء آوآب السبح
  به المزايا وشملها اجتمعا         آيرّلس األلمعّي َمن َلَمعت
  .قلب العدى راع ضّده ورعى        راعي الرعاة الذي ُأريع به
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   األب باسيليوس شامي-٩ -٣
 الصيفّي وسيم آاهًنا أفثيميوسر نذوره الرهبانّية بين يدي معّلمه المطران نذ

توّفي في برتي وُنقل إلى دير المخّلص وُدفن .  وامتاز بسيرته الصالحة١٧١٢سنة 
  .، وهو أّول مرشد للراهبات المخّلصّيات١٧٣٤في آمنتيرة سنة 

 
   المطران باسيليوس جلفاف-٣٣ -٤

 وأسقًفا على آرسّي صيدا ١٧٣١ثّم سيم آاهًنا  ١٧٢٥ُولد في صفد ونذر سنة 
في . ، آان هذا الحبر واعًظا شهيًرا عالًما بالروحّيات ومدّبًرا فطًنا للرعّية١٧٥٥سنة 
 تنازل عن آرسي صيدا للمطران أثناسيوس جوهر حبا ١٧٦٣ آانون األّول ١٢

على البطريرآّية للسالم والوئام وتسّلم أبرشّية بيروت وذلك لحّل الخالف والنـزاع 
بين البطريرك أثناسيوس جوهر وغيره من البطارآة واألساقفة والرهبان والشعب، 

 تنازل عن آرسّيه في بيروت للمطران ١٧٧٩وفي سنة . والذي استمّر عّدة سنوات
 في ١٧٨٧ صّروف الشويرّي واعتزل، إلى أن توّفي في حال القداسة سنة إغناطيوس

  .بيروت حيث ُدفن
  

  ب رومانوس ناصيف األ-٥٧١ -٥
 وسيم آاهًنا ١٨٤٥ تشرين الثاني ٨ُولد في برتي وأبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٩٤ آانون الثاني ١ وتوّفي في ١٨٥٠ تشرين األّول ١في 
  

  منهاليوم الثاني 
  .ين سلفستروس بابا رومةالقّديستذآار أبينا في 

  .حّالسو وبولس داغرفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء قزما مغامس وتيموثاوس 
  .تذآار األب سلفستروس حّالج

  
   األب سلفستروس حّالج-٢٠٠ -٦

. ١٧٨٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧١ُولد في صفد وأبرز نذوره الرهبانّية في 
  . في صور١٨١٥وتوّفي سنة 

  
   األب قزما مغامس-٣١٦ -٧
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  وُرسم آاهًنا١٧٩٨ آانون الثاني ١ وأبرز نذوره الرهبانّية في رشمّياُولد في 
ة القّديس وخدم عّدة رعايا وآان رئيًسا على األديار، توّفي رئيًسا على دير ١٨٠٦سنة 

  .١٨٣٨تقال في عين الجوزة سنة 
  

   األب تيموثاوس حّالسو-٦٦٢ -٨
 وأبرز نذوره الرهبانّية في اليوم األّول من عّكاهو ابن الياس حّالسو، ُولد في 

 ٨بطريرك غريغوريوس يوسف في  وُرسم آاهًنا عن يد ال١٨٦٥آانون األّول سنة 
والمشهور عنه أّنه شغل مّدة . ، خدم النفوس مّدة طويلة في قرية مجدلونا١٨٧٤أيلول 

وبسعيه وتوفيره ابتاع قرب . تفوق الثالثين سنة وظيفة آالرجي في دير المخّلص
وهي أراٍض قرب الحميري في " خّلة تيموثاوس"الدير أراضي واسعة معروفة باسم 

وآذلك اشترى أمالًآا في جون، وأآثر الحجج التي تخّص أمالك . ة جونجوار بلد
. الرهبانّية في جون تشهد بأّن هذا األب قد اشتراها بماله الخاّص، وهي مسّجلة باسمه

ولّما شاخ أعفي من وظيفته وسّلمها لألب غريغوريوس حوراني، ورغم شيخوخته 
 في دير ١٩١٧وقد رقد بالرّب سنة وانقطاعه عن الوظيفة بقي يهتّم بأرزاق الدير، 

  .المخّلص
  

   األب بولس داغر-٨١٠ -٩
، وبعد ١٨٨٧ آانون األّول ١٩ُولد في مجدلونا وأبرز نذوره االحتفالّية في 

 ُأرسل إلى الناصرة إلى مدرسة أخوة ١٨٩١ آانون األّول ٦سيامته الكهنوتّية في 
 وآذلك في ١٨٩٨ عاما في مجمع ثّم نراه وآيًال. المدارس المسيحّية ليكون معّلًما فيها

وقد تجّددت له هذه . ، ألّنه آان خبيًرا باألرض وُيحسن إدارة األرزاق١٩٠١مجمع 
ُعّين مّدة من الزمن رئيًسا لدير . الوظيفة مّرات عديدة لنشاطه وإخالصه ومقدرته

  ُعّين١٩٢٨ عّينته الزيارة وآيًال عاما، وفي مجمع ١٩٢٦وفي مجمع . الراهبات
 وعاش في الوحدة وفي خدمة ١٩٣٢بعد هذا اعتزل الخدمة سنة . رئيًسا لدير عميق

 آانون ٢وقد توّفي في . بلدته مجدلونا، وقد سعى آنئٍذ لبناء آنيسة جميلة في مجدلونا
  . وُدفن في مجدلونا١٩٤٣الثاني سنة 

  
  منهاليوم الثالث 

  . الشهيد غورديوسالقّديس النبّي مالخيا والقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان ألكسيوس الرشماوي ومرتينوس جدعون

  .تذآار األخ غورديوس صيقلي
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   األخ غورديوس صيقلي-٢٤٦ -١٠

 وعاش راهًبا بسيًطا طيلة ١٧٧٦، أبرز نذوره الرهبانّية عّكاهو من مواليد 
  .١٨٠٤حياته وتوّفي في دير المخّلص سنة 

  
   األب ألكسيوس الرشماوي-٢٤٧ -١١

 وُرسم آاهًنا ١٧٧٦ آانون الثاني ١٧ وأبرز نذوره الرهبانّية في رشمّيالد في ُو
 في دير ١٨٣٧توّفي سنة . ، وامتاز بسيرته الفاضلة وآخرته الصالحة١٧٨٥سنة 

  .المخّلص
  

   األب مرتينوس جدعون-٧٩٦ -١٢
 وُرسم آاهًنا في ١٨٨٦ آانون الثاني ١ُولد في حيفا وأبرز نذوره الرهبانّية في 

، ولّما آان بعد شّماًسا إمجيليا ُأرسل إلى دمشق ليعّلم في المدرسة ١٨٩١يلول  أ٢٥
، وآخر رعّية خدم فيها آانت عّكاقضى أآثر خدمته للنفوس في أبرشّية . البطريرآّية

آفرآنا، ولّما ابُتلي بداء االستسقاء أتى إلى بيروت للمعالجة ثّم ذهب إلى زحلة 
، وهو شقيق الشّماس جرجي جدعون ١٩٢٨سنة النتجاع الصّحة وفيها توّفي 

  .المعروف بجرجي الراهب
  منهاليوم الرابع 

وتذآار أبينا الباّر ثاوآتستوس . ينالقّديسمحفل مقّدس إآراًما للرسل السبعين 
  .رئيس دير آوآوموس في صقّلية

  . بيطارإآليمنضوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 
  . الياستذآار األب مرقص األنطاآّي واألخ

  
   بيطارإآليمنضوس األب -٥٠٦ -١٣

،  ١٨٣٥أبرز نذوره الرهبانّية سنة .  وابن نعمة مخائيل بيطارعّكاهو من 
  . وُدفن فيها١٨٧٣، وتوّفي في عيتنيت سنة ١٨٤٨ آانون الثاني ٤وسيم آاهًنا في 

  
   األب مرقص األنطاآّي-١٤٢ -١٣

ان الكاثوليكّي وحضر إلى اعتنق اإليم. هذا آان آاهًنا أرثوذآسيا ورئيس دير
 وتوّفي بميتة صالحة وبعالمات ١٧٦٠دير المخّلص وفيه َنَذر نذوره الرهبانّية سنة 

  . وهناك ُدفن١٧٨١ سنة رشمّياقداسة في دير 



 15

  
   األخ الياس-١٤٢ -١٣

 وبقي راهًبا بسيًطا، توّفي ١٧٥٩ُولد في معلوال وأبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٠٠ص سنة بالطاعون في دير المخّل

  
  منهاليوم الخامس 

  .ين الشهيَدين ثاوبمبتوس وثاوناس والباّرة سنكليتيكيالقّديستذآار 
  .تذآار األبَوين إبراهيم آذان وغريغوريوس بندق

  
   األب إبراهيم آذان-٦٢٢ -١٤

 وُرسم آاهًنا في دير ١٨٥٦ آذار ٢٤ُولد في دمشق وأبرز نذوره الرهبانّية في 
ين سرجيوس وباخوس في معلوال عّدة القّديسد رئاسة دير ، وتقّل١٨٦٦عميق سنة 

وفي أحد األّيام نزل إلى دمشق لقضاء بعض أشغال وبعد أن اعترف ذهب . مجامع
  . وُدفن في دمشق١٨٨٢إلى غرفته لينام ومات فجأة في آانون الثاني سنة 

  
   األب غريغوريوس بندق-٦٧٣ -١٥

 ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٦٧يسان  ن٢٤ُولد في دمشق وأبرز نذوره الرهبانّية في 
 ١٩٠٤، خدم النفوس مّدة طويلة في دير الغزال، وفي سنة ١٨٧٤تشرين الثاني 

انُتخب مدّبًرا ثانًيا ثّم أسندت إليه خدمة النفوس في أبرشّية يبرود وتوّفي في دير 
  . وُدفن هناك١٩١٨معلوال في آانون الثاني 

  
  منهاليوم السادس 

  .صنا يسوع المسيح المقّدسظهور رّبنا وإلهنا ومخّل
  . البكاسينيأفثيميوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب يوسف فرنسيس واألخ 

  .تذآار األخ عبد النور بهيت الحّجار
  

   البكاسينيأفثيميوس األخ -٧٥ -١٦
أبرو نذوره الرهبانّية . آان هذا الراهب من الطائفة المارونّية ومن بلدة بكاسين

ا وامتاز بالتقوى والورع إلى أن رقد بالرّب في دير ، عاش أًخا بسيًط١٧٤١سنة 
  . وُنقل إلى دير المخّلص وُدفن في آمنتيره١٧٧٦السّيدة القديم سنة 
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   األخ عبد النور بهيت الحّجار-٢٦٣ -١٧
 وعاش راهًبا ١٧٧٨ نيسان ٢٩ُولد في قيتولة وأبرز نذوره الرهبانّية في 

  .فن في آمنتير دير المخّلص وُد١٨٠٥بسيًطا إلى أن توّفي بالطاعون سنة 
  

   األب يوسف فرنسيس-٨٥٠ -١٨
 وُأرسل ١٨٩٢ حزيران ٢٥ُولد ناصيف في معلوال وأبرز نذوره الرهبانّية في 

إلى االسكندرّية وهو ال يزال شّماًسا ألّنه آان رخيم الصوت، وارتقى إلى درجة 
نفوس في خدم ال.  بعد رجوعه من االسكندرّية١٨٩٨ تشرين األّول ٢٦الكهنوت في 

وفي مجمع . صور وحيفا والقدس الشريف ودمشق حيث آان وآيًال أيًضا للرهبانّية
ونراه بعدئٍذ يتقّلب آثيًرا في .  تقّلد الوآالة العاّمة مع األب خليل الحايك١٩٠٧سنة 

ُيذآر عنه أّنه بين . رئاسة األديار لّما عهد به من صفات حسنة وآرم وإدارة نشيطة
يس دير عين الجوزة بنى آنيسة في الدير المذآور على اسم ، وهو رئ١٩١٩-١٩١٠
ة تقال، وحّسن أرزاقه تحسيًنا ُيذآر فيشكر، وحفر فيه النبعة الفوقا والتحتا القّديس

بمساعدة رجل يونانّي اسمه جورج، ماهر في هذه األعمال، فتفّجرتا ضعف ما آانتا 
 ُعّين رئيًسا ١٩٢٥ذ في سنة  ُعّين رئيًسا لدير المزيرعة، ثم١٩١٩وفي سنة . عليه

لدير معلوال فأصلح فيه آثيًرا بعد أن نهبه الدروز في ثورتهم وامتاز هذا الكاهن طيلة 
. حياته بلين العريكة والتقوى والصالح والغيرة وألجلها أحّبه واحترمه الجميع

بقي . واشتهر أيًضا بكرمه وحسن إدارته وأمانته في الخدمة والوظائف الرهبانّية
 التي فيها ابتلي بفالج دماغّي ُنقل على إثره إلى ١٩٣١ئيًسا لدير معلوال إلى سنة ر

  .١٩٣٢دمشق ثّم إلى بيروت فدير المخّلص حيث توّفي سنة 
  

  منهاليوم السابع 
  .محفل مقدس إآراًما للنبّي الكريم السابق المجيد يوحّنا المعمدان

  .وغريغوريوس فرحاتفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان ميخائيل قزما 
  

   األب ميخائيل قزما-٦١٢ -١٩
، وبعد رسامته ١٨٥٤ أّيار ٩ُولد في المختارة وأبرز نذوره الرهبانّية في 

حيث خدم النفوس مّدة طويلة، ولّما رجع خدم في ) مصر(الكهنوتّية ُأرسل إلى دمياط 
 عاد إلى دير المخّلص ليقضي باقي ١٩٠٦وسنة ) الشوف(غريفة وفي عماطور 

  .١٩١٠امه بسالم، فتوّفي فيه فجأة سنة أّي
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   األب غريغوريوس فرحات-١٠١٨ -٢٠
 وأبرز نذوره االحتفالّية في ١٩١٠ آانون الثاني ٢ُولد الياس في مغدوشة في 

 وبعد رسامته الكهنوتّية عّلم ١٩٣٣ حزيران ٢٩ وسيم آاهًنا في ١٩٣٣ أّيار ١٤
ة واللغة اليونانّية والخطابة، ثّم انتقل بنجاح في اإلآليريكّية المخّلصّية اآلداب االعربّي

 تسّلم إدارة ١٩٤١وفي سنة . إلى المدرسة البطريرآّية في بيروت مديًرا للدروس
 تسّلم إدارة المدرسة البطريرآّية ١٩٤٤المدرسة البطريرآّية في بيروت، وفي سنة 

ّية ولّما نشب خالف في األبرش. في الشام فامتاز بعلمه ولين عريكته وسياسته
 نبعة راعًيا ألبرشّية بيروت فيليّبوس على إثر انتخاب المطران ١٩٤٨البيروتّية سنة 

واعتراض الشعب في الجبل الذي طالب بأسقف من الرهبانّية الشويرّية، َعَهَد 
الكرسّي الرسولّي باالّتفاق مع غبطة البطريرك الصائغ إلى األب فرحات أن يرجع 

. لى تقريب القلوب ِلما ُعرف به من فطنة وحسن درايةفتوّصل إ. الوئام إلى الرعّية
ولّما سافر سيادة األب العام نقوال .  انُتخب مدّبًرا أّول في الرهبانّية١٩٤٩وفي مجمع 

 ألشغال رهبانّية، تقّلد النيابة العاّمة األب ١٩٥٢برخش إلى البالد األميرآّية سنة 
طريح الفراش إلى أن توّفي سنة فرحات وفي أثنائها شعر بتوبات تهّد جسمه فبقي 

وقد امتاز هذا األب بذآاء فطرّي وشاعرّية قوّية وأسلوب .  وأقيم لهمأتم حافل١٩٥٣
ترجم سفر . وآان ضليًعا باللغة العربّية وسائر اللغات. جّذاب في المعاطاة مع الناس

ك ُعَهد إليه المزامير عن اليونانّية إلى العربّية واّتبع نّص الترجمة السبعينّية، وآذل
وله خطب مختلفة منها خطبته في دمشق . أيًضا باإلشراف على تنقيح الكتب الطقسّية

، ويوم تدشين دير الراهبات ١٩٣٧في يوم فلسطين، وفي يوم سيامته الكهنوتّية سنة 
، وله مجموعة قصائد جميلة ومنها قصيدة مشهورة عن جزيرة ١٩٤١الجديد سنة 

  .أرواد
  

  منهاليوم الثامن 
  .تذآار أّمنا الباّرة دونيكة وأبينا الباّر جاورجيوس الخوزيبي

 أغابيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء ميخائيل البرآس، يوسف مغيزل و
  .غّطاس

  
   األب ميخائيل البرآس-٦٩٩ -٢١

هو سمعان إبراهيم البرآس من مواليد زحلة ورفيق اآلباء الالمعين يوسف 
 تشرين ١٨عّقد، أبرز نذوره الرهبانّية في  زلحف وجرمانوس مأفثيميوسهرمس و

، برع في اللغة العربّيو ١٨٧٤ تشرين الثاني ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٧٠األّول 
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والهندسة، وبعد رسامته آاهًنا ُأرسل إلى القاهرة ليدير المدرسة الطائفّية هناك فنجح 
 ١٨٨٦ا سنة وأعلى شأنها واشتهرت آثيًرا بسعيه ونشاطه، ثّم انُتخب مدّبًرا ثانًي

وبسعيه ُبنيت الدار المحاذية لغرفة الرئيس العاّم القديمة المعروفة بدار المريسّية 
 فسعى رشمّياوقد انُتخب رئيًسا لدير عميق ثّم لدير . ووّسع الدرج الموصل إلى المائدة

واآتسب هنالك احترام واعتبار الجميع لرزانته وهيبته . ببناء غرف للسكن فيه
وهو من المساهمين في بناء الوآالة المخّلصّية في بيروت إذ قّدم . وسطوته ونفوذه

توّفي في . امتاز بالتقوى والكرم وصالبة الرأي. ماًال وفيًرا لبناء مخازن النّجارين
  .١٩١٠ سنة رشمّيادير 

  
   األب يوسف مغيزل-٧١٧ -٢٢

 أيلول ١٢وأبرز نذوره الرهبانّية في ) قضاء صور(ُولد يوسف في النفاخّية 
ثّم خدم . ، وأقام مّدة في زحلة وهو بعد شّماس إنجيلّي١٨٨٠ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٤

انُتخب .  مّدة عشرين سنة امتاز في أثنائها بلين طباعه ودماثة أخالقهعّكافي أبرشّية 
وأثناء الحرب .  والبصةعّكا رجع بعدها إلى خدمة ١٩٠١ و١٨٩٨مدّبًرا في مجمَعْي 

ّنه يعطي إشارات للمدّرعات األجنبّية فُقبض عليه وُأرسل الكبرى اتُّهم زوًرا بأ
 جّمال سعى إغناطيوسلكّن رئيسه الرهبانّي األب . مخفوًرا إلى المحاآمة في القدس

وبعد االحتالل عاد إلى حيفا . لدى الحكومة الترآّية فبّرَرته ورجع إلى دير المخّلص
  .١٩٢٦صر ومات ميتة صالحة سنة إلى أن شاخ فأتى إلى الدير حيث ابُتلي بفقدان الب

  
   غّطاسأغابيوس األب -٩٣٧ -٢٣

 ٥ في مشغرة وبعد إبرازه النذور الرهبانّية في ١٨٩١ أيلول ٢٢ُولد في 
 القّديس ليدرس في مدرسة ١٩١٠ ُأرسل إلى رومة سنة ١٩٠٧تشرين األّول 

لى  وعاش طيلة الحرب الكبرى األو١٩١٤أثناسيوس، لكّنهعاد إلى االسكندرّية سنة 
وبعد الهدنة . فيها بصحبة المطران غريغوريوس الحّجار الذي عّينه آاتًما ألسراره

 وخدم في ١٩٢٠ فأتّم دروسه ثّم سيم آاهًنا سنة ١٩١٩عاد إلى دير المخّلص سنة 
 التي فيها ُأرسل ١٩٣٥أبرشّية مرجعيون آرئيس وأستاذ وآاهن للرعّية حّتى سنة 

 ُعّين وآيًال للرهبانّية وآاهًنا في ١٩٤٠ وسنة إلى القطر الكصرّي لخدمة النفوس،
االسكندرّية، وآان البطريرك مكسيموس الصائغ يقّدره ويحترمه، وآذلك أحبَّته 

  .١٩٥٧الرعّية وَأسَفت على وفاته سنة 
  

  منهاليوم التاسع 
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  . الشهيد بولينفكتسالقّديستذآار 
  . إرموالوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب أنطون خواجا وتذآار األخ

  
   األب أنطون خواجا-٨٦٢ -٢٤

 آانون ١٥ُولد شكري الخوري الخواجا في ججوع وأبرز نذوره الرهبانّية في 
 وخدم سنين آثيرة في دير ١٩٠١ آانون الثاني ٢٢ وسيم آاهًنا في ١٨٩٥األّول 

ثّم ُعّين . القمر وصيدا وآفرحونة ثّم في جرجوع حيث بقي تسع عشرة سنة متواصلة
، وبعد ثالث ١٩٢٩ وبعد سنة رجع إلى آفرحونة ١٩٢٨ دير المخّلص سنة وآيًال في

سنين عاد إلى جرجوع لموافقة مناخها لمزاجه، وقد اشتّد الضغط عليه ومرض في 
، آان رخيم الصوت، ١٩٣٧ثّم عاد إلى دير المخّلص حيث رقد بالرّب سنة . معدته

إلى جهات جبل عامل لطيف المعشر، وهو الذي آان يذهب إّبان الحرب الكبرى 
  .والحولة لجلب المؤونة للدير العامر

  
   األخ إرموالوس-٢٦٧ -٢٤

 في دير ١٧٧٩ حزيران ٢٩آان من بلدة الشوير، أبرز نذوره الرهبانّية في 
دّية بسبب المخّلص، وقد قضى حياته راهًبا عامًال في دير عميق وانتقل إلى الحياة األب

  .آور في الدير المذشرارة أحرقت فراشه
  

  منهاليوم العاشر 
والباّر ذومتيانوس أسقف . ين غريغوريوس أسقف نيصيالقّديستذآار أبينا في 

  .والباّر مرآيانوس آاهن وقّيم الكنيسة العظمى. ميليتيني
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب إبراهيم نّجار واألخ زوتيكوس مغامس

  .تذآار األب غريغوريوس صقر
  

  امس األخ زوتيكوس مغ-٣٠ -٢٥
 وبقي طيلة حياته راهًبا ١٧٢٤ وأبرز نذوره الرهبانّية سنة رشمّياُولد في 

اشتهر بفضيلته وعبادته الحاّرة وعمله المتواصل في األرض والرزق . بسيًطا
 وُدفن في ١٧٧٤انتقل إلى الخياة األبدّية سنة . وحرصه على حفظ نذوره المقّدسة

  .الكمنتير
  

   األب غريغوريوس صقر-٤٠٤ -٢٦
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اشتهر بسيرته الصالحة . خدم الرعايا ثّم أتى وسكن األديار.  في دمشقُولد
 هرب إلى البلدة، وهنالك توّفي رشمّياولّما هجم الدروز على دير . الخالية من آّل شّر

  .١٨٦٠وُدفن سنة 
  

   األب إبراهيم نّجار-٧٣٩ -٢٧
ر  آذا٢٤هو إبراهيم يوسف نّجار من معّلقة زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم طيلة حياته في شفاعمر، وآان ١٨٨٢ تشرين األّول ٢٢ وسيم آاهًنا في ١٨٧٧
محبوًبا ومعتبًرا لدى الجميع، غيوًرا على النفوس وماهًرا في األشغال اليدوّية مثل 

أصيب بداء الجنب ورقد بالرّب في شفاعمر سنة . تطريز البدالت الكهنوتّية وتقصيبها
  . وُدفن فيها١٨٩٣

  
  منهلحادي عشر اليوم ا

  .تذآار أبينا الباّر ثاوضوسيوس رئيس األديار
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بشارة غفري

  
   األب بشارة غفري-٨٤٢ -٢٨

، أبرو نذوره الرهبانّية في ١٨٦٦ُولد بشارة في صيدا في منتصف شهر أيلول 
ة حيث ، بدأ الخدمة في القاهر١٨٩٥ آب ١٥ وسيم آاهًنا في ١٨٩١ تشرين الثاني ١

 ُأسندت إليه وآالة رومة ١٩٠١خدم الرعّية وعّلم في المدرسة البطريرآّية، سنة 
فاهتّم بتدبير مصالح الرهبانّية بغيرة ونشاط وفطنة، وأغنى آنيسة الدير والمدرسة 

وامتاز في رومة بسياسته وإدارته وعطفه على تالمذة . بالتقادم واألواني الكنسّية
يدرسون في جامعاتها، وقد ساعد السادة البطارآة واألساقفة في الرهبانّية الذين آانوا 

آّل ما يحتاجون إليه في الدوائر الرومانّية، وآان نعم العون والدليل لكّل الشرقّيين 
وقد سعى وهو في رومة إلرسال . القاصدين رومة وخاّصة من الرهبان المخّلصّيين

عة وهو الذي آان يقوم بنفقاته األب استفانوس يواآيم إلى لوفان لدرس علم الزرا
 فأتى إلى الشرق وألّح عليه المطران مكسيموس الصائغ ١٩٣٠ترك رومة سنة . آّلها

فذهب إلى خدمة بلدة قانا، ثّم انتقل إلى طنطا وبذل فيهما النشاط والغيرة آعادته إلى 
، وبقي رغم أمراضه الشديدة ١٩٤٠أن أحّس بوطأة المرض فعاد إلى الدير سنة 

 وُأقيم له مأتم ترّأسه ١٩٤٣توّفي سنة . ًشا مسّلًيا أخوته بنكاته وروحه الطّيبةبشو
المطرانان نيقوالوس نبعة مطران صيدا ومكسيموس الصائغ مطران بيروت الذي 

  .أّبنه مشيًدا بمحّبته وغيرته على النفوس وأخالقه الرهبانّية والكهنوتّية العالية
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  منهاليوم الثاني عشر 

  .ة الشهيدة تاتيانييسالقّدتذآار 
  . قاروط واألب روفائيل جدعإغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب المطران 

  
   قاروطإغناطيوس المطران -٣٩٩ -٢٩

 وسيم ١٨١٨ تشرين الثاني ٢هو من مواليد دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
سنة . نّية، ُأرسل بعدها إلى القاهرة خادًما للرعّية ووآيًال للرهبا١٨٢٤آاهًنا سنة 

 انُتخب أسقًفا على أبرشّية صور، فكان راعًيا غيوًرا متجّرًدا في خدمة النفوس ١٨٣٥
  . في صور وفيها ُدفن١٨٥٤رقد بالرّب سنة . وبارا حارا في العبادة وفصيح اللسان

  
   األب روفائيل جدع-٩٣٨ -٢٩

ُأرسل ، وبعد إبرازه النذور البسيطة ١٨٩٢ آانون األّول ٢٣ُولد في حيفا في 
 ١٢إلى رومة فنال شهادة الملفنة في الفلسفة، وفي أثنائها أبرز نذوره االحتفالّية في 

، ولّما عاد إلى لبنان عّلم في ١٩١٨ نيسان ١٥ وسيم آاهًنا في ١٩١٢آذار 
اإلآليريكّية اللغة الالتينّية والهندسة والحساب ثّم انتقل إلى مونتريال مساعًدا لألب 

 جبارة ثّم إلى ملووآي محّل إغناطيوس روشستر محّل األب سمعان نصر، ثّم إلى
وعاش آخر أّيام حياته في دير ميثون إلى أن توّفي في آانون . األب يوسف قندلفت

، وآان طّيب القلب وديع الجانب، لطيف المعشر، متضّلًعا باللغات ١٩٧٦الثاني 
  . فائقةالالتينّية واليونانّية التي آان يتكّلمها ويكتب بها بسهولة

  
  منهاليوم الثالث عشر 

  .ين الشهيَدين إرميلوس وستراتونيكوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب ألكسيوس الغز

  
   األب ألكسيوس الغز-٧٠٠ -٣٠

 تشرين ١٨هو عبدو سمعان الغز من بلدة عيتنيت، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم أآثر حياته في ١٨٨٦ آب ٢٢وُدعي ألكسيوس وسيم آاهًنا في ١٨٧٠األّول 

آان .  وفيها ُدفن١٩٠٧توّفي في ديردغّيا سنة . صور وديردغّيا والنفاخّية وبرعشيت
. طّيب المعشر، دمث األخالق، محبا للهدوء والسكينة، غيوًرا ومثاًال حسًنا للفضائل



 22

زميل آان جّباًرا في احتمال األوجاع، فقد قطع الدآتور إسكندر طرابلسي رجله باإل
  .وهو يدّخن سيجارة

  
  منهاليوم الرابع عشر 

  .تذآار آبائنا األبرار المقتولين في سيناء ورايثو
  .تذآار األب جرمانوس

  
   األب جرمانوس-٤٠٩ -٣١

 وسيم آاهًنا ١٨١٨ تشرين األّول ١٥ُولد في بسري وأبرز نذوره الرهبانّية في 
يًرا في آنيسة الكونت ، خدم الرعّية في القاهرة وفي االسكندرّية وأخ١٨٢٥سنة 

، آان ١٨٧٠توّفي في االسكندرّية في آانون الثاني . ميخائيل دّبانة في االسكندرّية
  .صالح السيرة فاضًال، مثاًال حيا للفضيلة

  
  منهاليوم الخامس عشر 

  .ويوحّنا الكوخي) أي الصعيدي(تذآار أبوينا الباّرين بولس الثيبي 
  .بولس القمحانيتذآار األخَوين بولس الحوراني و

  
   األخ بولس الحوراني-٥٣ -٣٢

 وبقي طيلة حياته راهًبا ١٧٣٣من مواليد حوران، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  . توّفي بحال القداسة في دير المخّلص١٧٣٥سنة . بسيًطا، تقيا ونشيًطا في الخدمة

  
   األخ بولس القمحاني-١٨١ -٣٣

، عاش راهًبا بسيًطا ١٧٧٠ أصله من ساحل صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في
إلى آخر حياته وُعرف باهتمامه وبالعمل في الكروم ومحافظته على القوانين 

 وُدفن ١٨١١توّفي في دير المخّلص سنة . والفرائض الرهبانّية وبسيرته الصالحة
  .بالكمنتير
  

  منهاليوم السادس عشر 
  .مة الجدير بكّل مديح بطرس الرسول المكّرالقّديسالسجود لسلسلة 

  .تذآار األب بطرس مسّلم
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   األب بطرس مسّلم-٣٨٤ -٣٤
، ودخل أّوًال ١٨١٥ آانون الثاني ١٦ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 صّروف الملكّي الكاثوليكّي إغناطيوسفي الرهبانّية السمعانّية التي اّسسها المطران 

ة الشويرّية، ثّم بالمخّلصّية، ولّما ُألغيت التحق أّوًال بالرهبانّي. في دير مار سمعان
  .١٨٥٥فُأرسل إلى الخدمة في زحلة وهناك توّفي سنة 

  
  منهاليوم السابع عشر 

  .تذآار أبينا الباّر الالبس اهللا أنطونيوس الكبير
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب ألكسيوس بّخاش
  .تذآار األبَوين أنطون جّمال وأنطون مشعور

  
   األب أنطون جّمال-١٣٨ -٣٥

هو يوسف مخائيل الجّمال، ُولد في قرية جون وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 
، وامتاز منذ مبادئ حياته الرهبانّية والكهنوتّية بعلمه ١٧٦٦ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٧

 ليتسّلم من مرآب عّكاولّما آان مدّبًرا في الرهبانّية ُأرسل إلى . وسيرته المالئكّية
ولم .  مطرأغابيوسلكتب التي أرسلها من أورّبة األب فرنسّي األواني المقّدسة وا

فقد . يقدر األب أنطون جّمال وال المرسلون الغربّيون أن يحصلوا على هذه األغراض
عرف أحمد باشا الجّزار بأمرها فاستولى على األواني المقّدسة وُسجن الراهب 

ف أن حضر إلى وصد. المخّلصّي مّدة سنة ونصف ذاق إّبانها أقسى العذاب والهوان
عّكا الشيخ جرجس باز آاتب األمير بشير الشهابي ألمور تتعّلق بجبل لبنان، فعِلَم بأّن 
األب أنطون جّمال ملًقى في السجن فبدأ يسعى عند الجّزار حّتى أطلقه هذا وسّلمه 
األغراض آّلها بعد أن أخذ منها الشيخ جرجس باز شمعداَنين آبيَرين إلى آنيسة سّيدة 

 في دير القمر وال تزال فيها وقد حفر عليهما شعار دير المخّلص ب م، آما حفر التّلة
 نرى األب المذآور يتقّلد ١٧٨٦ومنذ سنة . على الشماعدين الكبار في دير المخّلص

، ١٧٩٨، ١٧٩٥، ١٧٨٦الوظائف الرهبانّية العالية، فكان رئيًسا عاما في مجامع 
. ًرا، ممتاًزا بغيرته السامية ومحّبته األبوّية ومدّبًرا ومرشًدا للراهبات مرا١٨٠٧

وآان يقًظا، حريًصا، نشيًطا في خدمة اهللا والقريب، مدّقًقا في حفظ القوانين، 
متواضًعا، مهيًبا، محبا للصمت، محامًيا عن الرهبانّية بالقول والكتابة، وقد حّصل 

 أغابيوسآان قد بناه األب للرهبانّية بيًتا في ليفورنو مشهور باسم درب الكّبوشّيين، 
وبلغ إلى شيخوخة قصوى ورقد بالرّب في دير الراهبات سنة . مطر واحتفظ به

وآتب عنه األب العام .  وُنقل إلى دير المخّلص باحتفال وُدفن في الكمنتير١٨١٣
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إّننا نعتبر األب أنطون جّمال مثل والد للرهبانّية، ألّنه ظهر أآبر : "مكاريوس طويل
عابه وحمل نيرها على عاتقه وابتاع أرزاًقا حججها باسمه وجّدد وغرس مجاهد بأت

  .وأنشأ بجوار العامر وأنمى الرهبانّية بزمن رئاسته
  

   األب أنطون مشعور-٢٨٤ -٣٦
، ١٧٩٣ وسيم آاهًنا سنة ١٧٨٥ُولد في شفاعمر وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 

 فيها، وُدفن ١٨٠٢ي سنة وٌأرسل إلى خدمة الرعّية في صور وبقي فيها إلى أن توّف
  .في آنيستها

  
   األب الكسيوس بّخاش-٧٨١ -٣٧

 تشرين ٢٦هو حبيب جريس بّخاش، ُولد في زحلة وأبرز نذوره الرهبانّية في 
، وبعد سيامته الكهنوتّية ُأسندت إليه ١٨٨٩ أيلول ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٨٣األّول 

ادم للرعّية في المعّلقة وآوآيل رئاسة اإلآليريكّية المخّلصّية ثّم انتقل إلى زحلة آخ
. فكان نشيًطا نافذ الكلمة عند الحّكام، آريم النفس واليد، محبوًبا لدى الجميع. للرهبانّية

واشتاق في حياة العزلة فرجع إلى دير المخّلص، إّال أّنه عاد فلّبى أمر الطاعة وتوّجه 
 المجاورة آّلها، فأحسن إلى أبرشّية عّكا لخدمة رعّية ترشيحا واإلشراف على الرعايا

وتوّفي فيها بالحّمى الراجعة . التدبير وآان في آّل أعماله آبير القدر عند الجميع
، وآان يشيد بفضائله الكهنوتّية وأخالقه العالية آثيًرا ١٩١٧مأسوًفا عليه آثيًرا سنة 

  .األب يوسف بهيت
  

  منهاليوم الثامن عشر 
  . وآيرّلس رئيس أساقفة االسكندرّيةين أثناسيوسالقّديستذآار أبَوينا في 

استفان عطا اهللا، جبرائيل تاسو، فالبيانوس : في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء
  .مطران، روفائيل الحّجار وباسيليوس هبر

  .تذآار المطران أثناسيوس الصّباغ والشّماس أثناسيوس نصر
  

   األب استفان عطا اهللا-٧ -٣٨
 المؤّسس األّولين والالمعين، قبل نذوره ُولد في دير القمر وآان من تالمذة

، ثّم وآل إليه لثقته به ١٧١٠ورّقاه إلى درجة الكهنوت المطران الصيفي نفسه سنة 
ثّم رئاسة دير المخّلص " الداللة الالمعة"اإلشراف، وهو شّماس، على طبع آتاب 

، ١٧٢٣وبقي رئيًسا على الدير حّتى وفاة المؤّسس سنة . وعلى تدبير الرهبان فيه
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 انُتخب رئيًسا عاما، بعد الخوري مخائيل عجيمي الرئيس العاّم األّول ١٧٢٧وسنة 
، وُيذآر أّنه في المجمَعين الثاني والثالث تقّرر ١٧٣١وتجّددت له الرئاسة العاّمة سنة 

وقد خدم األب عطا اهللا الرهبانّية بغيرة . نظام لتثقيف الرهبان وللحياة الرهبانّية
وقد قضى مّدة طويلة آاهًنا في . ، حّتى بلغ عدد الرهبان في أّيامه السّتينونشاط فنَمت

دير القمر التي آانت عاصمة األمراء الشهابّيين وعامرة بالتّجار اإلفرنج وأصحاب 
وبعنايته ُبنيت . معامل الحرير الروم الكاثوليك الذين أتوا إليها من دمشق ومنها عائلته

 على اسم النبّي الياس بنفقة البطريرك آيرّلس ١٧٤١لهم فيها أّول آنيسة سنة 
طاناس، وهو الذي أشرف على بناء آنيسة الدير الكبرى ودير المخّلص ودير السّيدة 

وأخيًرا انتقل إلى رحمة اهللا بوفاة . القديم، ودّبر لهذا الدير األمالك قرب نهر األّولي
 وُدفن في آمنتير ١٧٧١ صالحة آعيشته المملوءة من البّر والصالح والقداسة سنة

  .دير المخّلص
  

   األب جبرائيل تاسو-٧٧٥ -٣٩
 وسيم ١٨٨٢ نيسان ١٢ُولد جرجي في بيروت وأبرز نذوره الرهبانّية في 

.  وخدم النفوس في بلدة روم مّدة طويلة من الزمن١٨٨٩ آب ٦آاهًنا في صور في 
عميق حيث أصابه داء ثّم ُعّين وآيًال للرهبانّية في بيروت، وأخيًرا رئيًسا على دير 

 وُدفن في ١٩١٤الصرع، فتوّجه إلى بيروت للمعالجة، لكّنه توّفي عند أهله سنة 
  .بيروت

  
   األب فالبيانوس مطران-٧٨٤ -٤٠

 تشرين األّول ٢٦هو نجيب مطران، ُولد في بعلبك وأبرز نذوره الرهبانّية في 
لمدرسة ثّم  وخدم أّوًال في صور آرئيس ل١٨٨٩ أّيار ٩ وسيم آاهًنا في ١٨٨٣

مرض فرجع إلى بعلبك حيث تعافى وُأرسل إلى القاهرة، عن طلب خاّص من 
. البطريرك غريغوريوس يوسف ليكون مرّنًما في الكنيسة ألّنه آان رخيم الصوت

وفي مصر حيث بقي إلى آخر حياته اشتهر بصوته الجميل وِعلمه الواسع وآتاباته 
 فحزن ١٩٠٣وتوّفي بداء السّل سنة . ةفي الجرائد المصرّية عن المسائل الفلسفّي

الجميع عليه ِلما آان يتحّلى به من التقوى والصالح ورّقة األخالق ولطف المعشر 
وقد رثاه نسيبه، شاعر األقطار العربّية، خليل بك مطران، بقصيدة . وحلو الحديث

  :بليغة نذآر بعض أبياتها
 وعشت في دنياك عيش        فهمت معنى العمر فهم األريب

  اللبيب
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  وآنت فيها آهًال آالغريب        جبلت منها ثّم أنكرتها
  آما يرى ليل القنوط العصيب      وسرت لم تخلف أسى مظلما

  يرى خالل الدمع شبه المشوب        ا ألالؤه ناصعبل شفًق
  صباحه حّتى تاله الغيوب     عاش نهاًرا لم يكد ينقضي

  وبثّم على األثر صالة الغر      صّلى صالة الصبح من عمره
  

   األب روفائيل الحّجار-٧٩٣ -٤١
 ٦هو عطا اهللا شاهين الحّجار، ُولد في مشغرة وأبرز نذوره الرهبانّية في 

، ُأرسل إلى االسكندرّية بعد ١٨٩٤ نيسان ١٥ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٨٤آانون األّول 
سيامته الكهنوتّية ليعّلم في مدرسة الفرير، فلم تطل به اإلقامة حّتى رجع إلى دير 

ثّم انتقل أثناء الحرب الكونّية األولى إلى حصن عجلون ليخدم النفوس . مخّلصال
فسعى النائب العاّم األب . هناك، فقبض عليه األتراك مّتهمين إّياه بالجاسوسّية

 جّمال المخّلصّي، لدى الحكومة فأفرجت عنه وعاد إلى حصن عجلون إغناطيوس
 ١٩١٦ الحّمى الراجعة فتوّفي سنة حيث خدم النفوس بهّمة ونشاط إلى أن أصاَبته

  .وُدفن في عجلون
  

   األب باسيليوس هبر-٩٠٧ -٤٢
 ١٧ في بسّرين وأبرز نذوره الرهبانّية البسيطة في ١٨٨١ أيلول ١ُولد في 

 ثّم ُأرسل إلى مدرسة الصالحّية ليدرس العلوم ١٩٠٨ واالحتفالّية سنة ١٨٩٨أيلول 
 ُعّين ناظًرا في ١٩٠٨ آب ١٥الكهنوتّية في وبعد سيامته . الفلسفّية والالهوتّية فيها

 ُأرسل إلى ١٩١٠، وبعد مجمع رشمّيااإلآليريكّية المخّلصّية ثّم مساعًدا لرئيس دير 
ثّم خدم في يارون . أبرشّية عّكا فخدم النفوس في شفاعمرو ثّم عاد إلى بسّرين للخدمة

 مرض سكن في  ولّما١٩٤٦-١٩٤٥ ثّم عاد إلى بسّرين ١٩٤٥ حّتى ١٩٤٢من سنة 
.  إلى دير المخّلص والزم سريره صابًرا على أوجاعه١٩٤٨، ثّم انتقل سنة رشمّيا

وامتاز بروحه الطّيبة وقلبه الطاهر . وآان هادئ الخاطر يخاف أن يثّقل على أحد
  . في دير المخّلص١٩٥٣ورقد بالرّب سنة 

  
   الشّماس اثناسيوس نصر-٣ -٤٣

أبرز نذوره الرهبانّية سنة . ن المخّلصّيينُولد في غريفة، وهو من أوائل الرهبا
 ثّم سيم شّماًسا إنجيليا وبقي طيلة حياته في هذه الرتبة مالزًما معّلمه المطران ١٦٨٤

وهو الذي أطلق البندقّية في أعجوبة . واشتهر بسيرته الصالحة جدا للغاية. أفثيميوس
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 قرب حارة صيدا سنة توّفي في صيدا وُدفن في مقبرة صيدا التي. جون الشهيرة
١٧٠٩.  

  
   المطران أثناسيوس صّباغ-٤٣٢ -٤٥

، سيم آاهًنا ١٨٢٤ تشرين الثاني ٨ُولد في معليا وأبرز نذوره الرهبانّية في 
.  ثّم خدم في االسكندرّية وهناك تجّلت غيرته وخدمته الصالحة للنفوس١٨٣٠سنة 

، ١٨٤٩، ١٨٤٦، ١٨٤٣، ١٨٤٢انُتخب بعدئٍذ مدّبًرا في الرهبانّية في عّدة مجامع 
.  قاروطإغناطيوس انُتخب أسقًفا على أبرشّية صور خلًفا للمطران ١٨٥٤وفي سنة 

ولكن حين أدخل الحساب الغريغوري في الطائفة أقّره . فساس رعّيته بغيرة رسولّية
المطران صّباغ في أبرشّيته مدافًعا عنه بحماسة مّما وّلد النفور عند البعض من أبناء 

ولكّنه ما عتم أن استرضي . قاوموه، فترك صور والتجأ إلى دير المخّلصأبرشّيته ف
فعاد إلى آرسّيه ودّبر رعّيته بكّل حّب ونشاط إلى أن رقد بالرّب في مدينة صور سنة 

١٨٦٦.  
  

  منهاليوم التاسع عشر 
ين أرسانيوس أسقف القّديستذآار أبينا الباّر مكاريوس المصرّي وأبينا في 

  .آرآيرة
عجيمي ومكاريوس ) ميخائيل(لمطارنة مكاريوس الحلبي ومكاريوس تذآار ا

  .فاخوري ومكاريوس نّحاس واألب مكاريوس القبرصي واألخ مكاريوس مغامس
  

   األب مكاريوس القبرصي-١٣ -٤٦
 الصيفي أفثيميوسأصله من قبرص ولذلك دعي بالقبرصي، هو تلميذ للمطران 

  .، توّفي في صيدا وُدفن في مقبرتها١٧١٤وهو الذي َقِبل نذوره وسامه آاهًنا سنة 
  

   األب مكاريوس الحلبي-١٥ -٤٧
هو من حلب ومن تالمذة المؤّسس وهو الذي َقِبل نذوره وسامه آاهًنا سنة 

 ليكون نائبه ١٧٢٤، انتخبه أسقًفا على دمشق البطريرك آيرّلس طاناس سنة ١٧١٤
قد ُعّذب واحتمل في آرسّيه البطريرآّي، فلم يقدر أن يمكث طويًال في آرسّيه، ف

فلجأ إلى دير المخّلص، ثّم َوَآل إليه البطريرك طاناس . إهانات آثيرة وُطرد من الشام
رعاية النفوس في بالد بشارة، فسكن يارون وهناك قّضى حياة صالحة ومات وُدفن 

  .١٧٤٥فيها سنة 
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   األب مكاريوس عجيمي-٢٠ -٤٨

نذر بين يدي . والمشهورينهو من مواليد الكفير ومن تالميذ المؤّسس األّولين 
 على إثر وفاة المؤّسس ١٧٢٤، وفي سنة ١٧٢٢ وسيم آاهًنا سنة ١٧١٦معّلمه سنة 

السعيد الذآر اجتمع رهبان دير المخّلص وآان عددهم أربعين، واّتفقوا على السلوك 
 باسيليوس الكبير، وقّرروا انتخاب رئيس عاّم عليهم مع أربعة القّديسحسب قانون 

، ينوب عنه في أفثيميوسفحّتى تلك السنة آان رئيس الرهبان هو المطران . مدّبرين
فأسفر االنتخاب عن فوز األب ميخائيل . دير المخّلص األب إسطفان عطا اهللا

وفي المجمع نفسه تقّرر . عجيمي، فكان أّول رئيس عاّم على الرهبانّية المخّلصّية
ُتبَرز أمام المؤّسس، وتقّرر أن يكون إبراز النذور أمام الرئيس العاّم إذ آان قبًال 

وقد ازدهرت الرهبانّية في هذا العهد والعهود . انتخاب الرئيس العاّم لثالث سنوات
وفي المجمع الرابع سنة . الثالثة األولى حّتى بلغ عدد الرهبان السّتين آاهًنا وراهًبا

ب الشيخ إسطفان عطا  تجّددت له الرئاسة العاّمة، وتقّرر آنئٍذ، وفًقا لمشورة األ١٧٣٤
اهللا التي َقِبلها الجمهور، وتلبية لرغبة البطريرك طاناس أن يسافر الرئيس العاّم إلى 

 باسيليوس على القّديسرومة ليقّدم خضوع الرهبانّية للحبر األعظم، وليعرض قانون 
ّم ومكث هناك األب العاّم سبع سنين يهت. الكرسّي الرسولّي ليثّبته ويأمر بالتقّيد به

بمصالح الرهبانّية ويتعّلم في أوقات الفراغ اللغة الالتينّية واإليطالّية والعلوم 
وقد اصطحب معه ابن أخته حّنا عجيمي ليدخله في مدارس رومة، فدخل . الالهوتّية
 أثناسيوس وأآمل علومه فيها، فنجح وُرسم آاهًنا، وهو الخوري القّديسمدرسة 

. ختيكون، وآتاب الحجج الراهنة في تاريخ الموارنةيوحّنا عجيمي المشهور مؤّلف الت
وتقّلد الرئاسة العاّمة عّدة مّرات .  قبل أن يتّم طبع القانون الرهبانّي١٧٤١ورجع سنة 

 إلى أن انُتخب أسقًفا على دمشق باسم ١٧٤٩، ١٧٤٦، ١٧٣٨أيًضا في مجمع 
 رعاية النفوس ، وإذ لم يقدر على الذهاب إلى الشام وآلت إليه١٧٥٢مكاريوس سنة 
 وُدفن تحت الهيكل ١٧٦٣ورقد بحال القداسة في دير المخّلص سنة . في أبرشّية عّكا

  . أنطونيوس البدوانيالقّديسفي معبد 
  

   األخ مكاريوس مغامس-٢٣ -٤٩
، وبقي طيلة حياته راهًبا ١٧١٧ وأبرز نذوره الرهبانّية سنة رشمّياُولد في 

  .١٧٣١بسيًطا وتوّفي وُدفن في عبرا سنة 
  

   المطران مكاريوس فاخوري-٩٣ -٥٠
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، ُأرسل إلى مدرسة ١٧٤٧ُولد في عّكا، وبعد نذوره الرهبانّية التي أبرزها سنة 
ولّما رجع سيم .  ليدرس العلوم الالهوتّية١٧٤٨ أثناسيوس في رومة سنة القّديس

 ١٧٦٣ فاخوري، ثّم انُتخب سنة أندراوس عن يد أخيه المطران ١٧٦٠آاهًنا سنة 
آان هذا األسقف ذا سيرة . لى أبرشّية عّكا أثناء الخالف على البطريرآّيةأسقًفا ع

ولم يبرح واعًظا بكالم الحّق وغيوًرا . صالحة يزّينها العلم والعمل وحسن اإلدارة
 وُنقل باحتفال ١٧٩٤على خالص النفوس إلى أن توّفي فجأة في دير الراهبات سنة 

  .إلى دير المخّلص حيث ُدفن في الكمنتير
  

   المطران مكاريوس نّحاس-١٨٦ -٥١
 تشرين ١٧وسيم آاهًنا في ١٧٧٠ُولد في عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

 توّفي وُدفن ١٨٠٩، وسنة ١٧٩٥، وانُتخب أسقًفا على مدينة عّكا سنة ١٧٧٨األّول 
  .وال يذآر السجّل غير هذه النبذة. في عّكا
  

  منهاليوم العشرون 
  ).شفيع مؤّسسنا( الكبير أفثيميوسس اهللا تذآار أبينا الباّر الالب

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان روفائيل طعمة وباسيليوس رزق اهللا
  . عّكاويأفثيميوس زآار وأفثيميوس فاضل واألبَوين أفثيميوستذآار المطران 

  
   فاضلأفثيميوس المطران -٢٧ -٥٢

، انُتخب ١٧٢٢هو من معلوال ومن تالمذة المؤّسس وآخر آاهن رسمه سنة 
 أسقًفا على الفرزل واشترك مع المطران نيوفيطس نصري الحلبي ١٧٢٤سنة 

آان هذا األسقف . وباسيليوس فينان في رسامة األب سيرافيم طاناس بطريرًآا أنطاآيا
. لبيًبا رضّي األخالق، صافي النّية بسيًطا، ودوًدا، ذا سيرة صالحة وأعمال مبرورة

 والكمال، محّرًضا المؤمنين على حفظ األسرار بتدقيق، وقد قاد رعّيته إلى مناهج البّر
احتمل اضطهادات آثيرة في سبيل إيمانه الكاثوليكّي، وواصل اجتهاده في سبيل خير 

 التي فيها مرض وعجز فاستقال أمام األساقفة والكهنة وأعيان ١٧٧٢شعبه إلى 
لمخّلص آانت آنذاك وأتى وسكن القريعة، وهي مزرعة تقع شمالي دير ا. األبرشّية

 ثّم ُنقل إلى دير المخّلص وُدفن تحت هيكل ١٧٧٦وفيها مات سنة . ُملًكا للرهبانّية
  . أنطونيوس البدوانيالقّديسمعبد 

  
   زآارأفثيميوس األب -٨٣ -٥٣
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 ١٧٤٩ وسيم آاهًنا سنة ١٧٤٣ُولد في دمشق وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 
وفي أربع مجامع . ذلك انُتخب مدّبًرا مّدة طويلةامتاز بنباهته وتقواه ومحّبته للقريب، ل

وفي مّدة رئاسته آان يسوس .  انُتخب أًبا عاما١٧٦٨متوالية بدًءا من مجمع سنة 
الرهبان بحّب أبوّي في طريق الكمال اإلنجيلّي محّرًضا غّياهم على ممارسة العبادة 

آان من أقدر دعاة السالم . ةورفع عالًيا اسم الرهبانّية حّتى في البالد البعيد. بحرارة
والوئام أثناء الخالفات التي آانت تمّزق الكنيسة الملكّية في أّيامه، فهو الذي سعى 
لحّل الخالف الشائك والطويل بين البطريرك أثناسيوس جوهر وسائر البطارآة 

 ،من مآثره فتح إرسالّية مصر لآلباء المخّلصّيين. وأتباعهم من أساقفة وآهنة ومؤمنين
 البطريرك طلب مصر، في الكاثوليك على األرثوذآسّي االضطهاد خّف لّما فإّنه

 الشويرّي دّهان ثيوضوسيوس البطريرك من هناك والشعب آبريانوس األرثوذآسّي
 مع بنفسه هو وذهب البطريرك نداء العاّم الرئيس لّبى فحاًال .للخدمة مخّلصّيين رهباًنا
 به الشعب فرح وقد األمور، ويدّبر ويرشد يعظ مصر في مّدة وبقي رهبان ثالثة

 وخمسين راهًبا وسبعين مئة بلغ حّتى الرهبان عدد آثر عهده في .آثيًرا وبرهبانه
 ولدير المخّلص لدير اشترى الذي وهو وبنائها، بأرزاقها الرهبانّية وازدهرت راهبة،
 دير نكبة بسبب بانّيةالره في نزل الضيق أّن إّال .آبير بثمن ابتاعها آثيرة أرزاًقا عميق

 الرهبان ينقل أن ١٧٧٧ سنة فاضطّر الجّزار، جيش ِقَبل من األديار وسائر المخّلص
 الرؤساء رأي أجمع العميم الخراب هذا بعد .عميق دير إلى والراهبات رشمّيا دير إلى

 من للرهبان حصل ما تشرح األعظم الحبر إلى رسالة توجيه على الرهبانّية ومشايخ
 وقد .اهللا عطا وباسيليوس المدّبر مطر أغابيوس األبَوين مع وإرسالها ريدوتش ضيق
 الرهبان حياة فيها وآانت الحوادث، تلك إثر على صعبة أوقات الرهبانّية على مّرت
 وآانوا مطبوخة، حبوًبا يرون آانوا وقّلما اليابس الخبز قوتهم آان إذ للغاية، فقرّية

 .الرهبانّي السجّل يذآر آما أغطية، بال الحضيض على وينامون البالية الثياب يرتدون
 والباليا، الِمَحن احتمال على الرهبان عزائم مشّدًدا زال ما أفثيميوس العاّم األب لكّن

 آّل أقام وقد .جديد من وازدهارها الرهبانّية لخير ونشاط بحرص ويجّد الصبر وعلى
 عّراج أبو ميخائيل األب األّول رالمدّب بينما الراهبات، مع عميق دير في المّدة هذه

 رفض ١٧٨٠ مجمع وفي .رشمّيا دير في الرهبان مع مكثوا فقد المدّبرين وسائر
 على الرهبان ويحّث الخراب بإصالح يهتّم وبقي أّول مدّبًرا فانُتخب العاّمة الرئاسة
 فذهب قمرال دير أعيان طلبه ثّم .الصالح ومثله المؤّثر بكالمه والفرائض، القوانين حفظ
 صالحة بميتة األبدّية الحياة إلى انتقل ثّم .وحكمة بوداعة الرعّية فيها يخدم سنَتين وبقي

 وُدفن .وللرعّية آّلها للرهبانّية األسف مخّلًفا ١٧٨٥ سنة المجيدة األعمال من مملوءة
  .آبير باحتفال القمر دير في
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   األب روفائيل طعمة-٣٦٨ -٥٤

 وسيم آاهًنا ١٨١١ تشرين األّول ٥بانّية في ُولد في صور وأبرز نذوره الره
ً في , ١٨١٩ شباط ١٦في  وعرف عنه أّنه آان آارًزا بكلمة اهللا وعامًال نشيًطا

رقد بالّرب في دير الراهبات حيث آان مرشًدا . الرسالة وذا سمعة جّيدة لدى الشعب
  .وُدفن في آمنتير دير المخّلص, ١٨٥٩لهّن سنة 
  

  اوي عّكأفثيميوس األب -٧٠٣ -٥٥
 ٢٤هو ابن ميخائيل عّكاوي، ُولد في بيروت وأبرز نذوره في الرهبانّية في 

، خدم في أبرشّية صور ١٨٧٧ تشرين األّول ١٣ وسيم آاهًنا في ١٨٧٠آانون األّول 
وفي السنة المذآورة ُأرسل إلى البرازيل لخدمة .  متمّتًعا بسمعة طّيبة١٩٠٤إلى سنة 

 على إثر ١٩٢٩، وبقي هناك إلى يوم وفاته سنة النفوس في رعّيو ريو دي جانيرو
صدمة سّيارة له، وقد ورد في رسالة للمجلس المّلي للروم الكاثوليك في ريو دي 

 أّنه آان متحّلًيا بالفضائل الكهنوتّية الصادقة واألخالق ١٩٢٩ آذار ١٩جنيرو بتاريخ 
 تقديرها آّل السامية والمحّبة للجميع، بحيث أّن فقدانه آان مصيبة اشترك في

وقد حصل خالف بين الرهبانّية ومجلس الطائفة في . السورّيين المقيمين في الريو
  .ريو دي جنيرو بخصوص أمالك الرهبانّية التي ترآها فيها

  
   األب باسيليوس رزق اهللا-٨٨٧ -٥٦

اعتنق اإليمان . ُولد في معلوال وآان أرثوذآسيا ومن أسرة آهنوتّية معروفة
ريض األب استفان صقر وأتى إلى دير المخّلص فنذر نذوره الرهبانّية الكاثوليكّي بتح
وسيم آاهًنا في عاليه عن يد البطريرك آيرّلس الثامن . ١٩٠٤ نيسان ٩االحتفالّية في 

، قضى سنة معّلًما في المدرسة البطريرآّية في بيروت قبل ١٩٠٦ أيلول ٣٠في 
لي ومنها انتقل إلى صيدا حيث الزم آهنوته وبعده ثّم خدم في راشّيا الفّخار وقيتو

 ذهب إلى معلوال ولبث فيها إلى سنة ١٩١٩وفي سنة . المطران باسيليوس حّجار
 فُأرسل إلى زحلة رئيًسا لمدرسة المطران، وإلى ١٩٣٠، وعاد إلى الدير سنة ١٩٣٠

 وفيها ١٩٣٦ خدم في آفرقطرة حّتى ١٩٣٢وفي سنة . شرقّي األردن خادًما للنفوس
 وُنقل إلى دير ١٩٣٦طأة المرض فُنقل إلى بيروت حيث توّفي سنة أحّس بو
  .وله قصائد مناسبات آثيرة وخصوًصا في مديح المطران باسيليوس حّجار. المخّلص
  

  منهاليوم الحادي والعشرون 
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  . الشهيد ناوفيطوسالقّديستذآار أبينا الباّر مكسيموس المعترف و
 أفثيميوساس حموي وإبراهيم المقطوش وماتي: في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء

  .منّسى وبوليكربوس وردة
  .تذآار األب مكسيموس البعلبكي واألخ مكسيموس فريجات

  
   األب مكسيموس البعلبكي-١٦٠ -٥٧

 وقضى حياته ١٧٧٣ وسيم آاهًنا سنة ١٧٦٣أبرز نذوره االحتفالّية سنة 
  .فاضًال بسيًطا ال يعرف الغّش، وآان ذا سيرة صالحة ومقّدسة

  
   األب ماتياس حموي-١٧٤ -٥٨

 وسيم آاهًنا سنة ١٧٦٧ُولد ميخائيل في دمشق وأبرز نذوره الرهبانّية في سنة 
  . في دير المخّلص١٨٢٨ ورقد بالرّب سنة ١٧٨٢

  
   األب إبراهيم المقطوش-٢٨٧ -٥٩

 ثّم سيم آاهًنا وخدم في مدينة ١٧٨٦ُولد في صيدا وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 
توّفي في . آان عالًما بواجبات الكهنوت وعامًال بها. رأس األديارزحلة مّدة طويلة و

 تارًآا أسًفا عظيًما وحسرة لحسن سيرته وجميل فضائله ١٨٣٤زحلة حيث ُدفن سنة 
  .الكهنوتّية
  

   منّسىأفثيميوس األب -٥٦٤ -٦٠
 ١٥ وسيم آاهًنا في ١٨٣٩ تّموز ٢٠ُولد في صور وابرز نذوره الرهبانّية في 

تقّلد المدّبرّية في مجمع . النفوس في صيدا ودير القمر وغيرهما وخدم ١٨٤٤آب 
. آان رخيم الصوت متقًنا لفّن البصلتيكا. ثّم ُعّين رئيًسا في صيدا ودير القمر. ١٨٧١

  .١٨٧٧توّفي في دير المخّلص سنة 
  

   األخ مكسيموس فريجات-٨٢٤ -٦١
ُأرسل إلى دير  ١٨٨٨ آانون األّول ٣٠ُولد في خيب وبعد نذوره الرهبانّية في 

، وُينَسب قتله إلى الشّماس جرجي جدعون ١٨٩٢ وهناك مات قتًال سنة رشمّيا
وبعد هذه الجريمة قبضت الحكومة . الرخيم الصوت، المعروف بجرجي الراهب

لكّنه فرَّ ثّم ُقبض عليه في . الترآّية على جرجي المذآور وسجَنته في سجن بيت الدين
وعاش إلى آخر حياته . ى عن طريق مجاري المدينةطرابلس الشام، وهرب مّرة أخر
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طريًدا، شريًدا عامًال علبى الهرب والتخّفي وعلى مقاومة الحكومة العثمانّية وحماية 
 في مغارة قرب مغدوشة خنًقا ١٩٠٢المظلومين والمضطهدين، إلى أن توّفي سنة 

  .بعد أن ُوشي به
  

   األخ بوليكربوس وردة-٨٧٢ -٦١
 من أبَوين دمشقيَّين ثّم ذهب وسكن مع أهله ١٨٧٧ب  آ٦ُولد في بيروت في 

 وسيم ١٩٠٠ نيسان ١٢أتى إلى الدير وفيه أبرز نذوره الرهبانّية في . في دمشق
 ١٩٠٧ وحاًال تقّلد الوآالة العاّمة، ثّم ُأرسل إلى دمشق سنة ١٩٠٥ نيسان ٢آاهًنا في 

ّية الميدان ووآيًال للرهبانّية، فخدم هناك معّلًما في المدرسة البطريرآّية ثّم خادًما لرع
وال يزال سجّل األمالك المخّلصّية في دمشق بخّطه محفوًظا في مكتبة المخطوطات 

من الشام انتقل إلى هليوبوليس . المخّلصّية وقد عثر عليه األب فايز فريجات في الشام
 طّيب, وفي آّل هذه األحوال واألماآن آان حسن السلوك, في مصر آخادم للنفوس

 آان وآيل ١٩٢٠-١٩١٧سنة . القلب، آريم اليد، جميل الخلق بشوًشا، محبا إلخوته
 ذهب إلى أميرآا ١٩٢٤ عاد إلى الشام، سنة ١٩٢٢الرهبانّية في بيروت ثّم سنة 

بأمر من البطريرك ديمتريوس قاضي دون سواه، وخدم في رعّية وستر ماس بغيرة 
يًتا للكاهن، ولم ينَس أّمه الرهبانّية قط بل ونشاط، وهو الذي أّسس فيها آنيسة وبنى ب

آان يرسل لها من حين إلى آخر ما يتوّفر لديه من األموال، وهو الذي ساعد األب 
.  لمّد قساطل مياه المقيصبة إلى دير السّيدة١٩٥٢يوسف بهيت رئيس المبتدئين سنة 

نة والراهبات وآان في رعّية وستر ماس شيًخا فاضًال واشتهر بأّنه آان معرف الكه
 وُدفن في دير ميثون، في ١٩٥٥توّفي سنة . في تلك المدينة، محبوًبا لدى الجميع

  .المقبرة التي ساهم في تشييدها ونصب تمثال المخّلص في وسطها
  

  منهاليوم الثاني والعشرون 
  . الشهيد أنسطاسيوس الفارسّيالقّديس الرسول تيموثاوس والقّديستذآار 

  .الرّب األبوان روفائيل صليبي ويوسف رعدفي هذا اليوم رقد ب
  

   األب روفائيل صليبي-٥٩٣ -٦١
 وسيم آاهًنا ١٨٤٨ تشرين الثاني ١٢ُولد في دمشق وأبرز نذوره الرهبانّية في 

، آان ١٨٥٣ نيسان ١٢في آاتدرائّية الشام عن يد البطريرك مكسيموس مظلوم في 
الرياضّيات وقد صّنف آتاًبا ُسّمي التقويم تقيا للغاية، يهذ بذآر اهللا دوًما وممتاًزا بعلم 
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. ١٨٨٢الطقسّي المعروف بالطبخة، وقد ُطبع في بيروت في المطبعة األدبّية سنة 
  .١٨٩٧توّفي في دير المخّلص سنة 

  
   األب يوسف رعد-٩٣١ -٦١

 تشرين الثاني ٨، بعد إبرازه نذوره االحتفالّية في ١٨٨٦ُولد في آفرنبرخ سنة 
 ضاهر، ولم إغناطيوساليمنى من جّراء طلق نارّي مازح من األخ ، َفَقَد عينه ١٩١٠

 وُأرسل إلى ١٩٠٧ورغم ذلك سيم شّماًسا أنجيليا سنة . تنفعه المعالجة في بيروت
الناصرة آوآيل على أمالك الرهبانّية وهناك سجنه األتراك خمسين يوًما وأذاقوه مّر 

 وهناك ارتقى إلى درجة ١٩١٩سنة ثّم عاد إلى الدير فُأرسل إلى معلوال . العذاب
الكهنوت لكثرة إلحاح المطران باسيليوس خوري مطران يبرود، الذي رأى فيه 

ولم تطل إقامته أيًضا في زحلة وصور ألّنه آان يفّضل السكنى . صفات الكاهن المثلى
 رفض وظيفة مساعد للوآيل العاّم وقضى في بيروت سنة ١٩٢٥وسنة . في العامر
لمدرسة البطريرآّية عاد بعدها نهائيا إلى دير المخّلص فُوآل إليه  آوآيل ل١٩٣٠

فكان شديد الغيرة والعناية وحسن . مراقبة األشغال المادّية والمزروعات وعنابر الدير
عاش لطيف المعشر حلو الفكاهة، قريًبا من القلوب، أنيًسا وديًعا محبوًبا . التدبير
فقدان البصر فصبر وظّل يتابع آعادته حضور  ابُتلي ب١٩٤٩وحوالي سنة . ومحبا

 ١٩٥١سنة ). نشكر مراحم الرّب(الصلوات والقراءات الروحّية مرّدًدا دوًما لزائريه 
  .رقد بالرّب بهدوء وسالم وآانت وفاته صورة لحياته الهادئة الوادعة

  
  منهاليوم الثالث والعشرون 

 الشهيد القّديسأسقف أنقرة و إآليمنضوس الشهيد في رؤساء الكهنة القّديستذآار 
  .أغاثنجلوس

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب عبد اهللا بالش
  .تذآار المطران أآلمنضوس الحلبّي

  
   المطران أآلمنضوس الحلبّي-١٦ -٦١

 ومن تالمذة المؤّسس األّولين، نذر حاصبّياأصله من حلب لكّنه من مواليد 
، انُتخب أسقًفا على ١٧١٤لصيفّي سنة  اأفثيميوسوسيم آاهًنا عن يد معّلمه المطران 

 لكّنه لم يقدر أن يسكن هناك لكثرة االضطهاد فرجع إلى دير ١٧٣١صيدنايا سنة 
المخّلص فوآل إليه البطريرك آيرّلس طاناس االهتمام ببعض القرى في أبرشّية عّكا 

ا اجتهد في خدمة النفوس بحكمة وآان عالًم. ولّقبه بأسقف عّكا واألراضي المقّدسة
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رجع في آخر حياته إلى دير القمر حيث توّفي . خبيًرا وآاتًبا ماهًرا ومصّوًرا بارًعا
 عن عمر يناهز الخامسة والتسعين، قضاه بالِبّر والصالح، وُدفن في ١٧٨٤سنة 

  .آنيسة النبّي الياس، وعندنا منه في مكتبة دير المخّلص إنجيل مزخرف بفّن
  

   األب عبد اهللا بالش-٦٥٤ -٦٢
 تشرين األّول ٢٣حبيب بالش ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ابن 

 عن يد رشمّيا في دير ١٨٨٠ تّموز ٢٠ ثّم شرد، وعاد فسيم آاهًنا في ١٨٦٤
خدم أآثر أّيام حياته في زحلة، وفي مجمع سنة . البطريرك غريغوريوس يوسف

  .ا ًدفن في زحلة وفيه١٩١٩توّفي سنة .  انُتخب مدّبًرا رابًعا١٩٠١
  

  منهاليوم الرابع والعشرون 
  .تذآار أّمنا الباّرة آساني

  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران أثناسيوس خرياطي والشّماس الياس سيدة
  

   الشّماس الياس سيدة-٨٧٦ -٦٣
 ١٣هو خليل إبراهيم سيدة، ُولد في معرة الشام وأبرز نذوره الرهبانّية في 

 وبقي طيلة حياته في ١٩١٤ آذار ٢٥ إنجيليا في  وسيم شّماًسا١٩٠١آانون الثاني 
قام بخدمات آثيرة منها االهتمام بالكنيسة في دير المخّلص مّدة من . هذه الرتبة

الزمن، ثّم عمل في األرض فغرس أشجار التين، وال يزال البعض منها في جوار 
 ١٩١٠نة ، وفي دير معلوال س١٩٠٤ سنة رشمّياخدم في دير . الدير، وأصلح الكروم

أصابه مرض القلب فالزم .  من جديدرشمّياثّم في دير المزيرعة وبعانوب ودير 
 إّنما ظّل يهتّم بغرس أشجار التين وآروم العنب في جوار الدير، ١٩٣٢الدير منذ 

 اشتّد عليه المرض فتوّفي بميتة ١٩٤٥ويطلب مساعدة األخوة الشباب لذلك، وسنة 
  .دئ الطبع، صالح السيرةوآان ها. صالحة في دير المخّلص

  
   المطران أثناسيوس خرياطي-٨٨٣ -٦٤

هو خليل ابن أسعد الخرياطي الشهير في فّن البناء والهندسة ونظله جبران 
 ٢٦ وأبرز نذوره الرهبانّية في ١٨٨٣ آانون الثاني ٢٠ُولد في جون في . الخوري

ي الفلسفة  شهادة الملفنة ف١٩٠٦ وُأرسل بعدها إلى رومة فنال سنة ١٩٠٣تّموز 
، وفي نفس السنة تسّلم رئاسة ١٩١٠والالهوت والحّق القانونّي وسيم آاهًنا في أيلول 

المدرسة المخّلصّية فبقي فيها تسع سنوات أجرى خاللها إصالحات آثيرة تناولت 
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التهذيب والتعليم، وقد سّن قوانين خاّصة بالمدرسة، وآان يعتني بالمرضى بنفسه 
 والفلسفة والعلوم الطبيعّية والهندسة، فنجحت اإلآليريكّية ويعّلم الالهوت األدبّي

، وُعّين نائًبا ألبرشّية صيدا سنة ١٩١٩نجاًحا باهًرا، ثّم انُتخب مدّبًرا في مجمع 
 فبذل ١٩٢٠ آذار ١٤، ُرّقي بعدها إلى الدرجة األسقفّية على آرسّي صيدا في ١٩١٩

نى لها محّالت لإليجار، وعامل الكهنة في أبرشّيته نشاًطا واسًعا، فعّزز المدرسة وب
وقام خالف طويل وشديد بين المطران أثناسيوس . خدمة المذابح برفق وآرم

والرئيس العاّم األب باسيليوس شحادة، واشتّد فتحّول إلى خالف بين الرهبانّية من 
. جهة والبطريرك ديمتريوس قاضي والمطران أثناسيوس خرياطي من جهة أخرى

 بعد أن ١٩٢٤ا الخالف تقّررت الزيارة الرسولّية على الرهبانّية سنة وعلى إثر هذ
. آاد يتّم توحيد الرهبانّيات الملكّيأت الثالث على إثر صدور قرار رسولّي بذلك

 أوجيني ابنة المرحوم ١٩٣١ آانون الثاني ٢٤وحدث أن توّفيت في جون في 
ا آان يشعر به من مرض،  نبعة، فاضطّر المطران أن يحضر الجّناز رغم مأندراوس

وأراد أن يعظ بعد اإلنجيل، فأخذ يلغو ثّم جلس على الكرسي تعًبا وصمت وَفَقَد 
وأقيم له مأتم . الوعي، فُنقل إلى بيت الكاهن القريب من الكنيسة حيث فاضت روحه

حينما : "مؤّثر في صيدا اشترك فيه جميع أبناء األبرشّية وبحّق قال أحد وجهاء صيدا
لمطران خرياطي يفيد األبرشّية وُيحسن التصّرف، بعد أن تدّرب في الحياة قد ابتدأ ا

فقد آان حبًرا غيوًرا جدا على النفوس، يعمل باجتهاد لخير ". مات، فيا للخسارة
  .األبرشّية ويخّطط لمشاريع عظيمة ومنها تأسيس رهبانّية نسائّية مرسلة

  
  منهاليوم الخامس والعشرون 

  .ين غريغوريوس الالهوتّي رئيس أساقفة القسطنطينّيةالقّديستذآار أبينا في 
نيلس وسابا سيور وجبرائيل فسفس وإبراهيم : في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء

  . نصر واألخ يوحّناإغناطيوسمارينا و
  .تذآار المطران غريغوريوس حّداد واألب غريغوريوس شامي

  
   األب غريغوريوس شامي-٣٤ -٦٥

 وتوّفي في دير ١٧٣١ وسيم آاهًنا سنة ١٧٢٥نّية سنة أبرز نذوره الرهبا
  .عميق وُدفن في قبر عند أّتون الدير، مكّرس جديًدا

  
   المطران غريغوريوس حّداد-١٣١ -٦٦
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رسمه آاهًنا بتوًال البطريرك آيرّلس . هو من مواليد دير عطيه قرب الشام
 ١٧٦٠نراه سنة ، و١٧٥٥طاناس ثّم اعتنق الحياة الرهبانّية في دير المخّلص سنة 

أسقًفا على أبرشّية قارا التي ساسها بحكمة سنين آثيرة إلى أن استدعاه البطريرك 
 للحضور إلى دير المخّلص وفيه مكث إلى أن توّفي ١٧٩٣أثناسيوس جوهر سنة 

  . أنطونيوس البدوانيالقّديس بحال القداسة وُدفن تحت هيكل معبد ١٧٩٥سنة 
  

   األب نيلس-٣٢٩ -٦٧
 حزيران ١٥لقمر ولكّنه حلبّي األصل، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد في دير ا

، اشتهر ببساطته التي آانت تصّدق آّل شيء وابتلي ١٨٠٩ وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٣
  .١٨٤٠بفقدان البصر ومات في دير المخّلص سنة 

  
   األخ يوحّنا-٣٤٩ -٦٨

ش طيلة ، وعا١٨٠٧ تشرين األّول ١ُولد في برتي وأبرز نذوره الرهبانّية في 
حياته راهًبا بسيًطا، وبينما آان مسافًرا إلى دير المزيرعة ليقيم فيه، توّفي وهو على 

  .١٨٢٧الطريق، فُنقل إلى الدير المذآور حيث ُدفن سنة 
  

   األب سابا سيور-٤٨٣ -٦٩
 وسيم آاهًنا في ١٨٣٣ حزيران ١١ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، وال يذآر ١٨٤٨ي من شّدة البرد في وادي القرن سنة ، توّف١٨٣٧ تشرين الثاني ١٤
  .السجّل أين ُدفن

  
   األب جبرائيل فسفس-٥١٣ -٧٠

 ١٨٢٦ أيلول ٢٢ُولد في صيدا واسم أبيه استفان، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ورقد بالرّب سنة . ، وآان رئيًسا لدير المزيرعة١٨٤٥ نيسان ١٥وسيم آاهًنا في 

  .في آمنتير الدير المذآور في دير عميق وُدفن ١٨٨٢
  

   األب إبراهيم مارينا-٥٧٢ -٧١
 وسيم آاهًنا في ١٨٤٠ تشرين الثاني ٨ُولد في عّكا وأبرز نذوره الرهبانّية في 

، ١٨٨٩-١٨٦٨، وانُتخب مراًرا في المجامع العاّمة الممتّدة من ١٨٥٤ أيلول ٢٥
  . في مثل هذا اليوم١٨٩٨توّفي في دير المخّلص سنة 
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   نصرإغناطيوس األب -٧٣٦ -٧٢
 آانون ٣هو يوسف الخوري نصر، ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّي في 

، ُأرسل بعد سيامته الكهنوتّية إلى زفتا ١٨٨٢ آذار ١٩ وسيم آاهًنا في ١٨٧٦األّول 
ولّما عاد خدم النفوس في أبرشّية صور، خصوًصا في تبنين . في القطر المصرّي

 ُأصيب بالفالج وهو في قانا، فُنقل إلى صور للمعالجة، .حيث مكث أربعين سنة متتالية
  . وقد ترك ذآًرا طّيًبا لوداعته وتقواه وغيرته١٩٣٧لكّنه ما لبث أن توّفي سنة 

  
  منهاليوم السادس والعشرون 

  .تذآار أبينا الباّر آسانوفون ورفاقه
بطرس  فرنسيس، وأفثيميوسشاروبيم حوراني، : في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء

  .أنجليل
  

   األب شاروبيم الحوراني-٢٥٥ -٧٣
 وسيم آاهًنا ١٧٧٦ُولد في الصالحّية قرب صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٨٢٧واشتهر ببساطته وتوّفي في دير المخّلص سنة 
  
  

   فرنسيسأفثيميوس األب -٧٧٨ -٧٤
سان  ني١٥هو الياس فرنسيس، ُولد في المّية ومّية، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم في معاصر الشوف عشر سنوات ثّم في ١٨٨٩ وسيم آاهًنا في آب ١٨٨٣
ونراه مراًرا آثيرة في حياته مساعًدا لرؤساء . بطمة وفي آفرحونة وفي صور

عاد أخيًرا إلى دير المخّلص سنة . األديار في المزيرعة وعين الجوزة ودير الراهبات
لفراش إلى أن توّفي بانحالل  لعجزه وحدث أن آسرت رجله فبقي طريح ا١٩٤١

  .١٩٤٥طبيعّي سنة 
  
  

   األب بطرس أنجليل-٨٠٥ -٧٥
 ثّم سيم آاهًنا ١٨٨٦ آانون األّول ١٩ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم آمعّلم في الشام ثّم ُأرسل إلى طنطا والقاهرة ١٨٨٩ آانون األّول ١٥في 
آان حسن السيرة سالًآا .  في القاهرة١٩٢٤لخدمة النفوس فُأصيب بالسّل ومات سنة 

  .طريق خدمة النفوس بنشاط وغيرة
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  منهاليوم السابع والعشرون 

  .ين يوحّنا الذهبّي الفمالقّديسنقل رفات أبينا في 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب سليمان معلوف

  
   األب سليمان معلوف-٧٥٧ -٧٦

 ٢٩ نذوره الرهبانّية في أبرز. هو سليمان نكد ياغي المعلوف ُولد في آفرعقاب
، خدم النفوس في صور حيث اشتهر ١٨٨٢ آذار ٢٥ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٨نيسان 

بطيب السريرة والغيرة والنشاط، ثّم انتقل إلى أبرشّية عّكا حيث قضى زمًنا طويًال 
توّفي سنة . محبوًبا جليل القدر عند الجميع، وقد خدم مّدة طويلة في بلدة المغار

  . حيفا في١٩٢١
  

  منهاليوم الثامن والعشرون 
  .تذآار أبينا الباّر أفرام السورّي

غريغوريوس نعمة خّياط، أثناسيوس بّواب : في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء
  .وباسيليوس شاهين
  .أفرام المعراوي وأفراميوس منصور: تذآار األبَوين

  
   األب أفرام المعراوي-٩٧ -٧٧

 تشرين ٢ وسيم آاهًنا في ١٧٤٩رهبانّية سنة ُولد في المعرة، أبرز نذوره ال
  . في الباروك١٧٩٠ وتوّفي سنة ١٧٧٢الثاني 

  
   أفراميوس منصور-٢٣٣ -٧٨

 وسيم آاهًنا ١٧٧٤ حزيران ١٦ُولد في آفرفالوس، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ين في دير السّيدة سنة القّديس، أقيم رئيًسا على المبتدئين إلى أن رقد رقود ١٧٨٥سنة 

آان رجًال بارا، طّيب القلب، قوّي البنية .  وُدفن في آمنتير دير المخّلص١٨١٠
والمراس، محبا للتعب والخدمة، وقد خدم الراهبانّية بالعمل في األرض والزراعة 

  .وآان ماهًرا فيها، يحّبه جميع أخوته الرهبان
  
  

   األب غريغوريوس نعمة خّياط-٥٢٤ -٧٩
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 أبرز ،١٨٢٠ آذار ٥ في وتعّمد القمر دير في ُولد ،هو ابن مرعي نعمة الخّياط
 وقد ،١٨٤٤ األّول تشرين ٢١ في آاهًنا وسيم ١٨٣٧ تّموز ١٨ في الرهبانّية نذوره
 آّلها، فيها وبرع المخّلص دير مدرسة في العلوم وسائر الالهوت المذآور األب درس
 مدرسة في طويلة مّدة دّرس سيامته بعد لذلك .حّداد مكاريوس المطران معّلمه له وشهد
 مع هرب ١٨٦٠ سنة .المخّلصّيين الرهبان من أفواج سبعة تالمذته ومن المخّلص، دير
 سنة عشرة أربع مّدة القمر دير في أسقفيا نائًبا ُعّين ثّم المخّلص، دير من هربوا الذين
 رئيًسا انُتخب ١٨٨٦ مجمع وفي .والناصرة واالسكندرّية يافا في النفوس بعدها خدم
 بتحسين آثيًرا فاعتنى عاما، أًبا انُتخب ١٨٨٩ مجمع وفي للراهبات، رشًداوم

 عّمار، آل من درزّية عائلّية عليها استولت قد آانت بعانوب في أرًضا فخّلص األراضي
 نهر على الواقعة بالموشة واهتّم .آاثوليكّية مصرّية عائلة المخّلص لدير وقفتها أن بعد

 بسري في الرملة وبستان وبكفّيا الجليلّية وخندق بعانوب في الريحانه وجّل األّولي،
 في مساآن خمس بنى ثّم .جون في السّت وضهر العامر شمالي الريحان جب وخّلة

 للراهبات رئًسا جديد من انُتخب العاّمة رئاسته بعد .الرهبانّية ديون ووفى المحتقرة
 بسري خربة في عودة لهّن واشترى الخاّص ماله من ووهبهّن بأرزاقهّن فاعتنى

 دير إلى وُنقل الراهبات دير في ١٨٩٥ سنة توّفي .عليهّن ديونه بترك وساعدهّن
 الكاهن هذا واشتهر .غرش ألف ٤٥ مبلغ الرهبانّية ألّمه ترك وقد باحتفال، المخّلص
 المشاآل حّل في والخبرة والوعظ الخطابة في عارضته وقّوة الحّكام مقابلة عند بجرأته
  .األمور وتدبير

  
   األب أثناسيوس بّواب-٨٥٤ -٨٠

 ٦ وسيم آاهًنا في ١٨٩٤ تّموز ٢٢ُولد في دمشق ثّم أبرز نذوره الرهبانّية في 
، أقام مّدة في صيدا آاهًنا للرعّية ثّم طلبه البطريرك بطرس ١٨٩٩آانون األّول 

ربّية الجريجيري ليكون آاتم سّره ِلما آان يمتاز به من متانة اإلنشاء في اللغة الع
وآان شاعًرا . بقي أيًضا آاتًما للسّر في عهد البطريرك آيرّلس جحا. ورونق الخّط

  .١٩١٨توّفي في مصر سنة . مجيًدا وآاهًنا ممتاًزا بالتقوى والفضيلة وسالمة النّية
  

   األب باسيليوس شاهين-٩٣٢ -٨١
، وُآّلف قبل ١٩١١ آانون الثاني ٩ُولد في روم وأبرز نذوره الرهبانّية في 

 ٢٤سيامته الكهنوتّية باالهتمام بالمبتدئين وبقي في هذه الخدمة إلى أنسيم آاهًنا في 
، ثّم رجع إلى المدرسة وإلى دير االبتداء لالهتمام بالطّالب ١٩٢١نيسان 

 عاد إلى ١٩٣٠سنة . خدم مّدة قصيرة في آّل من حيفا وصور والفرزل. اإلآليريكّيين



 41

هدت إليه الرهبانّية الوآالة في صيدا فأحسن  ع١٩٣٢المدرسة آناظر ثّم في سنة 
ثّم سافر إلى .  إلى وآالة بيروت فأحسن الخدمة أيًضا١٩٣٤القيام بالوظيفة فُنل سنة 

. الواليات المّتحدة ليرى والدته التي لم يكن يعرفها، ألّنها سافرت وهو طفل صغير
ن مثال الراعي الغيور وإذ آان في أميرآا ُعّين لخدمة رعّية نيو لندن آنكتيكيت، فكا

ساعد بكرم أّمه الرهبانّية بمعونات جّمة . والنشيط يحّبه ويقّدره الجميع لمزاياه الجميلة
 لّما آان الرئيس العاّم األب نقوال ١٩٥٣توّفي على إثر عملّية جراحّية سنة . ومتتالية

ى فحزن الجميع عل. برخش في زيارة للديار األميرآّية بصدد تأسيس دير ميقون
وفاته المفاجئة ورثاه مطران األبرشّية بكالم مؤّثر متأّسًفا على خصاله الكهنوتّية 

  .وقد ترك ألّمه الرهبانّية بعد وفاته آّل أمواله. الحميدة
  

  منهاليوم التاسع والعشرون 
  . الالبس اهللاإغناطيوس الشهيد في رؤساء الكهنة القّديسنقل رفات 

  .رنسيس قناديلهتذآار األب فرنسيس فريج واألخ ف
  

   األخ فرنسيس قناديله-٩٢ -٨٢
 لّما ١٧٤٨ ورقد بالرّب سنة ١٧٤٧ُولد في دمشق وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 

وُيدعى في بغعص المصادر .  أثناسيوسالقّديسآان يدرس في رومة في مدرسة 
  . قناديالفيليّبوس
  

   األب فرنسيس فريج-٢٧٦ -٨٣
 زسيم آاهًنا ١٧٨٣ آانون األّول ١٢ي ُولد في دمشق وأبرز نذوره الرهبانّية ف

  .١٧٩٩، ورقد بالرّب مصاًبا بداء الطاعون سنة ١٧٩١ نيسان ١٤في 
  

  منهاليوم الثالثون 
وآبائنا في .  الشهيد في الكهنة إيبوليطس آاهن آنيسة رومةالقّديستذآار 

القدذيسين معّلمي المسكونة باسيليوس الكبير وغريغوريوس الالهوتّي ويوحنذا 
  .ذهبّي الفمال

تيموتاوس آّيال، يوسف نصر، أآاآيوس أبو :  اآلباء١٧٩٢ذآرى شهداء سنة 
  .عبد اهللا، األخ إيسيدورس هرمس

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب جورج بيطار
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   األب تيموثاوس آّيال-١٧٠ -٨٤
 أيلول ٢٨ وسيم آاهًنا في ١٧٦٧ُولد في صور وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 

ورعه وتقواه فَوَآل إليه الرئيس العاّم العناية بالراهبات المخّلصّيات ، امتاز ب١٧٧٤
  .وفي خدمته هذه آان فطًنا، مرشًدا إلى طريق الكمال الرهبانّي بعلمه وعمله

  
   األب يوسف نصر-١٧١ -٨٥

 أيلول ٢٨ وسيم آاهًنا في ١٧٦٧ُولد في غريفة وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 
١٧٧٤ا وصالًحا فأسندت إليه مساعدة مرشد الراهبات األب ، آان رجًال مملوًءا بر

  .تيموثاوس آّيال السابق ذآره
  

   األخ إيسيدورس هرمس-١٧٢ -٨٦
آان ورًعا، .  وبقي طيلة حياته راهًبا بسيًطا١٧٦٧ُولد في صيدا ونذر سنة 

  .حارا في العبادة ومدّقًقا في حفظ واجباته الرهبانّية
  

   األب أآاآيوس أبو عبد اهللا-٢٢٨ -٨٧
 وارتقى إلى درجة ١٧٧٤ نيسان ٢١ُولد في غريفة وأبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٧٨٩الكهنوت سنة 
  

  ١٧٩١حادثة االستشهاد سنة 
 اجتاح جيش أحمد باشا الجّزار المؤّلف من اثني عشر ١٧٩١في أواخر سنة 

 ألف جندّي تقريًبا إقليم الخّروب لمحاربة أحزاب األمير حيدر ملحم شهاب واألمير
 مطر بعد موافقة الرئيس العاّم للرهبانّية أغابيوسفدّبر األب العاّم . قعدان شهاب

اللبنانّية المارونّية انتقال الراهبات إلى دير سّيدة مشموشة، ودّبر انتقال الرهبان إلى 
ورّتب الرئيس العاّم حّراًسا يحافظون . األديار المخّلصّية البعيدة عن دير المخّلص

تيموثاوس آّيال ويوسف نصر : لخالية من الرهبان وهم اآلباءعلى األديرة ا
وأتت جيوش الجّزار ومألت إقليم . وأآاآيوس أبو عبد اهللا واألخ إيسيدورس هرمس

وأخذوا يقطعون . الخّروب بينما خّيمت جيوش الشهابّيين في عانوت ودارّيا وشحيم
وآذلك . بالمحاربةاألشجار ويحرقون المنازل وينهبون األموال ويلزمون الناس 

خّرب جيش الجّزار آثيًرا في إقليم التّفاح ونالت األديار المخّلصّية شيًئا آثيًرا، 
وفي ذات . وتهّدمت بيوت الشرآاء وُأتلفت األشجار، ودامت هذه الحال أآثر من سنة

يوم أتى الرهبان المذآورون أعاله ليتفّقدوا دير الراهبات فوجدوه خالًيا من الجنود 
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، أقاموا ١٧٩٢ آانون الثاني ٣٠ فيه ليلة، وفي الغد، وآان نهار أحد في فقضوا
وبعد . الذبيحة اإللهّية بعد أن تابوا عن خطاياهم وبعد أن سمعوا اعتراف الشرآاء

ولّما خرجوا من الكنيسة . القّداس لبثوا في الكنيسة بعد ذهاب العلمانّيين ليشكروا اهللا
وإذ علم المسيحّيون .  وتذبحهم وتنهب ما معهمإذا بشرذمة من العساآر تحيط بهم

  .١٧٩٢ آانون الثاني ٣٠باستشهادهم أتوا ليًال ودفنوهم في آمنتير دير الراهبات في 
  

   األب جورج بيطار-٩٣٦ -٨٨
 ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٩١٣ أيلول ٢٦ُولد في حيفا وأبرز نذوره الرهبانّية في 

مرض .  في حيفا والبصة وطرشيحا:، خدم مّدة طويلة في أبرشّية عّكا١٩١٤آذار 
أثناء خدمته في األبرشّية العّكاوّية فعاد إلى الدير، ولّما تعافى ُأرسل لخدمة النفوس 

أتى إلى الدير . آان آاهًنا َوِرًعا وتقيا يتحّمل األمراضبصبر جزيل. في مدينة صور
توّفي .  والدعةبعد أن أصابه الفالج فكان مثاًال في التدقيق بحفظ الواجبات والسكون

له دفاتر أشعار . ، من مآثره مساعدته المالّية الكثيرة للرهبانّية١٩٥١في العامر سنة 
  .مخطوطة في مكتبة دير المخّلص

  
  منهاليوم الحادي والثالثون 

  .ين الصانَعْي العجائب الزاهدين في المال آيروس ويوحّناالقّديستذآار 
فالسيوس دّالل، :  مطر واآلباءبيوسأغافي هذا اليوم رقد بالرّب البطريرك 

  .جرمانوس الون وجاورجيوس جراد
  .تذآار األبَوين آيرس الذي من برتي وآيرس الذي من بسري

  
   آيرس الذي من برتي-١٣٩ -٨٩

، خدم ١٧٧٢ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٧ُولد في برتي وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٧٧٩النفوس في الشام حيث توّفي سنة 

  
   مطرأغابيوسريرك  البط-١٤٤ -٩٠

 ١٧٦٠ آذار ٣١هو ابن موسى مطر ُولد في دمشق وأبرز نذوره الرهبانّية في 
، وسلك منذ مبادئ حياته الرهبانّية طريق الكمال ١٧٦٨ أيلول ٨ثّم سيم آاهًنا في 

 أفثيميوساإلنجيلّي، فامتاز بالغيرة على مصالح الرهبانّية ولذلك أرسله األب العاّم 
فسافر ثّم . ليجمع صدقات المؤمنين في الغرب والقطر المصرّي ١٧٧٣زّآار سنة 
وبعد الخراب العميم الذي حصل في دير .  حامًال حسنات قليلة١٧٧٦عاد سنة 
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 بسبب هجوم الدروز عليها، أرسلت ١٧٧٧المخّلص واألديار المحيطة به سنة 
روّبة لجمع  مطر المدّبر وباسيليوس عطا اهللا إلى أوأغابيوسالرهبانّية األبَوين 

فسافر األبوان المذآوران إلى إيطاليا وفرنسا حيث القا آثيًرا من العذاب . الحسنات
 مطر خدم النفوس في مصر إلى أن انُتخب أًبا أغابيوسوبعد عودة األب . واإلهانات

، وفي مّدة رئاسته ١٧٩٢ وتجّددت له الرئاسة العاّمة في مجمع ١٧٨٩عاما سنة 
 اجتاح جيش أحمد باشا الجّزار أديار الرهبانّية ١٧٩١ سنة العاّمة أي في أواخر

، سنة ١٧٩١وعاث فيها فساًدا، آما ورد في اليوم السابق في ذآرى شهداء سنة 
 ١٧٩٦ آب ٣١ثّم في .  انتخب الرئيس العاّم األب مطر أسقًفا على صيدا١٧٩٥

ابر على الوعظ ارتقى سّدة البطريرآّية فكان غيوًرا على النفوس، عالي الهّمة، يث
وقد بنى عّدة آنائس، منها آنائس . واإلرشاد ويبعث بالمناشير إلى الرعايا آّلها

ومن مآثره . وطبع آتًبا روحّية والهوتّية ووّزعها مّجاًنا.  وجّزين وغريفةحاصبّيا
 إغناطيوس الرهبانّية السمعانّية التي أّسسها ١٧٩٧أثناء بطريرآّيته إلغاؤه سنة 

ثّم منعه أبناء الطائفة من االنضمام إلى األخوّية الثالثة التي . يروتصّروف مطران ب
 فرنسيس، وأيًضا تدّخله لدى الكرسي الرسولّي الرومانّي ليأمر القّديسأّسسها رهبان 

اآلباء الالتين باالمتناع عن إعطاء سّر التثبيت ألبناء الطائفة، وعن ضّم أبناء الطائفة 
  .أيًضاإلى طقس طائفة الالتين

، اشترى البطريرك مطر دار سعد الخوري في عين تراز ١٨١١وفي سنة 
وانتقل إليها وجعلها مرآًزا بطريرآيا وفيها أّسس مدرسة إآليريكيذة للطائفة وعّين لها 

ثّم اشترى لها أرزاًقا ومنها أرزاق ضاحية عبرا . رئيًسا المطران مكسيموس مظلوم
 مطر وخلفائه أغابيوسين البطريرك وقد حصل خالف طويل ومرير ب. قرب صيدا

وقد قامت . في السّدة البطريرآّية وبين الرهبانّية المخّلصّية بخصوص أرزاق عبرا
دعاوي آثيرة وطويلة انتهت بحكم الكرسي الرسولّي الرومانّي بحّق البطريرآّية إلى 

 وقد حصل هذا الحكم بمساعدة. امتالك أراضي عبرا الواسعة والتصّرف بها مّلها
وأمالك . المطران مكسيموس مظلوم الذي آان منفيا عن آرسي حلب في مدينة رومة

 مطر بالمال الذي جمعه من أوروّبة أغابيوسعبرا هذه آان قد اشتراها البطريرك 
 مطر أغابيوس، أخيًرا توّفي البطريرك ١٧٩١ألجل مساعدة الرهبانّية في نكبتها سنة 

  .وُدفن فيها ١٨١٢في إآليريكّية عين تراز سنة 
  

   األب آيروس-٣٣٣ -٩١
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٤ نيسان ١٥ُولد في بسري وأبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٦١، هذا آان راهًبا بسيًطا بارا تقيا ورقد بالرّب سنة ١٨٠٩
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   األب فالفيوس دّالل-٣٥٣ -٩٢

  وسيم آاهًنا١٨٠٧ تشرين الثاني ٢ُولد في صور، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، توّفي في صيدا ١٨٢١، ُعرف عنه أّنه آان رئيًسا لدير المزيرعة سنة ١٨١٠سنة 

  .وُدفن في مقبرة المسيحّيين المعروفة بمقبرة خالط
  

   األب جاورجيوس جراد-٥١٠ -٩٢
 أيلول ٢٢أبرز نذوره الرهبانّية في . هو ابن إبراهيم جراد من شفاعمرو

ًرا مراًرا ثّم رئيًسا لدير عميق ، انُتخب مدّب١٨٥١ آذار ٤ وسيم آاهًنا في ١٨٣٦
وهو الذي جّر ماء النهر ألرض الرآن، . فاجتهد في إصالح األرض واستثمارها

ووّزع الماء على الشرآاء وغرس أآثر من خمسمئة غرسة زيتون واشترى جرًسا 
. ولّما حضر إلى دير المخّلص أصلح حاآورة للدخان قرب المراح. جديًدا لدير عميق

ين المشؤومة هرب إلى صيدا فُأصيب برصاصة وهو في البساتين في سنة السّت
فتوارى عن األنظار ثّم هرب إلى خان اإلفرنج والتجأ إلى حماية القنصل ألفونس 

ثّم رجع إلى . وبعد أن تعافى ذهب إلى مصر فخدم في بوالق والقاهرة. دوريكلو
  .١٩٠١العامر وعاش بالنسك واالنفراد والوحدة إلى أن توّفي سنة 

  
   األب جرمانوس الون-٨١١ -٩٣

 ١٦ وسيم آاهًنا في ١٨٨٧ حزيران ٢ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
وحكى أحد شيوخ الرهبانّية وهو . ، امتاز ببساطته وآرمه وقّوته الجسمّية١٨٩٠آذار 

األب موسى آايد، أّنه رآه يحمل طاولة بأسنانه ويرفع اثني عشر آرسيا مًعا، ويقف 
ومّرة . ى حاّفة سطح دار المريسّية ويتجّمع حوله آثيرون لزحزحته فال يقدرونعل

خدم . حمل المخل الحديدّي آأّنه عًصا ليتعّكز عليه من دير السّيدة إلى دير المخّلص
النفوس في تبنين وصور وفي قرى أبرشّية عّكا ومدنها وفي أبرشّية الشام، وفي عين 

 إلى معرونة قرب معرة الشام، ١٩١٨ُأرسل بعد سنة ثّم . قنية وفي أبرشّية بانياس
، وقد رثاه األب نقوال أبو هنا ١٩٢٦وفيها ُقتل أثناء هجوم الثّوار على البلدة سنة 

  :بقصيدة نذآر بعض أبياتها
  قد عّز فيه الصبر والجلد     منعاك يا جرمانوس األسد

  من هول صعقته بنا رعد        ى يا شؤمه نبأنبأ دّو
  واليوم نطلبها ونفتقد      التي غربتأرثي خالئقك 

  آانت آصافي الماء تطرد      وسالمة لك في السجية قد
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  ما دّب فيه الغّل والحسد      وصفاء قلب طاب عنصره
  سرا وجهًرا ما به فند      وتقّي لرّبك آنت تخلصه

  ولحّقه في وجه َمن جحدوا        وشجاعة هللا تذخرها
  ءه نقدأسد العرين إزا        جّبار بأس، ليث مقدرة
  واللطف تحسب أّنه ولد      فإذا بدا لك طيب فطرته
  من آّل ما يزرى وينتقد        يا آاهًنا سلمت طويته

  تدعوه دنياه فيبتعد      يا راهًبا قد آان ذا ورع
  

وقد ذآر األب إيزيدور أبو حّنا نقًال عن شهود عيان أّن ثّوار الغوطة على أثر 
رونة وباغتوا األب جرمانوس وهو نائم وشاية من أهل المعّرة أتوا ليًال إلى مع

وجّروه إلى خارج البلدة وهم يضربونه ويلّحون عليه بالتنّكر لدينه، أّما هو فكان يرّدد 
ولّما وصلوا إلى آخر بيت في البلدة أطلقوا ". ال أموت إّأل على دين المسيح: "دوًما

  ".مسيحأنا أموت على دين ال: "عليه الرصاص فسقط يتضّرج بدمه وهو يصرخ
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  شباط
  منهاليوم األّول 

  .تقدمة عيد دخول رّبنا يسوع المسيح إلى الهيكل وتذآار الشهيد تريفن
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان بطرس طعمة وبشارة شلهوب

  
   األب بطرس طعمة-٤٠٦ -٩٤

 وسيم آاهًنا سنة ١٨١٨ حزيران ١٨ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
تسّلم . شاطه وغيرته في المحافظة على أموال وأمالك دير المخّلص، اشتهر بن١٨٢٥

ولزهده لم يقبل قّط أن يبارح . الوآالة العاّمة وآان فيها مثاًال لألمانة واإلخالص
. الدير، وقد رفض الذهاب إلى دمشق مع والدته التي توّسلت إليه بدموع ليسافر معها

دها وتنظيم شؤونها ويدّرب اآلخرين وظّل يهتّم بتحسين األراضي ويدعو إلى تحدي
وقد قضى شيخوخة مثالّية امتازت بممارسة . على االهتمام بها رغم تقّدمه في السّن

 في دير ١٨٧١الصالة والتقّشف والعكوف على التأّمال إلى أن مات ميتة صالحة سنة 
  .المخّلص
  

   األب بشارة شلهوب-٨٣٦ -٩٥
ذوره الرهبانّية في أّول شباط ُولد إبراهيم في دمشق، في الميدان، أبرز ن

وبدأ بخدمة .  في آنيسة جرجوع١٨٩٩ وارتقى إلى درجة الكهنوت سنة ١٨٩١
النفوس فنراه في صور ودير السّيدة ومعاصر الشوف ومغدوشة وقيتولي حيث بقي 

وُعرف .  سنة، وآفرآالوس ووادي الدير حيث آان رفيًقا لألب بشارة أبي مراد١١
 فعاد إلى دير ١٩٤٢مرض سنة .  أّنه آان تقيا وفاضًال وغيوًراهذا األب بسذاجته إّأل

ونزًرا إلى . المخّلص وفيه تعافى فذهب إلى الخدمة من جديد في آفرقطرة ويارون
 حيث لبث مواظًبا على ١٩٤٧شيخوخته رجع نهائيا إلى دير المخّلص في تّموز 

  .١٩٥٧توّفي فجأة سنة . التمارين الروحّية
  

  منهني اليوم الثا
  .دخول رّبنا يسوع المسيح إلى الهيكل

  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران جراسيموس المبّيض واألب بشارة نجيمة
  

   المطران جراسيموس المبّيض-٦١ -٩٦
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 ثّم ١٧٤٥، ثّم ارتقى إلى درجة الكهنوت سنة ١٧٣٧هو من صفد، نذر سنة 
واشتهر بإرسالّيته الناجحة . ل أسقًفا على قانا الجلي١٧٦٠إلى الدرجة األسقفّية سنة 

في فلسطين، خصوًصا في نواحي بيت جاال حيث أّسس وأنمى طائفة الروم 
وعلى إثر هجوم جيوش الجّزار على جبل لبنان وانتقال الراهبات من . الكاثوليك

وآان شيًخا مسنا، .  انتقل هو أيًضا معهّن إليه١٧٩١ديرهّن إلى دير مشموشة سنة 
توّفي سنة .  عالًما ماهًرا وخطيًبا فصيًحا وخبيًرا في سياسة النفوساشتهر بأّنه آان

  . في دير مشموشة وُدفن فيه وله من العمر سبع وثمانون سنة١٧٩٢
  

   األب بشارة نجيمه-٦١٥ -٩٧
 وسيم آاهًنا ١٨٥٤ آب ٢٩ُولد في معاصر الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في 

ة طويلة من الزمن إلى أن توّفي هناك ، خدم النفوس في بلدته مّد١٨٥٦ آذار ٢٥في 
 ألف غرش آانت مخّبأة في آيس ٥١، وقد خّلف للرهبانّية ١٩٠٤بميتة صالحة سنة 

الفحم وقد وجدها وسّلمها للرهبانّية األب مالتيوس خوري رئيس الرهبان في دير 
  .القمر آنئٍذ
  

  منهاليوم الثالث 
  .النبّية سمعان الصّديق قابل اإلله وحّنة القّديستذآار 

  . دبرفيليّبوس عطايا واألب أغابيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 
  

   عطاياأغابيوس األب -٨١٣ -٩٨
 وسيم آاهًنا ١٨٨٧ تشرين األّول ٢٣ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في صور آمعّلم قبل آهنوته، لكّن خدمته الطويلة ١٨٩٤ نيسان ٢٩في 
ي أبرشّية عّكا حيث تنّقل في أغلب مدنها وقراها، فاستقّر ردً؛ا من للنفوس آانت ف

اشتهر هذا الكاهن بفصاحته وبالغته، وقد ألقى عظات . الزمن طويًال في شفاعمرو
واشتهر خطابه في المجلس العسكرّي . آثيرة في آنائس فلسطين، ال سّيما في حيفا
عاد إلى العامر في صيف . قها به األتراكالترآّي الذي به بّرأ نفسه من التَُّهم التي ألص

  .١٩٥٣ ولبث فيه إلى أن توّفي على إثر مرض عضال سنة ١٩٥٠سنة 
  

   دبرفيليّبوس األب -٤٩٩ -٩٨
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 تشرين األّول ١٣هو ابن نقوال دبر، ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
توّفي . ضه، توّجع آثيًرا بسبب أمرا١٨٤٤ تشرين الثاني ٥ وسيم آاهًنا في ١٨٣٥

  .١٨٥٢في صيدا حيث آان يخدم في سنة 
  

  منهاليوم الرابع 
  .تذآار أبينا الباّر إيسيذورس البيلوسي

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب يوحّنا أبو حديد
  

   األب يوحّنا أبو حديد-٧٧١ -٩٩
 ١٤هو حبيب موسى أبو حديد، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

خدم .  في مدينة عّكا١٨٨٥ أيلول ١٤وسيم آاهًنا باسم يوحّنا في  ١٨٧٩آانون األّول 
في أبرشّيات مختلفة مختلفة، ففي أبرشّية عّكا خدم النفوس في عّكا نفسها، وفي عين 

، ١٨٩٠قنية وبانياس ومجل شمس في أبرشّية مرجعيون، ثّم في رعّية القورشي سنة 
وتقّلد أيًضا وظائف رهبانّية . شقفي أبرشّية دم) الشام(وفي صيدنايا وباب المصلى 

 فعمل على بناء الجدران التي ١٨٩٥متعّددة منها رئاسة دير السّيدة في مجمع سنة 
 ومنها رئاسة دير معلوال سنة ١٩٠١ سنة رشمّياتسند البناء القديم، ومنها رئاسة دير 

بلغ  فجلب له الماء وأجرى فيه إصالحات آثيرة وتبّرع له من ماله الخاّص بم١٩٠٤
 ُأرسل إلى طرابلس ومنها انتقل إلى مصر فخدم ١٩٢٠سنة .  ليرة فرنسّية٢٥٠

 ترك بور سعيد وعاد إلى لبنان فتنّقل بين ١٩٣٢سنة . المفوس في القاهرة وبور سعيد
 لعجزه وصممه، ورقد ١٩٣٦عاد نهائيا إلى العامر سنة . دير المخّلص ودير معلوال

  .١٩٤٦في الرّب سنة 
  

  منهمس اليوم الخا
  .ة الشهيدة أغاثيالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بشارة سعد
  . عربإغناطيوستذآار األخ 

  
   األب بشارة سعد-٣٥٤ -١٠٠

، ١٨٠٨ شباط ٤ُولد في المزيرعة قرب جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨١٩، توّفي بداء السّل سنة ١٨١٤وسيم آاهًنا سنة 
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   عربإغناطيوسخ  األب األ- ٣٦ -١٠٠
  . وبقي أًخا بسيًطا طيلة حياته١٧٢٥أبرز نذوره سنة 

  
  منهاليوم السادس 

في هذا اليوم تقيم آنيستنا األنطاآّية . تذآار أبينا الباّر فوآولس أسقف أزمير
  . الشهيد الطبيب إيليان الحمصيالقّديستذآار 

  .تذآار األخَوين توما هالل والياس أبو غّنام واألب باخوس
  

   األب باخوس-١٧٣ -١٠١
 أيلول ٢٨ وسيم آاهًنا في ١٧٦٧ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٨١٢ سنة رشمّيا، خدم في أماآن آثيرة وتوّفي في دير ١٧٧٤
  

   األخ توما هالل-١٧٣ -١٠١
 شباط ١٠هو ابن مّخول هالل، ُولد في عيتنيت، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 عامًال رشمّياقضى مّدة طويلة في دير . يلة حياته وعاش راهًبا بسيًطا ط١٨٣٧
  .١٨٥١وقد رقد بالرّب في الدير نفسه في شهر شباط . لمصالحه المختلفة

  
   األب الياس غانم-٥٥١ -١٠٢

 وسيم آاهًنا ١٨٣٨ تشرين الثاني ٢٧ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٨٩ في شهر شباط رشمّيا، وتوّفي في دير ١٨٥١ آذار ٤في 

  
  منهاليوم السابع 

تذآار أبينا الباّر برقانيوس أسقف لمبساآس وأبينا الباّر لوقا الذي آان في 
  .استيريون من بالد اليونان

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب مكاريوس غندور المعلوف
  .تذآار المطران برثانيوس نعيمه

  
   المطران برثانيوس نعيمه-٨٠ -١٠٣

وانتخبه شعب .  ثّم سيم آاهًنا١٧٤٣لرهبانّية سنة ُولد في صفد، أبرز نذوره ا
، آان بارا ممتاًزا بالفضائل السامية ومدّبًرا ١٧٦٥صور أسقًفا على مدينتهم سنة 
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انتقل إلى الرّب في مدينة صور سنة . لشعبه بغيرة، وقد بلغ إلى شيخوخة آاملة
  . وله من العمر إحدى وتسعون سنة١٨٠٦

  
   معلوف األب مكاريوس غندور-٧٨٦ -١٠٤

، أبرز نذوره ١٨٦٢هو سعيد معلوف أو غندور، ُولد في آفرعقاب سنة 
، ُأرسل بعد ١٨٩١ آذار ١ وسيم آاهًنا في صور في ١٨٨٤ نيسان ٥الرهبانّية في 

سيامته الكهنوتّية إلى مصر آمرّنم في الكاتدرائّية ثّم عاد فخدم النفوس في أمكنة 
ة والبصة وراشّيا الفّخار وشتورا عند السّيدة في أبرشّية الشام وفي معّلقة زحل: آثيرة

سلمى بوالد وحوش األمراء، آان قوّي البنية، بطًال، ُيروى عنه قصص آثيرة في 
 ١٩٣٤ترك الخدمة في آخر حياته سنة . هذا الصدد، فاضًال، تقيا، شهم النفس واليد

لى زحلة لزيارة ومّرة ذهب إ. وأخذ يتنّقل بين دير عين الجمزة ودير المخّلص للراحة
  .١٩٣٥أهله فتوّفي فجأة سنة 

  
  منهاليوم الثامن 

  . العظيم في الشهداء ثاوذورس قائد الجيش والنبّي زآرّياالقّديستذآار 
في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان أثناسيوس قرداحي وشيروبيم حّداد واألخ مينا 

  .خّوام
  

   األخ مينا خّوام-٦٧ -١٠٥
 وعاش راهًبا بسيًطا ممتاًزا ١٧٣٩الرهبانّية سنة ُولد في معلوال، أبرز نذوره 

انتقل إلى رحمة . بفضيلته وحفظه للقوانين وعكوفه على االهتمام والعمل في األرض
  .١٧٨٥رّبه في دير المخّلص سنة 

  
   األب أثناسيوس قرداحي-٤١٧ -١٠٦

 وسيم آاهًنا ١٨١٩ آانون األّول ١٥ُولد في جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 إذ أصيب ١٨٣٩، آانت حياته الكهنوتّية قصيرة فقد توّفي سنة ١٨٢٨ نيسان ١٥في 

آان . بمرض السّل الذي قضى عليه، فقد ذهب إلى صيدا لالستشفاء، لكّنه توّفي فبها
  .راهًبا صالًحا ومثاًال حيا للفضائل

  
   األب شاروبيم حّداد-٥٤٠ -١٠٧
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 أّيار ٢٢رهبانّية في هو ابن ميخائيل حّداد، ُولد في دمشق، أبرز نذوره ال
خدم في . هو شقيق للمطران مكاريوس حّداد ولألب دانيال حّداد.  ثّم سيم آاهًنا١٨٣٨

ذهب إلى القاهرة . مدن وقرى آثيرة واشتهر فيها بغيرته وتقواه وسيرته الصالحة
 وُدفن في آنيسة مصر ١٨٨٣لخدمة الرهبانّية وهناك توّفي فجأة بعد القّداس سنة 

  .القديمة
  

  منهاليوم التاسع 
  . الشهيد نيكيفورسالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب متّيا عّمار
  

   األب متّيا عّمار-٥٠٢ -١٠٨
 أيلول ٢٩، أبرز نذوره الرهبانّية في رشمّياهو ابن ميخائيل عّمار، ُولد في 

 سنة توّفي في دمشق.  ثّم سيم آاهًنا١٨٤٠ وسيم شّماًسا أنجيليا في تّموز ١٨٣٥
١٨٥٢.  

  
   األخ يونان-٢٧٧ -١٠٨

 وعاش راهًبا ١٧٨٣ آانون الثاني ١٢ُولد في بطمة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٧٩٩بسيًطا وتوّفي في دير رشمّيا سنة 

  
  منهاليوم العاشر 

  . الشهيد في الكهنة خارلمبيسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس ربعمد

  .وبأّيتذآار األب يوسف 
  

  أّيوب األب يوسف -٥٧٦ -١٠٩
 وسيم آاهًنا ١٨٤٤ تشرين الثاني ٥ُولد في قتالي، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس بغيرة وقداسة مثلى في أماآن آثيرة، وألجل هذه ١٨٥٦ آذار ٢٤في 
الصفات تقّرر أن يكون في دير الراهبات حيث بقي عشرين سنة يسوسهّن ويجمع 

  .١٨٩٠ّفي في دير المخّلص في شهر شباط سنة تو. لهّن الحسنات
  

   األب بولس ربعمد-٩٨٢ -١١٠
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، ١٩٠٣ أّيار ١هو ابن سمعان غنطوس وجنى عّشي، ُولد في المختارة في 
 آب ٢١ ثّم ارتقى درجة الكهنوت في ١٩٢٥ آب ٢٧أبرز نذوره الرهبانّية في 

ًضا يبذل من راحته ، بقي في اإلآليريكّية المخّلصّية معّلًما للرياضّيات وممّر١٩٢٧
 ١٩٣٧ووقته في سبيل المرضى، ومرشًدا لإلآليريكّيين، آان فاضًال ومحبوًبا، سنة 

ُأرسل إلى حيفا وهناك نشط في خدمة النفوس فأّسس ِفَرق الكّشاف لألوالد وجمعّية 
المخّلص للرجال، وجوقات ترنيم للحفالت الدينّية في آنائس حيفا المختلفة، ونشر 

 للمناولة األولى وقانون أخوّية المخّلص، فأحّبه الشعب وقّدر فيه حسن آتاب استعداد
ثّم عاد إلى . األسلوب وطيبة القلب والفضيلة الراسخة وِعلمه المفيد وصوته الرخيم

العامر بعد المحنة الفلسطينّية ولجوء الالجئين، تجّلى فيه تفاني األب ربعمد في خدمة 
ن وفي خدم الدير المتنّوعة، ِلما آان عنده من المرضى والشيوخ والضيوف والالجئي

 ُأرسل ١٩٥٦سنة . إلمام في الطّب والطبخ واستخراج المشروبات الروحّية المفيدة
إلى زحلة فمكث فيها ثالث سنوات ثّم ُنقل بعدها إلى خدمة رعّية المخّلص في 

وصوته  وهناك اشتهر ببشاشته وضيافته للغرباء وفضيلته ١٩٥٩مونتريال آندا سنة 
 أوَدت بحياته فتوّفي مأسوًفا عليه من ١٩٦٥أصيب بذبحة قلبّية حاّدة سنة . الرخيم

  .الجميع لغيرته وطيبة قلبه وحّبه للخدمة
  

  منهاليوم الحادي عشر 
  . الشهيد في رؤساء الكهنة فالسيوس أسقف سبسطيةالقّديستذآار 

 عيسى إآليمنضوس :في هذا اليوم رقد بالرّب المطران جرمانوس معّقد واآلباء
  .وأمبروسيوس صابات بحري وفالبيانوس شكر وجبرائيل نبعة

  .ذآرى الحرب الكبرى األولى في الرهبانّية المخّلصّية
  

   عيسىإآليمنضوس األب -٦٤١ -١١١
 آانون ٩هو عبد اهللا الياس السكاف، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، ُعّين رئيًسا لدير رشمّيا سنة ١٨٦١  شباط سنة١٠ وسيم آاهًنا في ١٨٥٧األّول 
ولّما أّسس .  وتجّددت له الرئاسة مّرة أخرى ثّم ُأخذ رئيًسا لدير المزيرعة١٨٦٦

ثّم . البطريرك غريغوريوس يوسف المدرسة البطريرآّية في بيروت انتخبه رئيًسا لها
ثالثة مجامع نقله البطريرك نفسه نائًبا له في االسكندرّية ومكث في هذه الخدمة مّدة 

ثّم انُتخب رئيًسا لدير السّيدة ووآيًال . مع رئاسة الرهبان في مدينة االسكندرّية
، في آخر حياته َفَقَد بصره وانتقل إلى ١٨٨٦للرهبانّية في بيروت ومدّبًرا في مجمع 

  .، آان فاضًال وإداريا ممتاًزا١٨٩٢رحمة رّبه في دير المخّلص سنة 
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  ابات بحري األب أمبروسيوس ص-٦٥٨ -١١٢

 نيسان ٢٣هو ابن ميخائيل صابات، ُولد في عيتنيت، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس مّدة طويلة في آّل من غريفة ١٨٦٩ أيلول ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٨٦٥

سكن في آخر أّيامه دير عميق، ثّم انتقل إلى . والمختارة وعينبال ومعاصر الشوف
  .١٩٣٢دير المخّلص حيث توّفي سنة 

  
   األب فالبيانوس شكر-٦٥٩ -١١٣

 ٢٣هو ابن بشارة جّبور شكر من معاصر الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس طيلة حياته في األبرشّية ١٨٧٥ أّيار ٢ وسيم آاهًنا في ١٨٦٥نيسان 

  .١٩١٥ة خصوًصا في المكر وفيها انتقل إلى رحمة رّبه سنة عّكاويال
  

  معّقد المطران جرمانوس -٦٩٦ -١١٤
 من والَدين هما عيسى المعّقد ومريم ١٨٥٢ آانون الثاني ٣ُولد في دمشق في 

وهرب إلى الدير وله من العمر سّت عشرة سنة دون رضى . خّياطة وُدعي يوسف
تتلمذ وهو في . والَديه فاستقبله األب العاّم يوحّنا آحيل الذي ُأعجب بنباهته فَقِبله

 فكان على مثاله يلبس المسح والزّنار الحديدّي ثبّحو إآليمنضوسالعامر للبطريرك 
ويجلد نفسه وينام على الحضيض وال يأآل إّال مّرة واحدة في الصيام، وآان أيًضا 

ومع عكوفه على الصالة وممارسة . يعجن ويحمل الماء ويخدم األخوة على المائدة
أبرز نذوره .  باخوساإلماتة برع في العلوم الالهوتّية والفلسفّية على يد المعّلم يوسف

، رفض ١٨٧٥ تشرين األّول سنة ٤ وسيم آاهًنا في ١٨٧٠ نيسان ٣٠الرهبانّية في 
الخدمة الراعوّية في الشام في أوائل حياته الكهنوتّية خوًفا من جسامة مسؤولّية الكاهن 
في آرسي االعتراف، فالزم المدرسة المخّلصّية يعّلم فيها العلوم والفضيلة ويخدم 

 في آخر أّيامه والذي آان يسكن في ممشى الخشب بّحوث نفسه البطريرك بالوقت
ثّم طلبه البطريرك , القديم، وآانت غرفة األب معّقد مقابل غرفة البطريرك

غريغوريوس يوسف ليكون آاتم سّره وآاهًنا للرعّية فنشط في الخدمَتين بغيرة نادرة 
شريف وهناك اهتّم بشراء آنيسة ثّم نقله البطريرك يوسف إلى القدس ال. وعلم راهن

ة فيرونيكا وأشرف على اّتفاقّية المدرسة الصالحّية الخاّصة بالطائفة، وجّد في القّديس
وفي سنة . الرسالة والوعظ، فاعتنق آثير من األرثوذآس اإليمان الكاثوليكّي عن يده

نى فب.  انُتخب أسقًفا على بعلبك فكان الراعي األمين الساهر على قطيعه١٨٨٦
. ة بربارة في بعلبكالقّديسالمدارس وعّزز األوقاف وهو الذي باشر ببناء آاتدرائّية 
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 استقال من أبرشّيته ولبث مّدة في دمشق نائًبا للبطريرك غريغوريوس ١٨٩٤سنة 
ولّما انتخب . يوسف الذي آان يجّله ويحّبه وقد سّماه أسقف شرف لمدينة الالذقّية

يرًآا تنّحى تماًما عن خدمة الطائفة وباشر بتأسيس المطران بطرس الجريجيري بطر
، غايتها عمل الرياضات وإلقاء المواعظ ١٩٠٣جمعّية المرسلين البولسّيين، سنة 

وجعل لها شعاًرا العمل ... وتعليم قواعد الدين وأصول التعليم المسيحّي بشرح بسيط
 طويلة لسان حال  مجّلة المسّرة التي أصبحت لمّدة١٩١٠وآذلك أّسس سنة . الحثيث

 ١٩١١ شباط ١١توّفي هذا الحبر العّالمة في . بطريرآّية الروم الكاثوليك الملكّية
وآان شديد الغيرة على . مخّلًفا حسرة آبيرة، فقد امتاز بذآائه وعلو هّمته وتجّرده

ئس وقد عَرَفته اللغة العربّية آاتًبا مجيًدا والكنا. النفوس، ممتاًزا بعبادته لوالدة اإلله
الكالم الحّي، رفيق العابد، تفسير القّداس، : واعًظا فصيًحا، نشر مؤّلفات آثيرة منها

سبيل الصالح، دعاة الضالل، زهور النفس، حسن الختام، حسناء بيروت، أذآر 
الرّب، نزهة األفكار، السلوى، ذخيرة األصغرين، أّما أعظم مؤّلفاته هو رحلة 

م آتاب الميناون والسواعّية التي استعملت بعد وهو الذي ترج. الفيلسوف الرومانّي
هو من الرجال األفذاذ الذين . الطبعة الشويرّية القديمة وآان ال يزال راهًبا مخّلصيا

  .تفتخر بهم الرهبانّية والطائفة
  

   األب جبرائيل نبعة-٧٦٩ -١١٥
، أبرز نذوره ١٨٦١ شباط ٢هو ابن الخوري جريس نبعة، ُولد في جون في 

، بدأ نشاطه ١٨٨٦ آذار ٩ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٩ تشرين الثاني ٣٠ في الرهبانّية
ثّم . في خدمة الكنيسة راعًيا للنفوس في مصر حيث خدم بغيرة وقادة مّدة تسع سنوات

انُتخب رئيًسا للمدرسة فلبث فيها ثماني سنوات مثًال حيا للكمال الرهبانّي وتابع عمل 
 ١٩٠٤في مجمع . س األّول لإلآليريكّية المخّلصّيةاألب يوسف غّنام المؤّسس والرئي

 انُتخب أًبا عاما بالصوت ١٩٠٧وفي مجمع . ُعّين رئيًسا رهبانيا في أبرشّية عّكا
، ١٩١٣، وفي مجمع ١٩١٠الحّي وتجّددت له الرئاسة بالصوت الحّي في مجمع 

. نين والفرائضامتاز هذا الرئيس العاّم بحكمته وإدارته الرشيدة وحرصه على القوا
من مآثره أّنه ذهب إلى رومة لحضور اليوبيل المئوّي السادس عشر للقّديس يوحّنا 
الذهبّي الفم وهناك نال حظوة لدى الدوائر الرومانّية وسعى آثيًرا ألجل صالح األّم 

وقد اصطحب معه بعض اآلباء المخّلصّيين والسّيد جرجي . وعّزز مواقفها. الرهبانّية
قّي الذي آان يعتبر نفسه راهًبا مخّلصيا والذي أهدى لقجاسة البابا بيوس بيطار الدمش

وقد تّم أيًضا لألب نبعة . العاشر هدّيَتين ثمينَتين من شغله وفّنه باسمه وباسم الرهبانّية
نجاح باهر لدى الحكومة العثمانّية إذ حصل على إعفاء عمومّي من رسوم الجمارك 
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لك بفضل سطوته لدى الحّكام ونفوذ آلمته عند أصحاب لكّل مراآز الرهبانّية، وذ
وأيًضا أثناء رئاسته العاّمة اهتّم باليوبيل المئوّي الثاني لقيام دير المخّلص . الشأن

وآانت هذه الذآرى سبًبا النتعاش . وجعله محّطة لقاء وتقارب ونقطة نهضة روحّية
سلين البولسّيين من رهبانّي عارم وخصوًصا أّنه صادف مع تأسيس جمعّية المر

وقد سعى أيًضا مّدة رئاسته . المطران جرمانوس معّقد، أحد أبناء الرهبانّية المخّلصّية
العاّمة إلنشاء مكتبة في دير المخّلص تضاهي أهّم المكتبات غًنى وفنا، وقد ساعده 

وقد بدأ أيًضا ببناء ممشى الخشب الجديد في . بذلك المّجار المشهور جرجي بيطار
عامر وببناء الوآالة المخّلصّية في صيدا تحت إشراف األب نقوال أشقر وبمساعدة ال

األب استفانوس صقر المالّية، ثّم بنى الطابق الثاني في دير السّيدة بعد أن قامت 
وفي آّل هذه األعمال اشتهر األب نبعة . القناطر الغريبة لتسند البناء المتزعزع
ان يعتمد لتنفيذ المشاريع على مساعدة الرهبان بحكمته وشجاعته وحسن إدارته، وآ

  .الذين آانوا يلّبون نداءه دون ترّدد ِلما آان له من اعتبار واحترام عند الجميع
وأثناء الحرب الكبرى فتح قلبه وأدياره إلطعام الجائعين وحضن الهاربين من 

قراء وأبناء يجب أن نفتح الدير على مصراَعيه للف"وقال آلمة مشهورة . ظلم األتراك
ويجب أن نبقى دائًما . فمن المحال أن يقصدنا إنسان ليأآل وفي بيته قوت. السبيل

وآان ". فاتحين األبواب لهؤالء المحتاجين فإذا نفد ما عندنا من زاد فلنمت مع الفقراء
 عامًال في الدير، هذا ١٣٠عدد المتسّولين ال يقّل عن مئة وخمسين والمئتين آّل يوم و

. بان واإلآليريكّيين الذين لم يقبل الرئيس العاّم نبعة أن يذهبوا إلى بيوتهمعدا الره
وبقيت جّرة الزيت وآيس الطحين ال يفرغان في العامر بسبب حكمة وتدبير األب 

  .نبعة
وُعرف عن الرئيس العاّم نبعة اهتمامه الشديد بالمحافظة على عوائد وتقاليد 

لموارنة يطالبون بحقوق في معبد سّيدة المنطرة في وحقوق الرهبانّية، فإّنه لّما قام ا
مغدوشة هّب يدافع بجرأة مع المطران باسيليوس حّجار عن حّق الطائفة األوحد في 

وهذا ما حصل أيًضا بينه وبين البطارآة واألساقفة بخصوص بعض . هذا المزار
  .التعيينات والتدابير الرهبانّية

ن أّيام الحرب المشؤومة عند والي بيروت واسُتدعي األب العاّم نبعة في يوم م
الترآّي مع سائر الرؤساء العاّمين، وقد فرض على الرهبانّية المخّلصّية خمسة عشر 

فقابله األب نبعة مع سائر الرؤساء العاّمين وأقنعه بقّوة حّجته وسطوته . ألف ليرة ذهًبا
وقد رجع منتصًرا . إليهابأن يترك لكّل رهبانّية أمر تدبير معيشتها وإطعام الوافدين 

إّنما انتصر عليه مرض التيفوس المتفّشي في تلك األّيام فُنقل إلى دار البكتي وظّل 
الرهبان وأهل الجوار يصّلون ألجل شفائه ويعتنون به إّأل أّنه انتقل إلى رحمة رّبه في 
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ر ، وآان يوم وفاته يوم حزن عميق شامل عّم المنطقة المجاورة للدي١٩١٧ شباط ١١
وآّل الرهبانّية والطائفة، ِلما آان هذا األب الجليل يتحّلى به من سامي األخالق 

هو من أعظم وأفضل الرؤساء العاّمين في الرهبانّية المخّلصّية ومن خيرة . والفضائل
  .رجاالتها، اشتهر بحكمته الفائقة ومهابته ووقاره وحسن إدارته الرشيدة

  
   المخّلصذآرى الحرب الكبرى األولى في دير

نلحق هذه النبذة عن دير المخّلص إّبان الحرب العالمّية األولى الكبرى بحياة 
األب العاّم جبرائيل نبعة، ألّن اسمه ارتبط بها بما قام أثناءها من أعمال مجيدة خدم 

لّما اندلعت الحرب بين الدولة العثمانّية وهي . فيها الرهبانّية والشعب خدمة ممتازة
نة على مقدرات البالد في آّل البالد الشرقّية وبين الحلفاء، تجّمعت الدولة المهيم

الجيوش الترآّية في سوريا ولبنان فعّم الخراب وساد الجوع ودّقت أبواق الحزن 
لكّن األب العاّم جبرائيل نبعة فتح قلبه . أبواب جميع الشعب تقريًبا وأبواب العامر
ومين الهاربين من مطاردة األتراك ومن وأدياره آّلها للفقراء والمحتاجين والمظل

وقد . وأخذت الجموع الجائعة تتوافد على دير المخّلص لسّد الجوع. الخدمة العسكرّية
وقد ورد في ما . قّدر معّدل الطحين الذي آان ُيعجن وُيخبز آّل يوم نحو سبعين رطًال

ضّده بسبب إحسانه سبق الكلمات الذهبّية التي قالها األب نبعة لّما اشتّدت المعارضة 
وآان عدد الفقراء المتجّمعين على باب دير المخّلص فقط ال يقّل . وآرمه الكبيَرين

عن مئة وخمسين أو مئتين آّل يوم، ُيضاف إليهم سّكان الدير والعاملون فيه وقد 
جاوز عددهم مئة وثالثين رحمة بهم وشفقة على فقرهم وحماية لهم، وشرآاء الدير 

يفا والجليلّية ومزرعة الضهر ومزمورة وخربة بسري والحجاجّية من المحتقرة وبك
وفي مسعى ألجل . وغيرهم من سّكان القرى المجاورة آجون وقتالي وبسري وغيرها

تأمين القوت أرسل األب نبعة األبَوين غريغوريوس حوراني وأنطون خواجا إلى بالد 
جلبا آمّية آبيرة آانا بشارة وجهات الحولة لجلب ما يلزم من الحبوب، فتوّفقا و

وهنا ال بّد من . ينقالنها خلسة وليًال وآثيًرا ما تعّرضا للسلب والنهب ولسائر األعذبة
التنويه واإلشادة بفضل يوسف بك الزين الذي باع للدير مئتي قنطار من القمح 
والشعير والذرة والفول والعدس َديًنا لسنة، وجعل ثمن الرطل من آّل هذه األصناف 

ورغم أّن األسعار ارتفعت استمّر هذا الرجل الكريم بالمحافظة .  عشر قرًشاخمسة
وقد ساعد األبَوين . على السعر المرّتب سابًقا، فلم يقبل أن يأخذ سنًدا من الرئيس العاّم

  .حوراني وخواجا وجيه من صيدا هو السّيد حّنا زاخر
لعامر بفضل وطالت الحرب وطالت ويالتها واستمّر اإلحسان يتدّفق من ا

ولم يستجب إللحاح شيوخ الرهبان بأن يصرف . حكمة ومحّبة األب العاّم نبعة
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الطّالب الدارسين والمبتدئين إلى بيوتهم بأن حضنهم في حمى من الجوع والبؤس 
مع آّل هذه الويالت التي هي وليدة الحرب زحف الجراد فأتلف المزروعات . والظلم

األتراك وظلمهم فكانوا يأتون إلى الدير لعّد غرفه أو وزاد تعّسف . واْلَتَهم األشجار
لجعله ثكنة عسكرّية في ناحية الشوف أو لطلب البقر والبغال لحاجة الجيش الترآّي 

وزاد الظلم وبلغ أوّجه ِلما طلبوا من الرئيس العاّم القساطل التي تجلب المياه من . لها
ه لبث األب نبعة صابًرا وديًعا وفي معرآة المصير هذ. الجليلّية إلى دير المخّلص

  .واثًقا بعون اهللا يتغّلب بشجاعة على الصعاب آّلها ويمنع بحكمة المآسي الداهمة
فاإلحسانات من اآلباء . وال نزيد آثيًرا في وصف هذه الحرب البشعة

المخّلصّيين حبست، والمداخيل توّقفت، وإمدادات األديار الصغيرة إلى الدير الرئيسّي 
إّنما زاد حزن الرئيس . ومع ذلك استمّر ينبوع المحّبة يتدّفق دون توّقف البّتة. انقطعت

العاّم ِلما أصاب آثيرين من الكهنة المخّلصّيين من ضروب النفي والتشريد والذّل 
 صايغ، فيليّبوس جّمال، إغناطيوسفاآلباء يوسف سابا، يوسف فرنسيس، . والهوان

 سمعان عطايا، أغابيوس فّواز، نقوال قّسيس، سباسيليو ، نّعومأغابيوسيوسف مغيزل 
 حكم قد دوماني، ويوسف حّجار غريغوريوس األسقَفين عدا رعد، ويوسف قنواتي
 الجنود ومن الترآّية السجون في العذاب ذاقوا أو بعيدة بالد إلى نفوا أو باإلعدام عليهم

  .الظالمين العثمانّيين
 أحياًنا فكان .باهللا وثقة جأش رباطةب الصعاب يجابه نبعة العاّم الرئيس وآان

 يالطف أخرى ومّرة الجليلّية، مياه قساطل لتخليص فعل آما الحّكام، لدى يتدّخل
 الحكيم الرئيس آان دوًما إّنما .بوداعتة يتصّرف أخرى ومّرة يتوّعد مّرة بالمال،
 الرّب وآان .عونه على ويّتكل باهللا يثق وتصّرفاته أعماله آّل في الذي الفاضل المهيب
  .معه دوًما

  
  منهاليوم الثاني عشر 

  .ين مالتيوس رئيس أساقفة أنطاآية العظمىالقّديستذآار أبينا في 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األخ سبيريدونس اليبرودي واألب نقوال برشا

  
   األخ سبيريدونس-٦٠٤ -١١٦

ى ، قض١٨٥٢ آانون األّول ٢٧ُولد في يبرود، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  . في دير المخّلص١٨٨٦توّفي سنة . حياته آّلها راهًبا بسيًطا فاضًال

  
   األب نقوال برشا-٨٤٣ -١١٧
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، وسيم ١٨٩٢ نيسان ١٧، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٨٦٦ُولد في صيدا سنة 
، خدم أّوًال في مدينة صيدا آوآيل وآرئيس رهبانّي، ١٨٩٤ آانون األّول ٦آاهًنا في 

ثّم ُعّين نائًبا عاما للمطران باسيليوس حّجار في . مالك عبراوآوآيل بطريرآّي على أ
نفاه األتراك إلى بعلبك أثناء الحرب العالمّية الكبرى األولى لصداقته مع الدولة . صيدا

في آخر حياته خدم بلدة مشغرة فأصلح آنيستها واّسس مدرسة للبنات بإدارة . الفرنسّية
 في مشغرة بعد أن صدَمته سّيارة ١٩٣٢سنة توّفي . راهبات القلَبين األقدَسين

امتاز . وآسرت رجله لّما آان متوّجًها إلى رّياق لمصالحة بعض المتخاصمين
فقد . بسياسته المحّنكة وغيرته على مصالح الطائفة وبجرأته في الدفاع عن الحّق

ة ومّرة داس شعائرها بأقدامه في مشغرة عندما أرادت هذه الجمعّي. حارب الماسونّية
آان آريم اليد . السرّية أن تجّنز حسب طقسها أحد أبمائها النائبين بعد الجّناز الكنسّي

أيًضا، طّيب األخالق، بشوًشا، غيوًرا جدا في خدمة النفوس، شديد المحافظة على 
  .تمارينه الروحّية وخصوًصا الصالة الفرضّية

  
  منهاليوم الثالث عشر 

  .تذآار أبينا الباّر مرتينيانوس
في هذا اليوم رقد بالرّب المطران باسيليوس فينان واألبوان برنردوس المعلولي 

  .وسمعان قنواتي واألخ زّآا غنطوس
  

   المطران باسيليوس فينان-٢٢ -١١٨
 الصيفي فكان من ألمع وأفضل أفثيميوسهو يافاوّي المولد تتلمذ للمطران 

دء حياته الكهنوتّية ، وامتاز منذ ب١٧١٧وقد سامه المؤّسس آاهًنا سنة . تالمذته
وامتاز باألخّص بصوته الرخيم ونغمته . بغيرته وتعّقله  وورعه وعلمه وفصاحته

وهو أّول َمن عّلم هذا الفّن في الرهبانّية . العذبة وبراعته في علم البصلتيكا
المخّلصّية، ومنذئٍذ اشتهرت األنغام المخّلصّية في األنحاء والكنائس الطائفّية 

 انقسمت األبرشّية الصيداوّية إلى قسَمين ١٧٢٤سنة . راث المخّلصّيوأصبحت من الت
فقد اختار الشعب في دير القمر .  الصيفّيأفثيميوسبسبب انتخاب خليفة للمطران 

وقرى الشوف باسيليوس فينان أسقًفا عليهم ووافق على ذلك األمير حيدر شهاب حاآم 
 ومع األب المذآور الذي آان جبل لبنان، بسبب عالقته الطّيبة مع دير المخّلص

 إغناطيوسوبقيت مدينة صيدا وأبرشّية صور خاضعة للمطران . يحترمه ويعّزه
  .البيروتي
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 هربت بعض راهبات دير صيدنايا المشهور مع أسقفهّن الباّر ١٧٢٧سنة 
وما عّتم أن سافر . ناوفيطوس نصري الحلبي إلى لبنان والتجأوا إلى دير المخّلص

وس إلى رومة حيث قضى باقي حياته بقداسة تارًآا المرآز الذي المطران ناوفيط
حينئٍذ جمع البطريرك طاناس األب العاّم . سكنه في رشمّيا للرهبانّية المخّلصّية

والمدّبرين وشيوخ الرهبانّية ليتدارسوا أمر أولئك الراهبات، فأجمع الرأي على إسناد 
فرّتبهّن في بلدة . ّلى به من صفات ُمثلىالعناية بهّن إلى المطران فينان ِلما آان يتح

برتي، ألّن آّل سّكانها هم من طائفة الروم الكاثوليك وألّنها تابعة إلمارة جبل لبنان 
الخاضعة له آاسقف، وعّين الراهبة تقال المعلولّية التي أتت من صيدنايا رئيسة 

تفانوس عطا اهللا يمّد وآان الرئيس العاّم األب اس. عليهّن، وَسّن لهّن قوانيَن ونظًما
وقد . أولئك الراهبات بالمال ويرسل آهنة لخدمتهّن الروحّية ولجمع الحسنات لهّن
ثّم أمر . اشترى لهّن أراضي واسعة في برتي وجوارها، آما يظهر من الحجج القديمة

ثّم . البطريرك آيرّلس طاناس ببناء آنيسة في برتي يكون بابها مّتصًال بدير الراهبات
 التي اجتاحت تلك ١٧٤٣ت االضطرابات السياسّية وثورة المتاولة سنة اضطّر

لذلك ابتاع لهّن . المنظقة أن ينقل المطران فينان الراهبات إلى جوار دير المخّلص
 مزرعة غوايا من الشيخ علي جنبالط وباشر ببناء دير للراهبات باسم ١٧٤٥سنة 
، وساعد في بناء الدير ١٧٥٠ ين بطرس وبولس وقد انتهى البناء فيه سنةالقّديس

وتأسيس الرهبانّية الجديدة النسائّية البطريرك آيرّلس طاناس، آما رأينا أعاله، والذي 
أَمر أيًضا ببناء آنيسة في دير الراهبات المذآور باسم سّيدة البشارة، على نفقته 

  . البشارة، وبعدئٍذ دعي الدير مع الكنيسة باسم سّيدة١٧٥٣وقد تّم ذلك سنة . الخاّصة
 في دير ١٧٥٢ولّما أتّم المطران فينان هذا العمل العظيم رقد بالرّب سنة 

 أنطونيسو القّديسالمخّلص وُدفن تحت الدرجة التي يقف عليها الكاهن في معبد 
. اشتهر هذا الحبر بسيرته الصالحة ومثله الجميل واهتمامه ببناء الكنائس. البدواني

  :في جون، آما يقرأ فوق بابها الشمالّيفهو الذي بنى آنيسة السّيدة 
  ،١٧٣٧هذا مقام بناه المطران باسيليوس فينان سنة 

وآذلك هو الذي بنى آنيسة المحتقرة التي آان يسكن في أحد أقبيتها، آما تدّل 
  .حّجة شراء مزرعة غوايا

  
   األب برنردوس-٢٨٨ -١١٩

 أحّس ١٧٨٨ثاني  تشرين ال٢ُولد في معلوال، وبعد إبرازه نذوره الرهبانّية في 
بوجع في ِرجله، ولم يظهر في البدء أّنه عضال، لكّن الوجع قوي عليه فتوّفي سنة 

  . في دير السّيدة وُدفن في آمنتير دير المخّلص١٧٩٣
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   األخ زّآا غنطوس-٧٥٢ -١٢٠

 ٢هو غنطوس ابن نقوال غنطوس، ُولد في المختارة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
وآل إليه . ي طيلة حياته أًخا بسيًطا عامًال في دير المخّلصبق.  وُدعي زّآا١٨٧٦آذار 

االهتمام بالزيت وإضاءة القناديل وطبخ القهوة واالعتناء بضيوف دار البكتي 
وآان في آّل هذه الخدم مثال النشاط واالستقامة والحرص . ونظافتها واالهتمام بالفحم
وجاًعا آثيرة في جسده بصبر فائق، في آخر أّيامه تحّمل أ. الذي يكره التفريط والتبذير

آان صافي النّية، خالًيا من الغّش، سليم القلب . وعاش هذا الراهب فقيًرا ومات فقيًرا
  . في دير المخّلص١٩٢٣توّفي سنة . والطوية ومدّقًقا في حفظ نذوره

  
   األب سمعان قنواتي-٨٨١ -١٢١

 ٢٥ آاهًنا في  وسيم١٩٠٣ تّموز ٢٦ُولد في عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ة بعد سيامته الكهنوتّية وفيها قضى أآثر عّكاوي، ُأرسل إلى األبرشّية ال١٩٠٥نيسان 

ولّما شّبت نيران الحرب الكبرى . أّيامه، فنراه في حيفا وعّكا والجش وقانا الجليل
األولى عثر األتراك بين أوراقه على آتاب توصية يخّص أحد الفاّرين من الخدمة 

مسك وِقيد إلى المجلس العسكرّي حيث ُأهين جدا وُضرب ثّم ُنفي إلى العسكرّية فُأ
بعد الحرب خدم . سيواس وهناك ذاق العذاب والهوان، وقد أّثر هذا آّله على دماغه

في فلسطين أيًضا وأخيًرا رجع إلى العامر فتنّقل بين دير المخّلص ودير عميق إلى أن 
  . في دير عميق١٩٥٠توّفي سنة 

  
  منهلرابع عشر اليوم ا

  .تذآار أبينا الباّر إفكسنديوس والباّر مارون الناسك
  . حّجارإآليمنضوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان بطرس فاخوري و

  
   األب بطرس فاخوري-٩١١ -١٢٢

 ١٩٠٤ نيسان ٢٣ وبعد نذوره الرهبانّية البسيطة في ١٨٨٦ُولد في صيدا سنة 
 والالهوتّية، لكّن صّحته حالت دون متابعة ُأرسل إلى رومة ليدرس العلوم الفلسفّية

 وسيم آاهًنا ١٩٠٨ حزيران ١٤دروسه، فعاد إلى الشرق وأبرز نذوره االحتفالّية في 
، ونراه بعد رسامته الكهنوتّية في المدرسة المخّلصّية معّلًما ١٩٠٩ آانون األّول ٦في 

الرهبانّية ابًنا بارا لها ورأت فيه . وفي معاصر الشوف آاهًنا للرعّية محبوًبا وفاضًال
وآان وآيًال في . فسّلَمته وظائف مختلفة أحسن القيام بها لسالسة طبعه وتجّرده



 62

 فجّدد البناية الشرقّية وزاد الدخل حّتى بلغ ١٩٢٥ و١٩٢٢بيروت في مجمَعي 
وفي آّل ظروف حياته لم ينَس .  ليرة ذهبّية آّل سنة، وآذلك عمل في شبرا١٨٠٠

ّية فكان يساعدها في الضيقات الملّمة بها وفي آّل ظرف، آما عمل حين أّمه الرهبان
سنة . وّسع البناء في المدرسة المخّلصّية وُأنير الدير بالكهرباء فتبّرع بمال وفير

 ُعّين مدّبًرا أّوًال ونائًبا عاما فقام بهذه الوظيفة مع رئاسة الدير مّدة من الزمن ١٩٣٤
وفي عهد رئاسته على  دير المخّلص ُبني الطابق . بيروتومع وآالة الرهبانّية في 

 انتقل إلى أبرشّية حيفا ١٩٤٣سنة .  غرفة مع ملحقاتها٢٤الثالث الشرقّي وآان يضّم 
نائًبا عاما ووآيًال للرهبانّية ورئيًسا للرهبان عن طلب ملّح من المطران جاورجيوس 

فلّما احتّل . ف أحدى وعشرين سنةحكيم الذي آان يجّله ويحّبه، ولبث في هذه الوظائ
اليهود فلسطين صمد في الجهاد وفي المعرآة ودافع دفاع األبطال عن أوقاف الطائفة 

توّفي في حيفا . والرهبانّية فُحفظت آّلها من االعتداء واالحتالل بمسعاه وبفضله فقط
 حيث ُأقيم  واسُتقبل جثمانه في الناقورة باحتفال ثّم ُنقل إلى دير المخّلص١٩٦٤سنة 

امتاز هذا األب بمحّبته المخلصة للرهبانّية وسياسته اللطيفة وصوته . له مأتم حافل
  .الرخيم، آان محّدًثا لبًقا يستهوي السامعين بأسلوبه الروائّي الممّيز

  
   حّجارإآليمنضوس األب -٩١٣ -١٢٣

هو داود ابن يوسف أبو شقرة الحّجار، ُولد في الكفور قرب النبطّية، أبرز 
 ١٤، ثّم سيم آاهًنا في إآليمنضوس وُدعي ١٩٠٧ آانون الثاني ٧ره الرهبانّية في نذو

دير القمر، حيفا، صور، زحلة، الشام، : ، خدم النفوس في أماآن مختلفة١٩٠٧نيسان 
وفي آّل هذه المراآز . جديدة مرجعيون، صيدا، قيتولي ومغدوشة في آخر المطاف

وفي أآثر األحيان آان آاهًنا . ارس أو معّلًما فيهاآان مرّنًما في الكنائس أو رئيس المد
عاد في آخر حياته إلى الدير وسكن دار البكتي حيث . امتاز بعذوبة صوته. للرعّية

  .١٩٤٧آانت تخدمه أخته إلى أن توّفي في مثل هذا اليوم سنة 
  

  منهاليوم الخامس عشر 
  . الرسول أونوسيموسالقّديستذآار 

  . األب يواآيم قرداحيفي هذا اليوم رقد بالرّب
  .تذآار األب أونوسيموس بهيت الحّجار

  
   األب أونوسيموس بهيت الحّجار-٢٥٨ -١٢٤
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 ثّم سيم ١٧٧٧ تشرين األّول ٨ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨١٠آاهًنا، نراه رئيًسا للمبتدئين في دير السّيدة حيث توّفي بالطاعون سنة 

  
  حي األب يواآيم قردا-٤٧٢ -١٢٥

ُولد في جّزين ودخل الرهبانّية وهو ابن ثالث وعشرين سنة، أبرز نذوره 
 ١٨٤٢، سنة ١٨٣٦ نيسان ١٩ وسيم آاهًنا في ١٨٣٢ حزيران ٥الرهبانّية في 

ُأرسل إلى مصر آوآيل للرهبانّية فأحسن التصّرف وامتاز بغيرته على مصالح 
 أرسَلته السلطة إلى ١٨٥٦ سنة. الرهبانّية وبقداسة سيرته ولبث هناك ثالثة مجامع

ليفورنو ليقّدم آّل يوم القّداس األبدّي الذي أّسسه المرحوم يوسف فرنجّيه الدمشقّي 
 رجع إلى دير المخّلص فُأسند إليه إرشاد ١٨٥٧وفي سنة . باسم آاهن مخّلصّي

الراهبات المخّلصّيات، فأقام عندهّن سبع عشرة سنة مليئة بالفضيلة والمثل الصالح، 
  .١٨٨٤ استعفى وأتى فسكن في دير المخّلص حيث توّفي سنة ثّم

  
  منهاليوم السادس عشر 

  . الشهيد بمفيليوس ورفاقهالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران باسيليوس حّجار واألب يوسف خّوام

  .تذآار األخَوين بمفيليوس الذي من شفاعمر وبمفيليوس الصفدي
  

  لشفاعمري األخ بمفيليوس ا-١٧٧ -١٢٦
ُولد في شفاعمرو وأبرز نذوره الرهبانّية وهو في حالة الخطر الشديد وتوّفي 

  . وهو ال يزال مريًضا، وآان ذا سيرة صالحة للغاية١٧٦٨سنة 
  

   األخ بمفيليوس الصفدي-٢١٣ -١٢٧
، وعاش ١٧٧٢ تشرين األّول ٢٨ُولد في صفد وأبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٢٣األخوة إلى أن توّفي في دير المخّلص سنة راهًبا بسيًطا ممتاًزا بخدمة 
  

   المطران باسيليوس حّجار-٦٣٦ -١٢٨
هو فضل اهللا الياس توما الحّجار وآان والده من عائلة سكاف ولكّنه ُآّني باسم 

، وتوّفي والده وهو ١٨٣٩ آانون الثاني ٦ُولد في جّزين في . الحّجار عائلة والدته
 للخدمة ثّم ُقِبل في الرهبانّية لنباهته، ولّما بلغ حدث السّن فأتى إلى دير الراهبات

الخامسة عشرة من عمره ُأرسل إلى رومة لينال الشهادات العالية، وفيها أبرز نذوره 
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، فعهد ١٨٦٧ وُدعي ميخائيل، ثّم عاد إلى الشرق ١٨٦٦الرهبانّية وسيم آاهًنا سنة 
 عين تراز، وفيها عّلم إليه البطريرك غريغوريوس يوسف التعليم ثّم رئاسة مدرسة

، وفي هذه السنة انُتخب أسقًفا ١٨٧١الفلسفة والالهوت النظرّي واألدبّي حّتى سنة 
على أبرشّية حوران باسم باسيليوس، فساس رعّيته بنشاط وغيرة وأرجع الوئام بين 

في . الحواتمة سّكان خبب الفاللحة سّكان بصير بعد أن تفاقم الخطب وُسفكت الدماء
ثناء ُأسندت إليه الزيارة الرسولّية على الرهبانّية فعمل جاهًدا الزدهارها هذه األ

 إلى رومة والبرازيل وعّرج على ١٨٧٩سافر سنة . وتوسيع المدرسة اإلآليريكّية
فرنسا وفي هذا التجوال جمع ماًال وفيًرا وارتبط بصداقات مع محسنين آثيرين ونال 

 ُنقل إلى أبرشّية صيدا، فكانت ١٨٨٧سنة . حيثما حّل شهرة واسعة وإآراًما بالًغا
ميداًنا فسيًحا تجّلت فيه غيرته ونشاطه، فقد اشترى في دير القمر دار بطرس آرامة 
شاعر المير بشير وحّولها إلى مدرسة آبيرة، وآذلك بنى مدارس في الصالحّية 
وآفرحونة وجّزين وقتالي وروم وآرخا وعين زحلتا ومعاصر الشوف والمختارة 

اإلضافة إلى مساعدة اآلباء اللعازرّيين والكّبوشّيين الذين آانوا يهتّمون ببعض ب
أّما .  ألف غرش وهو مبلغ آبير في تلك األّيام٣٠آان ينفق سنويا . مدارس األبرشّية

الكنائس التي بناها فهي عدا آاتدرائّية صيدا الفخمة آنائس آنائس النبطّية، جباع، 
 قيتولي، عماطور، وادي الدير، الخريبة، آفرقطرة والمّية جّزين، جنسنايا، مغدوشة

وقد بنى أيًضا المطرانّية في صيدا مع آّل الدُّور الفخمة التي حولها في الشارع . ومّية
  .الذي ُسّمي شارع المطران بسبب ما أشاد فيه من أبنية ومحّالت تجارّية

 المجمع ١٨٩٣نة فلّما حضر س. وآان له احترام لدى الدوائر الفاتيكانّية
القربانّي في القدس ألحَّ عليه الكردينال الموفد البابوّي ليذهب معه إلى مصر ليعمال 

وآان نافذ . هناك في سبيل وحدة الكنيسة القبطّية األرثوذآسّية مع الكنيسة الكاثوليكّية
ة الكلمة أيًضا لدى السلطات الترآّية والباب العالي فحاز على األوسمة الرفيعة، ومّر

طلب من السلطان العثمانّي مساعدة لترميم جامع البحر في صيدا فأعطاه ألف ليرة 
وخّلص بسب صداقته مع الحكومة الترآّية راهبات . عثمانّية وأغدق عليه المال

المحّبة في بيروت بعد أن صدرت األوامر بنفيهّن من ديرهّن، وآذلك حافظ على 
وقد أصبح لهذا السبب . مر بحجزهاقساطل مياه دير المخّلص بعد أن صدر األ

رغم ما آان عليه من . وبسبب مآثره الكثيرة رئيًسا فخريا لجمعّية الهالل األحمر
 شباط ٩صالت طّيبة مع األتراك آان صديًقا حميًما لفرنسا التي أنعمت عليه في 

 انُتخب قائمقاًما بطريرآيا مكان البطريرك ١٩١٦سنة .  بوسام جوقة الشرف١٩١٤
يرّلس جحا الذي ُنفي أّوًال ثّم توّفي فعمل المطران حّجار بهّمة ونشاط ولم يطل به آ

، ثّم ُنقل إلى ١٩١٦الزمن حّتى أصاَبته نزلة صدرّية فتوّفي في دمشق وُدفن فيها سنة 
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 وُأقيم له مأتم مهيب أّبَنه فيه قريبه المطران غريغوريوس ١٩٢٣ نيسان ١٣صيدا في 
لقد جاهْدَت الجهاد : "كالم بليغ ومؤّثر شارًحا فيه آية الرسولحّجار إمام الخطباء ب

  ".الحسن وأتمْمَت شوطك وحفظَت اإليمان
آان هذا الحبر رحب الصدر، سموًحا، ودوًدا، ممتاًزا بحنكته وقّوة عزيمته 

وفي أّيام الصيام آان . ورغم انكبابه على العمل آان يخّصص وقًتا للصالة العقلّية
عمل آثيًرا على . لخلوة إلى الظهر، وآان شديد التعّبد لمريم العذراءيعتزل الشغل ل

نشر عبادتها في أبرشّيته بما أّسس من أخوّيات آأخوّية سّيدة النجاة، وبما قام به من 
وقد نشر . إصالح في مقام سّيدة المنطرة في مغدوشة وتعريف له في الشرق والغرب

د المسيح األخيرة، وآتاًبا آخر عن سّيدة مغدوشة سّلم السعادة ووصّية السّي: آتاَبين هما
  .بالعربّية والفرنسّية

  
   األب يوسف خّوام-٦٣٨ -١٢٩

 ١٨٥٧ آب ١٥هو ابن نقوال خّوام، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس في أماآن آثيرة وتقّلد النيابة البطريرآّية في ١٨٦٧ثّم سيم آاهًنا سنة 

امتاز بصوته الجميل . الزمن وُعّين وآيًال للرهبانّية في بيروت وزحلةالقدس مّدة من 
  .١٨٩٨توّفي في أنطوش بيروت سنة . وإتقانه لفّن البصلتيكا

  
  منهاليوم السابع عشر 

  . العظيم في الشهداء ثاوذورس التيرونيالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان مرتينوس رابيه وجبرائيل الزين

  
   األب مرتينوس رابيه-٦٨٧ -١٣٠

 ١٩ وسيم آاهًنا في ١٨٦٧ ايلول ٢٠ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس في مصر واالسكندرّية وصور وجّزين حيث توّفي فجأة ١٨٧٥أيلول 
 وُدفن في آنيستها، آان محبوًبا من الرعّية، غيوًرا في خدمة النفوس، ١٩٠٦سنة 

  .ته وإتقانه لفّن البصلتيكامشهوًرا بعذوبة صو
  

   األب جبرائيل الزين-٧١٣ -١٣١
هو نعمان نقوال الزين من الفرزل، دخل الدير وأبرز فيه النذور الرهبانّية في 

، دّرس اللغة العربّية في ١٨٨٠ وسيم آاهًنا في بعبدا سنة ١٨٧٤ تشرين األّول ٢٠
 في أماآن شّتى، خدم النفوس. ة حّنة في الصالحّيةالقّديسصيدا ثّم في مدرسة 
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 أتى إلى دير المخّلص للراحة فتعافى ثّم ١٩٣٤سنة . وخصوًصا في مدينة صور
  .، آان فاضًال تقيا١٩٣٥أصيب بالفالج فأودى بحياته سنة 

  
  منهاليوم الثامن عشر 

  .ين الون بابا رومةالقّديستذآار أبينا في 
س صوايا وأثناسيوس في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء رومانوس فسفس وباتريكيو

  .حوراني
  

   األب رومانوس فسفس-٤٢٠ -١٣٢
  .١٨٢٥ُولد في صور ورقد بالرّب سنة 

  
   األب باتريكيوس صوايا-٥١٩ -١٣٣

ُولد جرجس سعادة صوايا في مشغرة، أبرز نذوره الرهبانّية في مشغرة، أبرز 
، ُأرسل لخدمة ١٨٤٨ تّموز ٣١ وسيم آاهًنا في ١٨٣٧ شباط ١٠نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٧٤ نيسان ١٧لنفوس في دمياط وبقي فيها إلى أن توّفي في ا
  

   األب أثناسيوس الحوراني-١٠٢٧ -١٣٤
 آانون ٤هو داود بن ملحم الحوراني وعدال الخرياطي، ُولد في جون في 

 وتدّرج بالدرجات المقّدسة ١٩٣٥ تّموز ٢١، نذر نذوره الرهبانّية في ١٩١٢الثاني 
غم أّنه آان يشعر دوًما بألم في رآبته اليسرى  ر١٩٣٨ نيسان ٢٢وسيم آاهًنا في 
عّلم العلوم الرياضّية واللغة الفرنسّية في المدرسة المخّلصّية وفي . وُدعي أثناسيوس

مدرسة الراهبات بغيرة وعذوبة ولين طبع أحّبه من أجلها آّل تالمذته ومعارفه 
ي بيروت سنة تسّلم إدارة الدروس في المدرسة البطريرآّية ف. وإخوته الرهبان

ولّما اشتّد ألمه، .  فكان مثاًال في الدّقة والتفاني رغم الوجع الذي آان يشعر به١٩٤٥
ُأدخل المستشفى في بيروتللمعالجة إّال أّن الداء قوي عليه فأسلم الروح بين أيدي 

 ثّم ُنقل إلى دير المخّلص وُأقيم له مأتم حافل ١٩٤٧إخوته بفرح وتسليم إرادة اهللا سنة 
د ترك هذا األب في قلوب آّل الذين عرفوه حسرة آبيرة لفقدانه في ريعان الشباب وق

فقد آان واسع الفكر، شديد اإلخالص، محبا للعمل، متعّلًقا آثيًرا بأّمه . ولحميد صفاته
  .الرهبانّية، وديًعا وصبوًرا على األلم

  
  منهاليوم التاسع عشر 
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  . الرسول أرشبوسالقّديستذآار 
  .يوم رقد بالرّب األبوان حنانيا المعلولي وأرشبوس يواآيمفي هذا ال

  .تذآار األب نيوفيطس سيوبتشي
  

   األب حنانيا المعلولي-٢٩٨ -١٣٥
 وسيم آاهًنا ١٧٩٠ آانون الثاني ٧ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٢٩ ورقد بالرّب في دير المزيرعة سنة ١٧٩٩سنة 
  

   األب أرشبوس يواآيم-٦٦٧ -١٣٦
لد في خبب، إّنما أصل عائلته من قيتولي من آل يواآيم وُتعرف باسم أبي ُو

 آذار ٣٠ وسيم آاهًنا في ١٨٦٥ آانون األّول ٣٠سمعان، أبرز نذوره الرهبانّية في 
خدم في بلدة عماطور قضاء الشوف مّدة طويلة من الزمن وفيها رقد بالرّب . ١٨٧٣

  .١٨٩٦سنة 
  

   األب نيوفيطوس سيبوتشي-١٠٢ -١٣٦
، ١٧٥٤ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٥٠لد في قبرص، أبرز نذوره الرهبانّية سنة ُو

  .١٧٩٢توّفي في صيدا سنة 
  

  منهاليوم العشرون 
  .ين الون أسقف قطانيالقّديستذآار أبينا في 

في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء الياس الذي من جّزين وروفائيل الجاويش 
  .وغريغوريوس غفلة

  .وس زلحفتذآار األب الوندي
  

   األب الياس الجّزيني-٤٢١ -١٣٧
 وارتقى إلى ١٨٢١ تشرين األّول ٥ُولد في جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 وُأرسل إلى خدمة النفوس في صور حيث ١٨٣١ آانون الثاني ٦درجة الكهنوت في 
ثّم ُأصيب بمرض عضال قضى عليه وُدفن في صور سنة . تفانى في أمر خالصها

١٨٣٨.  
  

  ألب الونديوس زلحف ا-٤٢٨ -١٣٨
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 ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٢٣ آب ١٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، بعد آهنوته خدم النفوس في مصر ودمشق والقرى التابعة لها ثّم رجع ١٨٣٦نيسان 

  .١٨٧٦إلى دير المخّلص وفيه رقد بالرّب سنة 
  

   األب روفائيل الجاويش-٧٣٧ -١٣٩
 آانون ١٠لة، أبرز نذوره الرهبانّية في هو فّضول الجاويش، ُولد في زح

بعد سيامته الكهنوتّية .  وُدعي روفائيل١٨٨٢ آذار ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٨٧٦األّول 
عهد إليه ببغض أشغال في العامر ثّم خدم النفوس في الرعايا المختلفة آالقدس وصور 

. واصلةوالفرزل وعينبل وخاّصة في الجش فلسطين حيث بقي تسًعا وعشرين سنة مت
ُوآلت إليه أحياًنا إدارة األوقاف واألرزاق في عبرا وفي أبرشّية صور فأحسن التدبير 
جدا ولّما آان ُيعيَّن لرئاسة دير معلوال أو عين الجوزة أو عميق آان يستقيل بعد 

 ثقلت عليه الشيخوخة فعاد إلى الدير ١٩٣٥في أوائل سنة . بضعة أّيام أو أشهر
، ١٩٣٨ة في احتمال األوجاع وفقدان البصر إلى أن توّفي سنة وقضى أّيامه األخير

  .آان خفيف الروح، قريًبا إلى القلوب، متواضع الجانب
  

   األب غريغوريوس غفلة-٨٩٧ -١٤٠
 في دير القمر ثّم دخل الدير ١٨٨٥ آانون الثاني ٢٥ُولد سليم حبيب غفلة في 

ريغوريوس ثّم سيم آاهًنا  وُدعي غ١٩٠٦ آانون الثاني ٢وأبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم في أوائل حياته الكهنوتّية في دير القمر بلدته وجوارها، ثّم ١٩٠٧ نيسان ٧في 

انتقل إلى زحلة وإلى وعّلقة زحلة وإلى مشغرة وإلى الشام في رعّية القورشي، وإلى 
ا بعد االحتالل ُأرسل إلى أبرشّية عّك. آفرحونة حيث بقي طيلة الحرب الكبرى األولى

 ُنقل إلى القاهرة آوآيل للرهبانّية وخادم للنفوس في ١٩٣٠ثّم في سنة . فخدم في حيفا
 فخدم النفوس في صيدا ١٩٤١شبرا، إّال أّن مناخ مصر لم يوافقه فعاد إلى الدير سنة 

وفي حيفا أصابه سنة .  غريغوريوس في حّي الجمالالقّديسوفي حيفا في آنيسة 
ى الدير للراحة والمعالجة، وآانت تهتّم به أخته  فالج نصفّي فجيء به إل١٩٤٤

 في دير ١٩٤٨توّفي سنة . الراهبة آاترينا وابنة شقيقته األخت إيريني عّساف
المخّلص وُعرف بأخالقه الرضّية الدمثة ومعشره اللطيف الجّذاب وقد امتزجت هذه 

  .انالصفات اإلنسانّية بحياة آهنوتّية ورهبانّية ملؤها االعتدال واالّتز
  

  منهاليوم الحادي والعشرون 
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 إفستاثيوس رئيس القّديستذآار أبينا الباّر تيموثاوس الذي آان من سنبلة، و
  .أساقفة أنطاآية العظمى

  .تذآار األب تيموثاوس رضى
  

   األب تيموثاوس رضى-٤٣٤ -١٤١
 ٨هو من بيروت مولًدا ومن دير القمر أصًال، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، ولم يلبث أن أصيب بداء السّل فتوّفي ١٨٣٤ وسيم آاهًنا سنة ١٨٢٥تشرين الثاني 
  . في دير المخّلص١٨٤١سنة 

  
  منهاليوم الثاني والعشرون 

  .ين المكّرمة التي آانت في أمكنة إفجانيوسالقّديسوجود عظام الشهداء 
  . مكاريوس شامي وبشارة أبو مرادمسّدّيةفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء الياس 

  
  مسّدّية األب الياس -٥٨٧ -١٤٢

 ٢٩ وسيم آاهًنا في ١٨٤٨ أيلول ١٢ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، وفي خدمته للنفوس اشتهر آثيًرا بلطف مزاجه وغيرته وتقواه ١٨٥٥آانون الثاني 
آان متقًنا لِعلم البصلتيكا، واعًظا بليًغا، صائب الرأي وثاقب العقل، . ومحّبته للجميع

له . آلمته مسموعة عند الحّكام والرؤساء ِلما آان يتحّلى به من صفات جميلةوآانت 
توّفي . مواعظ رياضى آبرى ألقاها في دير المخّلص تداوَلتها األيدي وآثر ناسخوها

  . وُدفن في مقبرة اآلباء المخّلصّيين١٨٩٦في آنيسة باب المصّلى في دمشق سنة 
  

   األب مكاريوس شامي-٦٧٧ -١٤٣
 وسيم ١٨٦٧ تشرين األّول ١شامي، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ابن يوسف 

 ثّم رئاسة دير ١٨٨٩ و١٨٧٤، تقّلد المدّبرّية في مجمع ١٨٦٩ أيلول ١٩آاهًنا في 
  . في صيدا وهناك ُدفن١٨٨٩، انتقل إلى رحمته تعالى سنة ١٨٧٤السّيدة سنة 

  
   األب بشارة أبو مراد-٧٣٢ -١٤٤

 ودخل ١٨٥٣صابات القّش، ُولد في زحلة سنة هو سليم بن جّبور أبو مراد وألي
الرهبانّية رغم ممانعة أهله وهرب وهو ابن إحدى وعشرين سنة إلى الدير بعد أن 
تدّرب على التقوى في البيت الوالدّي وعلى أيدي األب بطرس الجريجيري واآلباء 

ف والمحّبة وامتاز منذ مبادئ حياته الرهبانّية بالتقوى والتقّش. المخّلصّيين في زحلة
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وبعد سيامته .  أبرز نذوره الرهبانّية١٨٧٦ تشرين الثاني ٤وفي . الشديدة هللا
 ُعّين مناظًرا في المدرسة المخّلصّية فتابع ١٨٨٣ آانون األّول ٢٦الكهنوتّية في 

وآان يجلد نفسه ويقضي ساعات في . إماتاته ليذبل رونق جسده ألّنه آان جميل الوجه
 وببكاء، وآان مثاًال حيا لإلآليريكّيين وعنه أخذ آثير من الكنيسة يصّلي بحرارة

ثّم ُأرسل إلى خدمة النفوس في دير القمر . الرهبان رسوم الحياة الفاضلة الكاملة
في آّل هذه الخدمة آان رجل . وجوارها وبقي هناك مّدة اثنَتين وثالثين سنة متتالية
ات طويلة في الصالة وفي قراءة صالة وإماتة وغيرة وقادة على النفوس، يقضي ساع

الكتب الروحّية وفي زيارة المرضى وتفّقد القرى المجاورة لدير القمر مثل سرجبال، 
جاهد آثيًرا في . بنويتي، وادي بمحليه، دردوريت، آفرقطرة، الدبية، بطمة وغيرها
" جهاز العروس"محاربة التهّتك والخالعة بكالم جريء وبليغ، آما رَوت قّصة 

وقد بنى هذا الراهب الناسك في وادي الدير آنيسة باسم سّيدة البشارة .  آرململحم
أطلق الشعب عليه . ومدرسة مّجانّية بمساعدة المحسن البيروتّي الكبير بشارة الخوري

 ٤ُنقل في . ، لكمال رهبانّي وآهنوتّي سيطر على آّل أعماله وعواطفهالقّديسلقب 
 والَمَثل الحّي للفضيلة القّديسالشيخ الجليل  إلى صيدا فكان ١٩٢٢آانون األّول 

والصالة واإلماتة، لذلك احترمه المسلمون والمسيحّيون ولّقبوه بالمالك وَنَعته رئيس 
وعلى إثر شيخوخته . مدرسة الفرير في صيدا بقضيب الصاعقة الذي يرّد غضب اهللا

ة للعامر ومثاًال  ليكون برآ١٩٢٧ونوبة قلبّية في صيدا ُنقل إلى دير المخّلص سنة 
وفي الدير آان برنامجه اليومّي الصالة منذ الساعة الثانية . أعلى للرهبان والكهنة

صباًحا ولم يكن يقوى على ترك السّيد المسيح وحده في سّر القربان المقّدس، وتحّمل 
في السنَتين األخيرَتين العجز والشيخوخة، فلم يكن يقّدس بسبب مرض طرأ على 

 شباط أصاَبته نوبة قلبّية حاّدة واشتّدت عليه حّتى الساعة السادسة ٣وفي . عينيه
ين بين يَدي راعي القّديس فَرَقد رقاد األبرار ١٩٣٠ شباط ٢٢والنصف من صباح 

 نّعوم أغابيوساألبرشّية المطران أثناسيوس خرياطي واألب العاّم األرشمندريت 
عض األساقفة والكهنة وجماهير وُأقيم له مأتم حافل ضّم ب. وسائر إخوته الرهبان

وُدفن في مكان . غفيرة أتت من آّل صوب بنوع لم يكن منتظًرا في ذلك الوقت
مخّصص في آنيسة الدير ليكون محّجة للزّوار الذين رأوا منه أعاجيب آثيرة تشهد 

  .على قداسته
وقد آتب سيرته األب قسطنطين باشا واألب الياس آويتر واألب سابا داغر 

وآذلك نشر األب مكسيموس شتوي مقاًال . ؤاد نصر باللغة العربّية والفرنسّيةواألب ف
وقد قّررت الرهبانّية في ". رسالة قلب يسوع"جميًال وضافًيا على صفحات مجّلة 

. ينالقّديس العمل على تطويب األب بشارة أبو مراد ورفعه إلى مصّف ١٩٧٨مجمع 
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آما و، ١٩٨١فة الروم الملكّيين سنة وقد سندها في هذا المسعى الحسن سينودس طائ
نه األب نقوال أبو هنا، وآما آتب على لوحة رخامّية على ضريحه قال يوم وفاته مؤّب

  .يبقى األب بشارة مثاًال عالًيا للكمال الرهبانّي والكهنوتّي
  

  منهاليوم الثالث والعشرون 
  . الشهيد في رؤساء الكهنة بوليكربوس أسقف إزميرالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس العجيمي
  .تذآار األب بوليكربوس المعلولي

  
   األب بوليكربوس المعلولي-١٤٩ -١٤٥

 ١٧٧٢ وسيم آاهًنا سنة ١٧٦٠ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٧٨٣ورقد بالرّب بعالمات القداسة في دير المخّلص سنة 

  
   األب بولس العجيمي-٢٩١ -١٤٦

 وسيم آاهًنا ١٧٨٨ آانون األّول ٥ جون، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد في
، وقد اشتهر هذا الكاهن بمهارته في التصوير وال تزال صورة األب العاّم ١٧٩٧سنة 

رقد . ميخائيل عّراج المحفوظة في دير المخّلص ودير رشمّيا شاهًدا على براعته
  .١٨١١بالرّب في دير المخّلص سنة 

  
  منهع والعشرون اليوم الراب

  .وجود هامة السابق المكّرمة المّرة األولى والثانية
  .تذآار األب يوحّنا آحيل

  
   األب يوحّنا آحيل-٤٤٥ -١٤٧

 ١٨٢٥هو يوحّنا بن جريس عبد العزيز آحيل، ُولد في دمشق ودخل سنة 
 نيسان ٢١الرهبانّية وله من العمر خمس عشرة سنة، وبعد نذوره الرهبانّية في 

 أثناسيوس، فلم يلبث هناك القّديس إلى رومة للتخّصص في مدرسة  ُأرسل١٨٢٨
 حيث أآمل علومه ١٨٢٩طويًال لمرض في صدره فرجع إلى دير المخّلص سنة 

 ُأرسل إلى دمشق ليدرس ِعلم الطّب فأتقنه ١٨٣٦الدينّية وبعد سيامته الكهنوتّية سنة 
 انُتخب مدّبًرا ثانًيا ١٨٤٩في مجمع . واشتهر به ومارسه بنجاح في الدير وفي الجوار

 ُعّين رئيًسا لدير رشمّيا فوّسع األمالك ١٨٥٢فاهتّم باألرض واألمالك، وفي مجمع 
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خدم الطائفة والنفوس في مصر . وجّدد البناء وحصل على أمالك آانت قد اخُتلَست
 انُتخب أًبا ١٨٦٥وفي مجمع . ، وآان هدفه دوًما خير الرهبانّية ونجاحها١٨٥٥سنة 
ا وبقي مّدة ثالثة مجامع متتالية، فساس الرهبانّية بغيرة ونشاط ونهض بها بعد عام

وآان مثله المشّجع األآبر للسير . نكبة سنة السّتين وأرجع إلى أبنائها المحّبة والوئام
وقد سعى آثيًرا لرفع مستوى اإلآليريكّية لتنشئ جيًال للرهبانّية . في طريق الكمال
وفي مّدة رئاسته العاّمة اشترى أرزاًقا لدير المخّلص وسائر . لفضيلةمتكّمًال بالِعلم وا

ونقب األرض وأنشأ األبنية وبنى البئر الكبير المعروف ببئر الكحيل الذي . األديار
وقد قّدم الثرّيا الفاخرة مع . ظّل قائًما حّتى هدم لضرورة توسيع مالعب المدرسة

وبعد رئاسته العاّمة بقي مدّبًرا .  آنيسة الديرأخَتيها الشبيهَتين بها التي تزّين خورص
أّوًال في الرهبانّية ومرشًدا للراهبات فاعتنى بهّن آثيًرا ووى ديونهّن وابتاع لهّن 

رجع إلى الرئاسة . األراضي واألمالك وبنى لهّن بئًرا وهي الكائنة قرب مدخل الدير
رغم تقّدمه في السّن،  وقد بلغ شيخوخة صالحة ومهيبة وَظّل، ١٨٨٦العاّمة سنة 

، وآان من رجال ١٨٨٩ شباط ١انتقل إلى رحمة رّبه في . ثاقب الرأي، فاضًال
وقد جاء وصفه ووصف رهبان دير المخّلص . الرهبانّية الممتازين بالِعلم والفضيلة

في قصيدة شهيرة للشيخ ناصيف اليازجي الذي زار العامر وعّلم في اإلآليريكّية 
  :وهذه بعض أبياتها. م األب يوحّنا آحيلالمخّلصّية في أّيا

   المقاممَِّعهلّم بنا فيا ِن        إلى دير المخّلص يا غالم
  وتسمع ما يليق به الغرام        ترى ما تشتهي عيناك فيه
  ألمر الكّل في يده زمام        عليهم من أفاضلهم رئيس
  بميل بصيرة ال تستهام        يلّقب بالكحيل نعم آحيل
  لوم على الذنوب وال ُيالم        المعاصيسليم النفس من وضر 

  وليس يروعه منها ازدحام       يصيب بلحظة آبد القضايا
  به وزراء تدبير قيام        حكى ديوانه ديوان ملك

  ذا دعت المهّمات العظام        هم العمد العظام بحسن رأي
  

  منهاليوم الخامس والعشرون 
  .طنطينّيةين طراسيوس رئيس أساقفة القسالقّديستذآار أبينا في 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أنطون نصر
  .تذآار األب غريغوريوس جدع

  
   األب أنطون نصر-٧١٢ -١٤٨
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 أيلول ٢٩هو ملحم بن يوسف نصر، ُولد في غريفة وأبرز نذوره الرهبانّية في 
. ، آان طّيب السريرة، دمث األخالق١٨٧٧ تشرين األّول ٣ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٢

من صفاته أّنه آان رخيم الصوت . ن طويلة وترك فيها ِذآًرا حميًداخدم في صور سني
ُعّين وآيًال في صيدا وفيها ُأصيب بداء الجنب، فُنقل إلى العامر حيث . وجميل الحّظ

  .١٨٩٤توّفي سنة 
  

   األب غريغوريوس جدع-٧٨٠ -١٤٩
 وسيم آاهًنا في أيلول ١٨٨٣ نيسان ١٥ُولد في حيفا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

حيث قضى مّدة طويلة وآان مغرًما ) بانياس(، خدم النفوس أّوًال في عين قنية ١٨٨٦
قبل الحرب الكونّية األولى بقليل ُأرسل إلى عّكا فخدم في بلدة . في تربية الخيل

وأثناء الحرب مرض بالحّمى الراجعة وتوّفي في . ترشيحا خدمة حسنة بنشاط وتقوى
  . في ترشيحا نفسها١٩١٨شهر شباط 

  
  منهاليوم السادس والعشرون 

  .ين بورفيريوس أسقف غّزةالقّديستذآار أبينا في 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب استفانوس أبو خليل

  
   األب استفانوس أبو خليل-٨٥١ -١٥٠

 وشيم ١٨٩٤ تشرين األّول ١٥ُولد في آفرحونة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
سنة . الفرزل ثّم في مصر ثّم في عيتنيت، خدم في ١٨٩٩ تشرين الثاني ٤آاهًنا في 
بعد .  ُأرسل إلى صور ثّم رجع إلى الدير وبقي فيه طيلة الحرب الكونّية األولى١٩٠٧

االحتالل ذهب إلى حيفا للخدمة ثّم عاد إلى دير المخّلص ووآلت إليه السلطة االهتمام 
 راجع من  على إثر وقوعه عن ظهر الفرس وهو١٩٣٠توّفي سنة . برعّية مجدلونا

  .مجدلونا
  

  منهاليوم السابع والعشرون 
  .تذآار أبينا الباّر بروآوبيوس المعترف الذيكابولي

  .في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء سليمان داود، بطرس نّحاس ويعقوب طرابلسي
  

   األب سليمان داود-٦٢١ -١٥١
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هًنا  وسيم آا١٨٥٥ تشرين األّول ٢٢ُولد في جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 انُتخب رئيًسا لدير المزيرعة وبقي فيه ١٨٧٧، في سنة ١٨٦٣ آانون الثاني ١في 

 جاورجيوس القّديسثمانية مجامع متتالية، في أثنائها بنى آنيسة جديدة على اسم 
واشترى أمالًآا واسعة من أهالي نيحا ومزرعة الرهبان وعين الترآمان وشعب 

 وجّدد الكروم بمساحة عشرين فّداًنا وبنى .القطارة والصنوبر من سليم بك جنبالط
مطحنة وبيوًتا للشرآاء وبعد أربع وعشرين سنة في رئاسة دير المزيرعة خضع 

وفيه بنى الممشى الجنوبّي واشترى نصف مطحنة . بسرور ألمر نقله إلى دير عميق
 انُتخب مدّبًرا ووآيًال. من سليك بك نكد وبنى بيوًتا للشرآاء وجّدد معصرة الزيت

عاما فجّدد مطحنة في قرية بالط وبنى برآة في الوردّية ونقب أرًضا صالحة لزراعة 
ثّم عاد إلى رئاسة دير المزيرعة من سنة . التوت وأصلح اآلبار في تلك المزرعة

فكان يقضي أّيامه . ، رجع أخيًرا إلى العامر بسبب الشيخوخة١٩٠٧ إلى ١٩٠١
مرض وتقّدم آثيًرا في السّن، إّنما . غرفتهبسالم ويعمل في الحرير في غرفة قرب 

آانت غرفته محّجة للرهبان . بقي مثاًال للصبر والتجّرد الرهبانّي والفضيلة السامية
 في العامر بعد ١٩١٢رقد بالرّب سنة . يسترشدونه لحياة الكمال والصالح والمحّبة

ّبرين، وبعد أن رّتب أن تزّود باألسرار اإللهّية بكامل وعيه عن يد األب العاّم والمد
ُدفن في صندوق خاّص فقد اعُتبر . أموره آّلها وسّلم آّل أوراقه وبدالته إلى السلطة

  .مقاًال للتقوى والكمال الرهبانّي
  

   األب بطرس نّحاس-٦٦٩ -١٥٢
 آانون الثاني ٢٨أبرز نذوره الرهبانّية في . هو ابن بطرس نّحاس، ُولد في عّكا

، خدم مّدة طويلة في معاصر الشوف ثّم ١٨٨٢ن  حزيرا٢٤ وسيم آاهًنا في ١٨٦٦
  . في عّكا١٩٠٤، رقد بالرّب سنة ١٨٩٧انُتخب مدّبًرا في مجمع 

  
   األب يعقوب الطرابلسي-٨٠٢ -١٥٣

، أبرز نذوره ١٨٦٧هو يعقوب يعقوب طرابلسي، ُولد في مشغرة سنة 
 خدم ،١٨٨٩ تشرين األّول ١ وسيم آاهًنا في ١٨٨٣ آانون األّول ١٩الرهبانّية في 

وفيها رّد ) سورية(أّوًال في أبرشّية حور ثّم انتقل إلى الفرزل ثّم إلى جديدة عرطوز 
آثيرين إلى اإليمان الكاثوليكّي، ثّم رجع إلى حوران وجبل الدروز وخدم أيًضا في 

ومعرة الشام حيث عمل أيًضا في ) األردّن(الزبداني قرب الشام وحصن عجلون 
س فتحوا هناك مدرسة لهم وتبعهم بعض األهالي فحدث فقد آان الرو. سبيل الوحدة

. انقسام خطير فعمل األب طرابلسي بهّمة ونشاط حّتى ُيصلح الحال وًيغلق المدرسة
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.  فزحلة وفيها بقي خمس عشرة سنة١٩٠٩وقد نجح، ثّم ُنقل إلى صيدنايا فمعلياسنة 
 إلى ١٩٤١ سنة  وأخيًرا عاد١٩٣٤ثّم ترك زحلة إلى راشّيا الفّخار ومعليا سنة 

 بين أيدي ١٩٤٣العامر وهو شبه أعمى، وظّل ثمانية أشهر مريًضا إلى أن توّفي سنة 
  .أخوته الرهبان

  
  منهاليوم الثامن والعشرون 

 بروآوبيوس الذيكابولي في القّديستذآار أبينا الباّر باسيليوس المعترف رفيق 
  .الجهاد

  .واألخ بابيالفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلب باسيليوس صائغ 
  

   صائغأغابيوس األب -٧٥٤ -١٥٤
 نيسان ٢٩هو موسى بن رزق صائغ، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، قضى أغلب خدمته ١٨٨٢ ودخل الرهبانّية وهو آبير السّن، سيم آاهًنا سنة ١٨٧٨
 الراعوّية في مدينة زحلة، وآان قوّي البنية ولّما عجز رجع إلى دير المخّلص وبقي

  .١٩٢٦فيه إلى أن توّفي سنة 
  

   األخ بابيال المعلولي-٣٠٤ -١٥٥
، وعاش راهًبا بسيًطا طيلة ١٧٩٥ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

رقد بالرّب في دير . حياته يعمل في األرزاق ويخدم األخوة في األديار الصغيرة
  .١٨٥٩المزيرعة سنة 

  
  منهاليوم التاسع والعشرون 

 .ا الباّر آاسيانوستذآار أبين
 
  آذار

  منهاليوم األّول 
  .ة الباّرة في الشهيدات إفذوآياالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان مكاريوس أبو آالم ونقوال مقحط
  

   األب مكاريوس أبو آالم-٣٧٨ -١٥٦
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، أرسله ١٨١٤ آانون األّول ٢٠ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وهو ال يزال ناذًرا ليجمع حسنات لدير مار ١٨١٤السكندرّية سنة الرؤساء إلى ا

ثّم . وبينما آان هناك ُوآل إليه التعليم في دير اآلباء الفرنسيسكان. سرآيس في معلوال
، بعدها ُأرسل ١٨١٩ أيلول ٢٠عاد إلى العامر وقد نجح في مهّمته وسيم آاهًنا في 

ليه أبناء الطائفة وتعّلقوا به وأخذوا من جديد إلى االسكندرّية ليعّلم فتعّرف ع
فُأخرج من دير الفرنسيسكان فاستضافه . يحضرون قّداسه ويترآون القّداس الالتينّي

. الوجيه عبد اهللا بوالد وطلب له اإلذن من البطريرك ليخدم الطائفة في االسكندرّية
ن يأذن لهم ببناء ثّم طلب أفراد الطائفة من محّمد علي باشا الكبير أ. وآان له ما أراد

هذه آانت مبادئ طائفة الروم . آنيسة ومدرسة فسمح لهم بذلك ووهَبهم أرًضا للمقبرة
ولّما حصلت الطائفة على الحرّية واالستقالل ذهب األب . الكاثوليك في االسكندرّية

مكاريوس إلى دمياط حيث خدم النفوس، وهناك مرض وعاد إلى لبنان وتوّفي في 
  .فن في مقبرة المسيحّيين وُد١٨٣١صيدا سنة 

  
   األب نقوال مقحط-٤٩١ -١٥٧

 وسيم آاهًنا ١٨٣٤ تشرين الثاني ٢٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٥٥ وتوّفي في صيدا سنة ١٨٣٨ آانون األّول ١٠في 

  
  منهاليوم الثاني 

  . الشهيد في رؤساء الكهنة ثاوذوطس أسقف آرينية في قبرصالقّديستذآار 
  .ذا اليوم رقد بالرّب األب داميانوس ريشانيفي ه

  .يمبراختذآار األب أمبروسيوس أ
  

   األب داميانوس ريشاني-٢٤٣ -١٥٨
 ورقد ١٧٩١ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٦ آانون الثاني ١أبرز نذوره الرهبانّية في 

  . وُدفن فيها١٨٣٠بالرّب في آفريذا البقاع سنة 
  

   األب أمبروسيوس أمبراخي-٢٨١ -١٥٨
 ورقد بالرّب في دير ١٨٠٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٨٥لرهبانّية سنة أبرز نذوره ا

  . وُدفن فيه١٨٤٠السّيدة سنة 
  

  منهاليوم الثالث 
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  .ين اشلهداء أفتروبيوس وآالنيكيوس وفاسيليسكوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بطرس لقيس

  .تذآار األب نقوال داميس
  

   األب بطرس لقيس-٩٤٧ -١٥٩
 تشرين ٢١، أبرو نذوره الرهبانّية في ١٨٩٥ نيسان ٣جون وتعّمد في ُولد في 

 وبقي مناظًرا في المدرسة إلى ١٩١٩ آانون الثاني ٢ وسيم آاهًنا في ١٩١٧األّول 
  .، آان ذآيا، فاضًال، غيوًرا١٩٢٠أن توّفي بذات الرئة سنة 

  
   األب نقوال داميس-١٢٨ -١٥٩

، ١٧٦٠ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٤ة ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سن
  .١٨١٣ومات في دير المخّلص سنة 

  
  منهاليوم الرابع 

  .تذآار أبينا الباّر جراسيموس الذي من األردّن
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بشارة ثلج

  .تذآار األبَوين جراسيموس الحلبي وجراسيموس رّيا
  

   األب جراسيموس الحلبي-١٢٧ -١٦٠
 وسيم آاهًنا ورقد بالرّب في ١٧٥٤وره الرهبانّية سنة ُولد في حلب، أبرز نذ

  .١٨٧٧دمشق، في الميدان، سنة 
  

   األب جراسيموس رّيا-٤٧٦ -١٦١
 وسيم آاهًنا ١٨٣٢ تشرين األّول ٩ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٦٠ وتوّفي سنة ١٨٥٦في شهر أّيار 
  

   األب بشارة ثلج-٨٧٧ -١٦٢
 ١٩٠٢ آب ٢المخّلص، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد في المحتقرة قرب دير 

، خدم النفوس في الناصرة وطبرّية ١٩٠٥ آذار في الناصرة سنة ٢٥ثّم سيم آاهًنا في 
وعّكا ويافا وآفرآنا ثّم عاد إلى لبنان، فخدم النفوس في آفرفالوس، الصالحّية 

ذاق العذاب  في جبل عامل، ١٩٢٠وأثناء االضطرابات التي حدثت سنة . والمختارة
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والهوان لّما اقتداه الثّوار إلى جهات آوآباوهم يضربونه ويهينوه، ولوال عناية 
ثّم ُعّين في أبرشّية زحلة فخدم في الفرزل وتربل وأبلح وبّر . المخّلص به لكان ذبح

 آمساعد لألب سمعان ١٩٣٢سنة ) آندا(، ثّم ُأرسل إلى مونتريال ١٩٣٠الياس سنة 
ن الخدمة قضى مّدة طويلة في دير ميثون ثّم رجع إلى العامر نصر، وبعد أن عجز ع

 فعاش بسالم محّب للجميع، وآان هادًئا وديًعا فاضًال إلى أن رقد بالرّب ١٩٦٢سنة 
  .١٩٦٤بهدوء، وسالم سنة 

  
  منهاليوم الخامس 

  . الشهيد قونون الذي من إيصوريةالقّديستذآار 
وس سروجي ومالتيوس جّروس أثناسي: في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء

  .وفالبيانوس زّبال
  

   األب أثناسيوس سروجي-٦٦١ -١٦٣
 تشرين ١٤هو ابن حّنا السروجي، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، ١٨٦٩ تشرين الثاني ٢٨ وسيم شّماًسا وآاهًنا في االسكندرّية في ١٨٦٥األّول 
 ١٧فلة افتتاح قناة السويس في وآان رخيم الصوت بارًعا في البصلتيكا، وقد حضر ح

ثّم نراه . وقد خدم مّدة طويلة في مصر.  بصفة رئيس شمامسة١٨٦٩تشرين الثاني 
ولّما ُأّسست الرسالة في أبرشّية . رئيًسا في دير عميق ورشمّيا وآاهن رعّية في زحلة

طرابلس آان هو العامل األّول والنشيط، وقد تعب وجاهد آثيًرا واحتمل االضطهاد 
وفي . السجن ألجل اإليمان، ثّم انُتخب مدّبًرا رديًفا عوض األب باسيليوس نّحاسو

آخر حياته أصابه مرض القلب فعاد إلى الدير وسكن فيه واستعّد االستعداد الحسن 
  .١٩١٠لمالقاة رّبه التي تّمت سنة 

  
   األب مالتيوس جّروس-٧٠٩ -١٦٤

 آب ١٤ الرهبانّية في هو يوسف بن حّنا جّروس، ُولد في شفاعمر، أبرز نذوره
لبث تسع . ، آان رجًال بسيط القلب ورخيم الصوت١٨٨٢ وسيم آاهًنا سنة ١٨٧١

 سنة في آاتدرائّية القاهرة، ثّم انتقل إلى ١١سنوات مرّتًال في آاتدرائّية االسكندرّية، و
الشام وحيفا ليرّنم في آاتدرائّياتها، ومعروف أّن مهّمة الترتيل الكنسّي في 

  .١٩١١توّفي في حيفا سنة . ائّيات آانت مهّمة مستقّلة عن خدمة الرعّيةالكاتدر
  

   األب فالبيانوس زّبال-٧٦٣ -١٦٥
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 آب ١٠هو خليل بن يوسف الزّبال، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم الرعّية في حيفا مّدة طويلة ١٨٨٤ تشرين األّول ١٩ وسيم آاهًنا في ١٨٧٩

وسار في . محبا للفقراء يخدمهم في آّل أحوالهم الروحّية والزمنّيةوآان غيوًرا نشيًطا 
ُيذآر عنه أّنه آان من المساهمين في الشرآة الخيرّية التي أّسسها . النهج نفسه في عّكا

األب يوسف شامي لبناء الوآالة المخّلصّية في بيروت، وقد طلبه لمساعدته ِلما ُعرف 
لى القاهرة وبقي فيها مّدة خمس عشرة سنة يضّحي ثّم ُأرسل إ. عنه من هّمة ونشاط

آثيًرا في سبيل النفوس، وقد أحّبه الفقراء الذين آان يؤاسيهم، واألغنياء الذين آانوا 
، وآتاب ١٩٣٧ثّم رجع إلى عّكا وفيها توّفي سنة . يغدقون عليه اإلحسان ليوّزعه

 المخّلصّي الذي ترك اقتداء الكاهن بالمسيح هو ترجمة لقريبه األب ديمتري زّبال
  .الرهبانّية وقد نسَبته إليه بعض المصادر

  
  منهاليوم السادس 

  .ين الشهداء االثنين واألربعين الذين في عموريةالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان برنابا زالقط وبولس منذر

  
   األب برنابا زالقط-٥٥٥ -١٦٦

، وسيم ١٨٣٨ تشرين الثاني ٢٧نّية في ُولد في معّلقة زحلة، أبرز نذوره الرهبا
، وبسبب مرض في معدته ُأرسل إلى زحلة ليستشفي فيها لكّن ١٨٥٢ آب ٥آاهًنا في 

  .١٨٥٨المرض اشتّد عليه فتوّفي سنة 
  

   األب بولس منذر-٩٨٤ -١٦٧
 ١٨هو إبراهيم بن يوسف بشارة المنذر، ُولد في آفرقطرة قرب دير القمر في 

 وسيم آاهًنا ١٩١٧ تشرين األّول ٢١نذوره الرهبانّية في ، أبرز ١٨٩٢آانون الثاني 
، لبث مّدة من الزمن يقوم ببعض الخدم في الدير ويناظر الطّالب ١٩٢٣ آذار ١١في 

ثّم بدأ خدمة النفوس فاشتهر بإدارته للمدارس . في دير السّيدة واإلآليريكّية المخّلصّية
 للمدرسة وآاهًنا للرعّية في في شفاعمر والناصرة وصور وحيفا حيث بقي مديًرا

 وقد أحسن الخدمة وعمل آثيًرا في ١٩٤٥ إلى سنة ١٩٣٢محّطة الكرمل من سنة 
سبيل النفوس، وقد طبع في هذه األثناء حياة األب ميخائيل سرحال المخّلصّي الذي 
آان زميًال له في الخدمة في حيفا، وآتاب صلوات طقسّية وآتاب التعليم المسيحّي في 

وقد هدف . ة تريزيا وآتاب االستعداد للمناولة األولىالقّديسأجزاء وآتاب أخوّية ثالثة 
 ذهب إلى ١٩٤٩سنة . األب منذر من وراء ذلك تعزيز الروح المسيحّية بين الشعب
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 ُعّين ١٩٥٦وفي مجمع . االسكندرّية لخدمة النفوس ثّم انتقل إلى رفيديا قرب نابلس
 ونشاط وزّين الكنيسة ونّظم الدير، ثّم ذهب لزيارة رئيًسا في دير عميق فعمل فيه بجّد

توّفي سنة . أهله في البرازيل ولبث متنّقًال في أرجائها مّدة سنة عاد بعدها مريًضا
له مخطوطات آثيرة في مكتبة دير المخّلص، وهي .  وُدفن في دير المخّلص١٩٦١

  .وله ديوان زجل. خالصة ما سمعه أو قرأه في الكتب
  

  منهابع اليوم الس
  .ين الشهداء في رؤساء الكهنة أساقفة خرصونةالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أثناسيوس نّعوم
  .تذآار األخ باسيليوس عبيد واألب نقوال عبد النور

  
   األب أثناسيوس نّعوم-٤٩٥ -١٦٨

 حزيران ٩هو ابن نقوال نّعوم، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 أّيار ١٢تلّقى دروسه الفلسفّية والالهوتّية في مدرسة غزير ثّم سيم آاهًنا في  و١٨٣٥
 فرجع إلى لبنان وبقي في ١٨٥٨، خدم أّوًال في االسكندرّية وفيها مرض سنة ١٨٤٠

ثّم انُتخب رئيًسا على دير عميق وهنالك هجم عليه أعوان بشير بك نكد . دير رشمّيا
وبسبب هذه . نهبوا أمواله وأموال الدير و١٨٦٠وهو في غرفته فذبحوه سنة 

لهذا الكاهن مخطوط بعنوان شرح الصالة . االضطرابات عّم الخراب تلك األرجاء
  .الرّبّية وهو ترجمة ومحفوظ في المكتبة الشرقّية اليسوعّية في بيروت

  
   األخ باسيليوس عبيد-٢١٦ -١٦٩

يًطا، توّفي  وعاش راهًبا بس١٧٧٣ شباط ٢٠ُولد في معلوال، أبرز نذوره في 
  . وُدفن فيها١٧٨٩في عماطور الشوف سنة 

  
   األخ باسيليوس عبيد-٢١٦ -١٦٩

 أّيار ٢٢هو ابن نقوال أنطونعبد النور من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٧١، توّفي في بيروت سنة ١٨٥٢ آب ١٥ وسيم آاهًنا في ١٨٣٨

  
  منهاليوم الثامن 

  .ف رئيس أساقفة نيقوميذيةتذآار أبينا الباّر ثاوفيلكتوس المعتر
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب زّآا حّجار
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  .تذآار األب الياس قدسي
  

   األب زّآا حّجار-٦٢٠ -١٧٠
 وهو شقيق ١٨٥٥ تشرين الثاني ٢٢ُولد في جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وُعّين رئيًسا على دير عين ١٨٨٢المطران باسيليوس حّجار، ثّم سيم آاهًنا سنة 

لجوزة فبنى هناك مطحنة آبيرة بسّتة أحجار آانت مورًدا آبيًرا للدير، وقد زالت ا
وقد اضطّر إلى هجر البالد بسبب وشاية فقضى . بسبب قيام بحيرة القرعون الكبيرة

سبع سنوات متنّقًال بين فرنسا وإيطالية وإسبانيا وأميرآا، فقد سّبب له هذا السفر 
طران ُأعيد إلى الشرق فُأرسل إلى الخدمة في وبسعي أخيه الم. أمراًضا آثيرة

ديردغّيا وهناك أآمل ما بقي من سني حياته بالتوبة والصالة وخدمة النفوس خدمة 
  . وُدفن هناك١٩٠٤رقد بميتة باردة في بيروت سنة . صالحة

  
   األب الياس القدسي-٥٠٠ -١٧٠

 ١٨٣٥ حزيران ٩هو ابن خليل قدسي من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وخدم النفوس في دمشق وزحلة وتوّفي في ١٨٤٤ تشرين األّول ٢١وسيم آاهًنا في 

  .١٨٧٥زحلة سنة 
  

  منهاليوم التاسع 
  .ين الشهداء األربعين المستشهدين في سبسطيةالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األخ زّآا صعب
  

   األخ زّآا صعب-٤٤٧ -١٧١
 ٣دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ابن الخوري جبرائيل صعب، ُولد في 

وقد نجح آثيًرا هناك .  وُأرسل في السنة نفسها إلى رومة للتخّصص١٨٢٩شباط 
وبسبب انكبابه المضني على الدرس أصابه مرض السّل، فعولج في إيطالية ولم 

توّفي مخّلًفا . يتعاَف، فرجع إلى الشرق ولم ينفعه تغيير الهواء وال العناية بصّحته
فلو مّد اهللا بحياته .  آبيرة بسبب أخالقه الرضّية وسيرته الصالحة وذآائه الفريدحسرة

  .١٨٣٥ آذار ٩وآانت وفاته في . لكان من أعظم فالسفة عصره
  

  منهاليوم العاشر 
  . الشهيد قذراتوس الكورنثّي ورفاقهالقّديستذآار 
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 نجيمه  الذي من قيتولي وجرجسإغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء 
  .ويوحّنا حّداد

  
  إغناطيوس األب -٤١٥ -١٧٢

 وسيم آاهًنا سنة ١٨١٩ أيلول ٢٥ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وٌأرسل لخدمة النفوس في عّكا، فامتاز بغيرته ونشاطه وتقواه، وُأصيب ١٨٣١

  .١٨٣٨بمرض الجدري، توّفي في عّكا سنة 
  

   األب جرجس نجيمة-٧٢٤ -١٧٣
 ٦، ُولد في معاصر الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في هو عّساف نجيمة

، عّلم في المدرسة ١٨٨٢ تشرين األّول ٢٢ وسيم آاهًنا في ١٨٧٥حزيران 
. المخّلصّية الفلسفة والالهوت والعلوم الرياضّية مّدة سّت سنوات لبراعته فيها آّلها

ا في عّدة مجامع، وسنة  ُعيذن رئيًسا لإلآليريكّية المخّلصّية وانُتخب مدّبًر١٨٩٤سنة 
 وفيه توّفي ١٨٩٨ُعّين رئيًسا على دير عميق سنة .  انُتخب مدّبًرا ووآيًال عاما١٨٩٥

  .١٩٠١سنة 
  

   األب يوحّنا حّداد-٩٩٤ -١٧٣
 وبعد نذوره البسيطة ُأرسل إلى ١٩٠٦ تشرين الثاني ٧ُولد في عينبل في 

، وهناك أيًضا أبرز رومة وهناك حصل على شهادة الملفنة في الفلسفة والالهوت
، لّما عاد ١٩٣٣ أّيار ٢ وسيم آاهًنا في ١٩٢٩ آانون األّول ٨نذوره االحتفالّية في 

إلى الدير عّلم في المدرسة الالهوت النظرّي والفلسفة وحّل محّل األب آيرّلس حّداد 
 ُأرسل إلى حيفا بعد وفاة ١٩٤٠سنة . رئيس المدرسة لّما ذهب ليتخّصص في باريس

ن غريغوريوس حّجار وقد آان اإلآليروس والشعب منقسًما بخصوص خالفة المطرا
مطران العرب وبخصوص حقوق الرهبانّية المخّلصّية التي منذ عهد المؤّسس الذي 
آان رئيس أساقفة صيدا وصور وعّكا، لم تنقطع سلسلة أبنائها آأساقفة على األبرشّية 

للذآرى والتاريخ، : ا نبذة مطبوعة بعنوانوفي هذه المناسبة آتب األب يوحّن. العّكاوّية
وفيها يدافع بعلم وجرأة عن حقوق الرهبانّية فكان لذلك َأَثر عاصف إذ جلب عليه 

وحافظت . غضب المطران يوسف معلوف المدّبر الرسولّي على األبرشّية المترّملة
االحتجاج الرهبانّية على ابنها ودافعت عنه وأبَقته في بيت الرهبانّية في حيفا رغم 

 ١٩٤٣سنة . ليدرس حياة المطران غريغوريوس حّجار والتي بأسف لم تظهر للوجود
 الذي فيه ١٩٤٩ُعّين نائًبا عاما في أبرشّية صور وبقي في هذه المهّمة حّتى مجمع 
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انُتخب مدّبًرا ثالًثا لكّنه ما عّتم أن ترك المدّبرّية ليتبع النظام الخاّص في الرهبانّية 
ثّم أخذ يتنّقل في الخدم، فكان آاتم السّر في . أثر إعالن الفرائض الجديدةوذلك على 

ثّم نراه آاهن الرعّية في الدامور . اللجنة الفاحصة للكهنة الجدد وللمستعّدين للكهنوت
 ثمذ انتقل إلى رعّية فرن الشّباك، ١٩٦٥ورئيًسا للمدرسة األسقفّية في صيدا سنة 

في الدعاوى الكنسّية المتعّلقة بالزواج، ثّم ترك فرن عامًال بالوقت نفسه محامًيا 
 ولبث متشّرًدا يعمل فقط في المحكمة الكنسّية حّتى توّفي فجأة ولم ١٩٧٤الشّباك سنة 

، آان يمتاز بذآائه وعلومه وحكمه الصوابّي، بيد ١٩٧٩ آذار ١٠يشعر به أحد في 
  .أّنه لم يعرف أن يستثمر هذه المواهب آما يجب

  
  منهلحادي عشر اليوم ا

  .ين صفرونيوس رئيس أساقفة أورشليمالقّديستذآار أبينا في 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب نقوال أبو هنا

  .تذآار األب صفرونيوس قرداحي
  

   األب صفرونيوس قرداحي-١١٩ -١٧٤
 ١٧٦٩ زسيم آاهًنا سنة ١٧٥٣ُولد في جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٨٠٩ورقد بالرّب سنة 
  

   األب نقوال أبو هنا-٩٢٣ -١٧٥
 أبو هنا وآاترين بطرس الحّداد، ُولد في بطمة ودرس أندراوسهو ابن مخائيل 

في بيروت اللغة العربّية والفرنسّية في مدرسة أخوة المدارس المسيحّية، ثّم دخل 
 آانون ٦ وُدعي نقوال، سيم آاهًنا في ١٩٠٩ شباط ٢الدير وأبرز نذوره الرهبانّية في 

 ١٩٠٩، ومنذ مبادئ حياته الكهنوتّية أخذ بتعليم اللغة العربّية من سنة ١٩٠٩ل األّو
 شغل ١٩١٥ في المدرسة المخّلصّية ألّنه آان بارًعا فيها، سنة ١٩٢٦إلى سنة 

انُتخب . وظيفة آاتم أسرار الرئاسة العاّمة إّنما بقي أستاًذا لّلغة العربّية في المدرسة
 وبعد انتهاء رئاسة المدرسة عاد إلى وظيفة ١٩١٩سنة رئيًسا للمدرسة المخّلصّية 

 أخذ يلقي دروس اللغة العربّية في المدرسة البطريرآّية في ١٩٢٨سنة . آاتم السّر
ة حّنة القّديس أستاًذا لّلغة العربّية في مدرسة ١٩٣٠بيروت ثّم ذهب إلى القدس سنة 

لمدرسة المخّلصّية، ثّم ، انُتخب من جديد رئيًسا ل١٩٣٧الصالحّية وبقي إلى سنة 
رئيًسا لدير رشمّيا إّال أّنه آان يستعفي بعد أشهر فقط، وآذلك استعفى من الخدمة في 

 آاهًنا للرعّية في مشغرة، فكان الراعي ١٩٤٤ وسنة ١٩٣٨ُعّين سنة . عّكا وشبرا
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ى ُأصيب بنوبة قلبّية توال. المحبوب النافذ الكلمة، الساعي إلى إعالء شأن هذه البلدة
  . وُأقيم له مأتم حافل١٩٥٦عليه وجعها وعذابها إلى أن رقد بالرّب سنة 

آان ضليًعا في اللغة العربّية وحّجة في أسرارها وأصولها، ولغويا دقيًقا، 
وشاعًرا مجيًدا، ُعرف بأّنه قوّي الحافظة، ظريف الحديث، متواضع الجانب، فصيح 

وآان يسّخر قلمه للدفاع .  الرهبانّيةاللسان، قوّي البرهان، غيور على مصالح أّمه
عنها والذود عن آرامة بعض رجاالتها، آما أّنه اشتهر باستقامته وبساطة معيشته 

له فضل آبير في . وجرأته األدبّية وصراحته وزهده بالمناصب الرهبانّية والكنسّية
وله . نةرفع مستوى اللغة العربّية في المدرسة المخّلصّية إذ عّلم فيها سبع عشرة س

، تنّصر )مخطوط(مختصر األرجوزة ) مخطوط(آتاب البيان : عّدة مؤّلفات منها
، مقالة في النيرونّية، مقالة في )مخطوط(آلوفيس، رواية بناء دير المخّلص 

، العفو عند المقدرة، األمير بشير )رواية مخطوطة( مّتى القّديساليازجّيين، دعوة 
يث عن العذراء، قسطنطين ومكسنس، وأمثال ، حد)مخطوط(بين الجّزار وبونابرت 

الكون هيكل . وأشهر منظوماته وقفة بين الماضي والحاضر).  أجزاء٦(الفونتين 
عدا هذا له مقاالت آثيرة . عظيم، رثاء المطران غريغوريوس حّجار، لبنان، بطمة

له ُنشَرت في مجّلة المسّرة والرسالة المخّلصّية، وديوان شعر جاهز إّنما مخطوط و
  .مؤّلفات آثيرة تتناول األمور الدينّية ومسائل اللغة العربّية ال بّد من نشرها

  
  منهاليوم الثاني عشر 

  .ريانيفتذآار أبينا الباّر ثيوفانيس المعترف الس
  .أندراوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 

  
  أندراوس األب -٣٥٢ -١٧٦

شق ومعلوال ثّم رجع ، خدم الرعّية في دم١٨١٠ُولد في جون وسيم آاهًنا سنة 
، وآانت وفاته صالحة وبعالمات ١٨٤٣إلى دير المخّلص حيث توّفي وُدفن سنة 

  .القداسة
  

  منهاليوم الثالث عشر 
  .ين نيكيفورس رئيس أساقفة القسطنطينّيةالقّديستذآار رفات أبينا في 

  .ي قادرإغناطيوس زعرور وأغسطينوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان 
  

   زعرورأغسطينوسب  األ-٣٧ -١٧٧
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، ١٧٣١ وسيم آاهًنا سنة ١٧٢٦ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
 عن الرئيس العاّم األب ميخائيل عجيمي أثناء غيابه الطويل في ١٧٣٤ناب سنة 

ولّما عاد الرئيس العاّم ذهب األب زعرور إليها لتكملة عمله أي تثبيت . رومة
ولّما آان في رومة بلغه خبر ما أصاب دير المخّلص . ةالفرائض الرهبانّية المخّلصّي

والرهبانّية من ضيق وعوز وتراآم الديون عليها أيًضا بسبب ما دفَعته من أموال 
ألجل تثبيت بطريرآّية آيرّلس طاناس، فطاف، بعد أن أذن له البابا بندآتوس الرابع 

انيا وجمع ماًال وفيًرا تسّنى عشر ومجمع انتشار اإليمان النمسا وإيطالية وإسبانيا وألم
للرهبانّية بواسطتها أن تفي ديونها وتشتري من آل جنبالط المزارع المجاورة لدير 

آشكايا وغوايا وبعانوب والداودّية وأن تبني ديًرا للراهبات في : المخّلص وهي
انُتخب رئيًسا . مزرعة غوايا، وأن ترّمم دير مار سرآيس وآنيسته القديمة في معلوال

، آان أًبا فطًنا، رحوًما، يقًظا على حياة الرهبان، قائًدا ١٧٥١ و١٧٤٣عاما في مجمع 
لهم في نهج الكمال والصالح، وقد أحّب الرهبانّية حبا شديًدا فعمل على نمّوها 

ولّما زاد عدد الرهبان في الدير الرئيسّي . وتوسيع ممتلكاتها وتكثير عدد أبنائها
بعث قسًما منهم إلى دير معلوال وجعله ديًرا قانونيا تقام فيه واألديار المجاورة له 

الصالة والذبيحة اإللهّية وقد عّززه بشراء أرزاق وأمالك واسعة بمال الرهبان الذي 
وقد اقتنى أيًضا األب زعرور . جمع بكّد ونصب، آما تذآر الوثائق التاريخّية الثابتة

عة بكيفا والجليلّية والحجاجّية، وجّدد أرزاًقا جديدة في جوار دير المخّلص آمزر
اشتهر بأّنه آان واسع . آان له احترام آبير عند البطريرك والرهبان. بعض البناء فيه

بعد رئاسته . الرواية، فصيح المنطق، حارا في العبادة ومثًال حيا للفضائل الرهبانّية
  . المخّلص في دير١٧٦٧العاّمة بقي مدّبًرا إلى أن توّفي بالرّب سنة 

  
   قادريإغناطيوس األب -٨٢٦ -١٧٨

 آانون ٣٠هو ابن عبد اهللا قادري، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم الرعّية في القدس ويافا سنة ١٨٩٥ آب ١٥ وسيم آاهًنا في ١٨٨٨األّول 
، في آّل هذه ١٩١٩ والرينه التي مكث فيها إلى سنة ١٩٠٢ والرملة سنة ١٨٩٧

آان على جانب عظيم من التقوى والغيرة . م النفوس بإخالص ونشاطالمراآز خد
 رجع إلى العامر لسبب العجز والمرض، وما طال به الزمن ١٩٤٦سنة . والتواضع

  .حّتى انتقل إلى رحمة رّبه في السنة المذآورة
  

  منهاليوم الرابع عشر 
  .تذآار أبينا الباّر بندآتوس
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  . خرياطيفي هذا اليوم رقد بالرّب األب بطرس
  .تذآار األخَوين بندآتوس رزق وبندآتوس حلوة

  
   األخ بندآتوس رزق-٢٠٤ -١٧٩

 وعاش راهًبا بسيًطا ١٧٧٢ أّيار ١٥ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٧٨٤ورقد بالرّب في دير رشمّيا سنة 

  
   األخ بندآتوس حلوة-٤٥٤ -١٨٠

 وعاش راهًبا بسيًطا ١٨٣٠ آذار ١١ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  . وُدفن هناك١٨٨٢ورقد بالرّب في الخريبة الشوف سنة 

  
   األب بطرس خرياطي-٧٦٧ -١٨١

 حزيران ٣هو بطرس بن باسيليوس خرياطي، ُولد في المحتقرة الشوف في 
جرجس ونخلة ورّفول وجبران ومسعود ونّعوم : ، وآان له ثمانية أخوة وهم١٨٦٢

دخل . وأّمه آانت ُتدعى أوفيمية.  فريدة، عدالتقال، ملكة،: ونجيب وأربع أخوات
، ١٨٨٦ أّيار ١٩ وسيم آاهًنا في ١٨٧٩ تشرين الثاني ١١الرهبانّية وأبرز نذوره في 

خدم أّوًال في صور مّدة تسع سنوات بغيرة ونشاط، وآان محترًما ومحبوًبا من 
واحدة فقط  ُعّين رئيًسا للمدرسة المخّلصّية، ُأرسل بعد سنة ١٨٩٥سنة . الجميع

ألسباب خالف في المحتقرة إلى االسكندرّية آخادم للرعّية وأستاذ في مدرسة الفرير 
 مدّبًرا ١٩٠٤انُتخب سنة . فنجح في تلك الرسالة نجاًحا آبيًرا ولبث هناك تسع سنوات

، ١٩١٦، ١٩١٣، ١٩١٠، ١٩٠٧، ١٩٠٤أّول وظّل يتقّلد هذه الوظيفة في مجمع 
 انُتخب رئيًسا لدير ١٩١٣سنة .  من غيرة على الرهبانّية ِلما آان يتحّلى به١٩٢٢

الراهبات وبهّمته ونشاطه وإدارته الحكيمة حّسن األحوال المادّية لذاك الدير وأصلح 
 رئيًسا لدير عين الجوزة آان يستقبل الرهبان ١٩٢٥وعندما ُعّين سنة . أرزاقه

 ثّم مكث في الدير العامر المصطافين أحسن استقبال ويوّفر لهم آّل أسباب العافية،
 رجع إلى صور نائًبا عاما فكان فيها، ١٩٣٠موازًبا على الصالة مّدة من الزمن سنة 

آما آتب أحد وجهاء صور، تقيا غيوًرا يقول الحّق وال يخشى أحًدا وينّدد بالظلم 
إّال أّن صّحته ساءت فاستعفى . ويساعد الفقير وينصف المظلوم ويناصر الضعيف

 فُنقل ١٩٣٦توّفي في صيدا سنة .  للراحة١٩٣٤  وأتى إلى دير المخّلص سنة وأتى
آان سياسيا عميق الغور، لطيف األسلوب واشتهر . إلى العامر وجرى له مأتم حافل

بآرائه السديدة ونظره البعيد وفّضه للمشاآل بسهولة نادرة وآان يضيف إلى ذلك آّله 
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هو : ب أحد الرهبان، يوم وفاته، ما يليآت. النكتة البارعة والظرف المستساغ
صدارتنا وشيخ رهبانّيتنا وأبونا ومعّزينا في مصائبنا وأحزاننا ومبّرد َلوعتنا ومرشدنا 

هو شيخ المحامد وصجر . في دياجي بالئنا ومستشار رجالنا في حّل المشاآل
 والطهر الفضائل وريحانة المجالس والمشاهد وصدارة الفضل والتُّقى ومثال النـزاهة

الذي شغل في الرهبانيذة المناصب الكثيرة الرفيعة، فكان من أعظم المدّبرين وأفطن 
وإّن الرهبنة قد فقدت رآًنا من أرآانها وحكيًما من حكمائها . الرؤساء وخير المرشدين

وشيًخا من شيوخها، رجل الفضيلة، رمز األدب الرهبانّي الكامل وعنوان الهّمة 
  . والظرفوالحكمة ولسان األدب

  
  منهاليوم الخامس عشر 

  . والسبعة الشهداء رفاقهأغابيوس الشهيد القّديستذآار 
  . نّحات واألب برالمأغابيوستذآار األب 

  
   نّحاتأغابيوس األخ -٤٢٢ -١٨٢

 وسيم آاهًنا ١٨٢١ تشرين األّول ٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 فأصابه هناك الهواء األصفر فمات  وُأرسل إلى خدمة النفوس في دمشق١٨٢٨سنة 
، وآانت سيرته صالحة ومشهورة عند الجميع، وتقواه عميقة وعبادته هللا ١٨٤٤سنة 
  .حاّرة

  
   األخ برالم-٢٨٥ -١٨٢

، ١٧٩٣ وسيم آاهًنا سنة ١٧٨٥هو من معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية في سنة 
  .مذآور وُدفن في الدير ال١٨٠٠وتوّفي بالطاعون في دير السّيدة سنة 

  
  منهاليوم السادس عشر 

  . الشهيد سابينوس المصرّيالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس خرياطي

  .تذآار األخ بروآوبيوس الصيداوي واألب سليمان واألب أنطون آّساب
  

   األخ بروآوبيوس-٣٤٧ -١٨٣
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.  نيسان٢٥ في ١٨٠٧هذا آان من ساحل صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
عاش راهًبا بسيًطا تقيا عامًال في األرض بنشاط، رقد بالرّب في دير عين الجوزة 

  .١٨٤٠سنة 
  

   األب سليمان-٤٢٣ -١٨٣
 وسيم آاهًنا ١٨٢١ آانون األّول ٢٦هو من عينبال، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم في بّر الياس وفيها توّفي وُدفن بسبب مرض ١٨٣١ آانون الثاني ١٠في 
  .الطاعون
  

   األب أنطون آّساب-٤٢٥-١٨٣
 ١٨٢١ آانون األّول سنة ١٦هو من دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٦٢، توّفي في دير المخّلص سنة ١٨٢٨وسيم آاهًنا في 
  

   األب بولس خرياطي-٩٩٣-١٨٣
، أبرز نذوره ١٩٠٧ آذار ٧هو فريد ابن نجيب الخرياطي، ُولد في جون في 

، ُعّين استاًذا ١٩٣١ تّموز ٢٦ وسيم آاهًنا في ١٩٣٠آانون األّول  ١الرهبانّية في 
 ُنقل إلى المدرسة البطريرآّية في ١٩٣٦سنة . في المدرسة ووآيًال ألمورها المادّية

 رجع إلى العامر وُعّين وآيًال فيه، فقام بهذه المهّمة ١٩٣٧سنة . بيروت آوآيل لها
للرهبانّية في حيفا، لكّنه ما عتم أن هرب  آوآيل ١٩٤٨بنشاط وحسن تدبير، ُنقل سنة 

وقضى بعد ذلك مّدة من الزمن يعمل . مع الذين هربوا من فلسطين في النكبة الكبرى
 نبعة نسيبه، مطران بيروت، فعّينه رئيًسا لدير مار فيليّبوسفي خدمة المطران 

. ّين الديرسمعان مقّر المطران الصيفّي، فأحسن الخدمة واإلدارة واهتّم باألراضي وز
مرض بعد هذا فأتى وسكن في جون، وأخذ يتنّقل من مكان إلى آخر حّتى داهمه 

، فُذبح ١٩٧٦ آذار ١٦الموت لّما آان عائًدا من زحلة يوم مقتل آمال جنبالط في 
ُنقل إلى جون بعد ثالثة أّيام وُأقيم . وُشّنع بجّثته على مفرق المختارة ومزرعة الشوف

يق شموني ولماري قيماز زوجة نجيب قسطنطين، جّناز جازع له ولسائق سّيارته شف
في جون، وبعده ُنقل جثمان األب بولس خرياطي إلى آمنتير دير المخّلص، حسب 
وصّيته، وقد ساهم هو في تشييده، وانضّم هكذا إلى اآلباء المخّلصّيين الذين آان 

من والتي آان دوًما يشيد يحّبهم ويحّب الرهبانّية التي آانت أّمه ردًحا طويًال من الز
  .بفضلها وبفضل رجاالتها عليه وعلى الطائفة بمآثرها الكثيرة
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  منهاليوم السابع عشر 
  .تذآار أبينا الباّر ألكسيوس رجل اهللا

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس خوري
  .تذآار الشّماس ألفكسيوس فاعور

  
   الشّماس ألكسيوس فاعور-٦٤٠ -١٨٤

 آانون ٩، ُولد في النفاخّية، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ابن الياس فاعور
 وتوّفي في دمشق ١٨٦٣ آانون األّول ٨ وسيم شّماًسا إنجيليا في ١٨٥٧األّول 
١٨٦٥.  

  
   األب بولس خوري-٨٨٤ -١٨٥

، وسيم ١٩٠٣ تّموز ٢٦ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية البسيطة في 
ُعّين مناظًرا في . ًال في صيدا ثّم في دير القمر، خدم أّو١٩٠٥ نيسان ٢آاهًنا في 

، ثّم في المدرسة المخّلصّية حّتى سنة ١٩٠٧المدرسة البطريرآّية في بيروت سنة 
، بعدها ُأرسل إلى حيفا فكان هناك خادًما للرعّية ورئيًسا للمدرسة األسقفّية إلى ١٩١٣

لخدمة النفوس واالهتمام ، وفي هذه السنة نفسها ُأرسل إلى االسكندرّية ١٩٢٥سنة 
وقد ساهم مع اآلباء المخّلصّيين الخادمين في االسكندرّية في إرسال . بأمالك الرهبانّية

مجموعات آبيرة وثمينة من الكتب إلى المكتبة المخّلصّية في دير المخّلص ومنها 
 انُتخب رئيًسا لدير رشمّيا وُجّددت له ١٩٣٤في سنة . مجموعة مجّلة الضياء آاملة

وساءت صّحته فعاد إلى الدير يستعّد لمالقاة رّبه، فسكن في العامر . الرئاسة عليه
  .١٩٥١وفي المدرسة وفي دير الراهبات حيث واَفته المنية سنة 

  
  منهاليوم الثامن عشر 

  .ين آيرّلس أسقف أورشليمالقّديستذآار أبينا في 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس اإلسالمبولي

  .ألب آيرّلس دّباس واألخ جرفاسيوس باشاتذآار ا
  

   األب آيرّلس دّباس-١١٥ -١٨٦
 وتوّفي ١٧٦٢ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٣ُولد في عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٨٩في عّكا سنة 
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   األخ جرفاسيوس باشا-٢١٠ -١٨٦
، ١٧٧٢ أّيار ٦هو من صور إّنما دمشقّي األصل، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨١٧ا بسيًطا، توّفي في دير المخّلص سنة وعاش راهًب
  

   األب بولس اإلسالمبولي-٥٣٤ -١٨٦
 ٧هو من دمشق، هو ابن فتح اهللا اإلسالمبولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 وتوّفي في دير المخّلص سنة ١٨٤١ تّموز ٣١ وسيم آاهًنا في ١٨٣٧تشرين الثاني 
١٨٩٥.  

  
  منهاليوم التاسع عشر 

  .ين الشهيَدين خريسنثوس وذارياسالقّديتذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أرتاميوس بّواب
  .تذآار األبَوين ميخائيل بطل وميخائيل سماحة

  
   األب أرتاميوس بّواب-٢٧٩ -١٨٧

، ١٧٩٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٨٥ُولد في رشمّيا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٨٣١وتوّفي في دير المخّلص سنة 

  
   ميخائيل بطل األب-٢٧٩ -١٨٧

 تشرين ٤هو ابن عبد اهللا البطل، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  . وُأرسل إلى فرنسة وهناك رقد بالرّب١٨٧٢ وسيم آاهًنا سنة ١٨٦٨األّول 

  
   األب ميخائيل سماحة-٦٨٥-١٨٧

 تشرين األّول ٤هو ابن نقوال سماحة، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس في أبرشّية زحلة وتوّفي في دير الغزال ١٨٧٦ وسيم آاهًنا سنة ١٨٦٨

  .١٩١٠سنة 
  

  منهاليوم العشرون 
  . ساباالقّديستذآار آبائنا األبرار المقتولين في دير 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب قسطنطين حّداد
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   األب قسطنطين حّداد-٢٩٣ -١٨٨
 ُأرسل ١٧٨٩ آانون األّول ٥لرهبانّية في ُولد في جون، وبعد إبرازه النذور ا

 مطر لتأسيس الطائفة الملكّية الكاثوليكّية في أغابيوسوهو شّماس بصحبة األب العاّم 
 وُأرسل من ١٧٩٧مصر، وهناك لبث مّدة طويلة، ولّما عاد إلى الدير سيم آاهًنا سنة 
، ١٨١١لرّب سنة جديد إلى القطر المصرّي لخدمة النفوس، ولبث هناك إلى أن رقد با

  .آان تقيا فاضًال، غيوًرا في خدمة النفوس
  

  منهاليوم الحادي والعشرون 
  .تذآار أبينا الباّر يعقوب المعترف أسقف قطاني

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب ميخائيل مقصود واألب سابا نّقاش
  

   األب ميخائيل مقصود-٧٥١ -١٨٩
سبوع فقط من عرسه الذي آانت هو إسبر بن إبراهيم مقصود، دخل الدير قبل أ

قد حّدَدته له والدته بعد أن ألزَمته بخطبة العروس التي تريدها هي، وآان في سّن 
ولّما هرب إسبر وعرفت مقصده رضيت بذهابه إلى . الثالثة والعشرين من عمره

 أّيار سنة ١٧ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٨ آذار ١٢الدير، وفيه أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس مّدة طويلة في زحلة ثّم ُعّين رئيًسا لدير المبتدئين مّدة ثالثة ١٨٨٠

مجامع متقّطعة، ورئيًسا لدير الراهبات ورئيًسا لدير عين الجوزة حيث بنى هيكًال 
قدم في شيخوخته إلى الدير األّم وحال وصوله سّلم الرئيس العاّم . آبيًرا من الرخام

 لحفر عين المقيصبة، وبفضله وصلت المياه إلى بستان سّتين ليرة فرنسّية ذهًبا
 في مبادئ رئاسة األب نقوال ١٩٣٤ولّما أعلنت الفرائض الجديدة سنة . بسري

برخش العاّمة األولى، سّلم مع آثيرين من الرهبان المخّلصّيين الدراهم التي في 
وبقي في . بانّيحوزته، فكان عمله هذا حافًزا لكثيرين لممارسة الفقر والتجّرد الره

سنيه األخيرة آما آان في حياته آّلها، مثاًال للجميع في تقواه ونزاهته واستقامته 
وإذ امُتلئ من العمل الصالح والصبر الكثير على المرض . ومحّبته للرهبانّية

  . هذا الكاهن هو من زحلة١٩٣٥واالستسالم إلرادة اهللا رقد بالرّب سنة 
  

  ود األب ميخائيل مقص-٧٥١-١٨٩
 أيلول ٢٩هو ابن جرجس سابا نّقاش من صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم الرعّية في عّكا واالسكندرّية ودمشق ١٨٤١ آب ٦ وسيم آاهًنا في ١٨٣٥
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وآان نشيًطا غيوًرا وممدوًحا من الجميع، انُتخب رئيًسا لدير عميق وفيه . وزحلة
  .١٨٩٧توّفي سنة 

  
  منهاليوم الثاني والعشرون 

  . الشهيد في الكهنة باسيليوس آاهن آنيسة أنكرةالقّديستذآار 
 أفثيميوس مشاقة والياس سالمة وأفثيميوسفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء 

  .عيسى
  

   مشاقةأفثيميوس األب -٣٤٢ -١٩٠
 نيسان ٢٧هو صورّي المولد وطرابلسي األصل، أبرز نذوره الرهبانّية في 

ذ مبادئ حياته الرهبانّية اشتهر بفضيلته وامتاز ، ومن١٨٠٩ وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٥
. بتدقيقه في حفظ القوانين والفرائض وُأنسه واحترامه للجميع وحّبه الشديد للرهبانّية

 وبقي يتقّلد هذه الوظيفة عّدة مجامع، وسنة ١٨١٢ولذلك انُتخب مدّبًرا منذ سنة 
 إلى أن توّفي بعد مرض  انُتخب أًبا عاما وبقي في هذا المنصب ثالثة مجامع١٨٣٦

 مأسوًفا عليه آثيًرا ِلما آان عليه من فضيلة وحسن تدبير ومحّبة ١٨٤٣عضال سنة 
وعلى إثر . وقد قالت بعض المصادر التاريخّية إّنه مات مسموًما. للرهبان وللرهبانّية

موته تفاقم الخالف بين الدمشقّيين واللبنانّيين في الرهبانّية المخّلصّية، وتشّتت 
الدمشقّيون وذهب أآثرهم إلى الشام، وآادت تحدث قسمة الرهبانّية إلى قسَمين، وآان 

إّأل أّ، اهللا أبعد هذا الخراب . للبطريرك مكسيموس مظلوم يد طولى في هذه القسمة
بسبب ندّخل العقالء من الرهبان والبطارآة واألساقفة المخّلصّيين، والوجيه 

  .يس دّبانه وغيرهالدمشقّي المشهور فرنس-الصيداوّي
  

   األب الياس سالمة-٤٠٣ -١٩١
 وسيم آاهًنا سنة ١٨١٨ حزيران ١٨ُولد في عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

. ، خدم النفوس في أبرشّية عّكا مشتهًرا بصالحه وتقواه ومثله الصالح للجميع١٨٢٥
  .١٨٤٣رقد بالرّب في حيفا سنة 

  
   عيسىأفثيميوس األب -٨٣٥ -١٩٢

 بولس عيسى، ُولد في قيتولي وأبرز نذوره الرهبانّية في هو جرجس بن الياس
، خدم النفوس في أبرشّية صيدا نفسها، ١٨٩١ وسيم آاهًنا سنة ١٨٩٠ نيسان ٢٠

وفي الفترة األخيرة من حياته خدم بلدته قيتولي . ومغدوشة، الصالحّية، قيتولي، روم
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ا للرهبانّية سّمياه بالوآالة  وقد بنيا مًعا بيًتا وقًفأندراوسوقد حّل محّل أخيه األب 
وتوّفي سنة . وفيها ُأصيب بداء الفالج، إّنما بقي يحتفل بالقّداس. المخّلصّية في قيتولي

  . في قيتولي وُدفن فيها١٩٥٦
  

  منهاليوم الثالث والعشرون 
  . الشهيد نيكون وتالميذه المئة والتسعة والتسعينالقّديستذآار 

  .ان يوسف قبرصي وجورج خوريفي هذا اليوم رقد بالرّب األبو
  

   األب يوسف قبرصي-٦٦٨ -١٩٣
 آانون ٩هم ابن جرجس القبرصي، ُولد في صيدا وأبرز نذوره الرهبانّية في 

، ُأقيم وآيًال للرهبانّية في االسكندرّية ١٨٦٩ أيلول ١٩ وسيم آاهًنا في ١٨٦٥األّول 
. ورئيًسا للراهبات انُتخب مدّبًرا ١٨٩٥وفي مجمع . مّدة عشر سنوات فأحسن التدبير

، آان تقيا جدا، مشهوًرا باستقامته وعدله، بارًعا ١٨٩٨ثّم مرض بالسّل وتوّفي سنة 
  .في الوعظ وإرشاد النفوس

  
   األب جورج خوري-٩٢٦ -١٩٤

ة حّنة في القدس، ثّم القّديسُولد في يارون، أنهى دروسه آّلها في مدرسة 
 ٩ وأبرز نذوره البسيطة في ١٩٠٤ سنة انخرط في سلك الرهبانّية المخّلصّية، فابتدأ

، وبعد سيامته الكهنوتّية ١٩٠٦وسيم آاهًنا في تشرين الثاني ١٩٠٥آانون األّول 
،عّلم في المدرسة المخّلصّية، ثّم ُعّين آاتًبا ١٩١٠ آذار ٣١أبرز نذوره االحتفالّية في 

 وفي رعّية خدم النفوس في غريفة. باللغة الفرنسّية عند المطران باسليوس حّجار
ة تقال في زحلة والمدرسة األسقفّية في زحلة، ثّم انتقل إلى قّب الياس سنة القّديس
 قصد صور لزيارة أهله في يارون وهناك أصابه الفالج فعاد إلى الدير وظّل ١٩٣٧

  . على إثر انفجار دماغّي١٩٣٩يتعالج إلى أن توّفي فجأة سنة 
  

  منهاليوم الرابع والعشرون 
  .بشارة والدة اإلله الفائقة القداسة وتذآار أبينا الباّر زخرّياتقدمة عيد 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران أثناسيوس خّوام واألب جبرائيل مصوبع
  

   المطران أثناسيوس خّوام-٦٤٥ -١٩٥
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، درس اللغة العربّية وبرع فيها، ١٨٣٧هو من عّكا أصًال، ُولد في حيفا سنة 
قن فّن الكتابة حسب مفهوم عصره فُعّين آاتًبا في المصالح وآذلك اللغة اإليطالّية وأت

إّأل أّنه بعد أن شّب آره . األميرّية وخلف في هذه الوظيفة أباه وبعًضا من أفراد عائلته
 ١٨٦٢ وسيم آاهً،ا سنة ١٨٥٩العالم فدخل دير المخّلص طالًبا الحياة الرهبانّية سنة 

وانُتخب مدّبًرا ووآيًال . م السّر في الرهبانّيةومنذ سيامته الكهنوتّية تسّلم وظيفة آات
، فعمل ١٨٦٧، وانتخبه الشعب في صور أسقًفا على مدينتهم سنة ١٨٦٥عاما سنة 

وآان قديًرا نافذ الكلمة لدى السلطات المدنّية فاستطاع . في أبرشّيته بكّل غيرة ومحّبة
نيسة دير المخّلص والتي من أن يبني آاتدرائّية صور الحالّية التي تشبه في هندستها آ

. أجلها تحّمل أتعاًبا آثيرة آما يّتضح من الوثائق المحفوظة في مكتبة دير المخّلص
ذهب إلى رومة لحضور المجمع المسكونّي . وبنى أيًضا في بلدة أقرط آنيسة جميلة

 توّفي في .ُعّين زائًرا رسوليا على الرهبانّية لكّنه رفض هذه المهّمة. الفاتيكانّي األّول
  .، آان أسقًفا نشيًطا وبارا١٨٨٦صور سنة 

  
   األب جبرائيل مصوبع-٩٥٥ -١٩٥

 آذار ٢٥، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٨٩٦ آانون الثاني ١٠ُولد في جون في 
، بقي في المدرسة المخّلصّية سنَتين معّلًما ١٩٢٠ تّموز ١١ ويم آاهًنا في ١٩١٨

يها مّدة طويلة آاهًنا للرعّية أو وآيًال للرهبانّية أو ومناظًرا، ثّم ُأرسل إلى حيفا وبقي ف
. في هذه المهّمات المختلفة آان الكاهن الوديع والمتواضع. رئيًسا للمحكمة الكنسّية

نائًبا أسقفيا في دير القمر ثّم ١٩٤٩بعد النكبة الفلسطينّية رجع إلى لبنان، فُعّين سنة 
، ١٩٧١، وبقي في هذه الوظيفة حّتى سنة ١٩٥٧نائًبا عاما في أبرشّية صيدا في سنة 

التعليم المسيحّي للمناولة األولى، آتاب التعليم الطقسّي، آتاب : وضع الكتب التالية
وفي آخر حياته ظّل . خدمة القّداس، فرض أخوّية سّيدة الكرمل وأخوّية الطفل يسوع

نوبة قلبّية سنة مواظًبا على بعض األعمال في المطرانّية إلى أن توّفي على إثر 
  .، هذا الكاهن ُعرف بطيبة القلب وعّفة اللسان والعمل بتدقيق ونظام١٩٧٥

  
  منهاليوم الخامس والعشرون 

  .عيد بشارة الفائقة القداسة سّيدتنا والدة اإلله مريم الدائمة البتولّية
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بشارة فشفش

  . عّراف بشارة المعّلم واألخ بشارة المعلوليتذآار اآلباء عّمانوئيل شّماع بشارة
  .عيد سّيدة البشارة شفيعة اإلآليريكّية الصغرى المخّلصّية
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   األب بشارة عّراف-١٨٩ -١٩٦
 ١٧٧٤ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧١ أّيار ٨ُولد في صفد، أبرز نذوره الرهبانّية في 

. لثقافة الكنسّيةهذا الكاهن آان على جانب آبير من ا. وُأرسل لخدمة النفوس في عّكا
  .١٨١٣توّفي بالطاعون في عّكا سنة 

  
   األخ بشارة المعلولي-٢٦٨ -١٩٧

 في دير عميق، ١٧٧٩ حزيران ٢٩ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية في 
عاش راهًبا بسيًطا فاضًال بسبب حّبة رديئة أآلت وجهه، رقد بالرّب رقود األبرار 

  .١٨١٧سنة 
  

   األب بشارة فشفش-٤٢٠ -١٩٨
 ثّم ُأرسل إلى ليفورنو ليتعّلم فّن ١٨٢٨د في مشغرة، سيم آاهًنا سنة ُول

اشتهر بسيرته الصالحة . التصوير فبرع فيه وبقي في المدينة المذآورة خادًما للنفوس
وقد .  مخّلًفا حسرة آبيرة١٨٥١رقد بالرّب سنة . ومثله الحّي ومهارته في التصوير

  .ضاعت آثار فّنه في إيطالية
  

  ب عّمانوئيل شّماع األ-١٦٦ -١٩٩
ُولد في دمشق وُأرسل إلى رومة قبل نذوره الرهبانّية للتخّصص، فامتاز بذآائه 

 وسيم آاهًنا فيها ١٧٦٥أبرز نذوره الرهبانّية في رومة سنة . ومحافظته على واجياته
 فعّلم الالهوت في المدرسة ١٧٧٨، ثّم رجع إلى الشرق سنة ١٧٧٠أيًضا سنة 

اًبا بعنوان قطف األزهار في علم الذّمة واألسرار، طبعه المخّلصّية وأّلف آت
ثّم ُأرسل إلى .  مطر على نفقته الخاّصة لحاجة اإلآليروس إليهأغابيوسالبطريرك 

  .١٧٩٨خدمة النفوس في دمياط وفيها توّفي بالطاعون سنة 
  

   األب بشارة المعّلم-٥١١ -٢٠٠
 ٢٩ وسيم آاهًنا في ١٨٣٦ أيلول ٢٢ُولد في البّصة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٦٩، خدم النفوس في لبسمنوت وطبرّيا وفيها توّفي وُدفن سنة ١٨٤٩أيلول 
  

  اإلآليريكّية المخّلصّية الصغرى
قّررت الرهبانّية المخّلصّية بعد درس طويل وتفتيش ومعارضة تأسيس 

آليريكّية إآليريكّية خاّصة راقية تنافس اإلآليريكّيات العاملة في ذلك الوقت، مثل إ
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عين ورقة المارونّية وإآليريكّية بزّمار لألرمن الكاثوليك وإآليريكّية عين تراز 
وقّررت أن يكون مرآز هذه . المؤّسسة حديًثا لخدمة طائفة الروم الكاثوليك الملكّيين

اإلآليريكّية في الدار البطريرآّية القائمة إلى جانب دير المخّلص بعد أن هجرها 
، واقترن هذا القرار بموافقة خطية من ١٨٢٨ تشرين الثاني ٧ ذلك في وتّم. البطارآة

أعيان مدينة الشام تعّهدوا بها بمساعدة الرهبانّية المخّلصّية في هذا المشروع، وذلك 
بإيفاد الطّالب الدمشقّيين إليها للترّهب وبحصر خدمة النفوس في مدينة دمشق في 

  .الرهبان المخّلصّيين وحدهم
ولّما آانت الرهبانّية تبني آنئٍذ ممشى . دئ اإلآليريكّية المخّلصّيةهذه هي مبا

بوالد الكبير مع ملحقاته، تقّرر أن تصلح الدار البطريرآّية فقط وهكذا أصبحت 
، أّما البناء الذي آانت ١٨٣١-١٨٣٠إآليريكّية منتظمة آما تدّل الوثائق في سنة 
باًرا واسعة أو ضّيقة حّتى اليوم وبعض تتأّلف منه فكان بعض األقبية التي ما زالت آ

الغرف من الخشب واألجّر آانت قائمة في الجهة الغربّية من المدرسة وقد هدمت 
واإلآليريكّية الجديدة آانت تضّم أيًضا داًرا للمطران باسيليوس فينان . آّلها فيما بعد

  .اب القديمةآانت مؤّلفة من ثالث غرف وآانت قائمة مكان المتحف اليوم وغرفة الثي
 ١٨٤٥ و١٨٤١ومّرت على اإلآليريكّية المخّلصّية الجديدة النكبات سنة 

وبعد أن استعادت الرهبانّية نشاطها سنة .  وتوّقف البناء وتوّقف الدرس فيها١٨٦٠و
 بانتخاب الرئيس العاّم األب يوحّنا آحيل، أصلحت من جديد األقبية التي ال ١٨٦٥

أّما الغرف التي في الطابق .  للدرس آبيرة وصغيرةتزال وقد أصبحت مائدة وقاعات
الثاني، فقد ُخّصَصت للنوم، وقبل ذلك الوقت آان اإلآليريكّيين يصّلون في آنيسة 

وقد تّم ذلك بناًء على . الدير وينامون في بعض غرفه ويساعدون في الخدم الديرّية
 مدرسة إآليريكّية أمر من الكرسّي الرسولّي بتخصيص دير السّيدة للمبتدئين وفتح

وهكذا بدأ عهد جديد بدليل زيارة وتعليم الشيخ ناصيف اليازجي في . خاّصة
  .، وآانت تضّم أربعين طالًبا إآليريكيا١٨٦٦ و١٨٦٤اإلآليريكّية المخّلصّية سنة 

 صّممت الرهبانّية على تحقيق ثالثة مشاريع آبرى هي بناء ١٨٧٠بعد 
في بيروت وتشييد بيت للكهنة المخّلصّيين الوافدين إآليريكّية راقية وتأسيس مطبعة 

من آّل األنحاء إلى بيروت التي بدأت تكبر وتمتّد وتزدهر في مجاالت العلم 
فبين سنة . ومن ثّم بوشر بالعمل لتجديد وتحديث اإلآليريكّية وتقّرر البناء. واالجتماع
 العاّم، وبوشر  قامت الغرف التي ال تزال قائمة اليوم على الطريق١٨٨٠-١٨٧٧

ببناء آنيسة خاّصة للمدرسة بعد أن آان مصّلى اإلآليريكّية في الطابق األسفل في 
القبو الذي على يمين الداخل من جهة الشرق، وهو اليوم قاعة الطعام للتالمذة 

وزيارة الشيخ إبراهيم اليازجي لإلآليريكّية المخّلصّية لهو دليل على . الداخلّيين
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ها، وقد خّلد هذه الزيارة بهذه األبيات المحفورة على رتاج المدرسة ازدهارها وتقّدم
  :١٨٧٩سنة 

  ببهاء أنوار المخّلص مشرًقا      هذا مقام للمعارف قد غدا
  قد الح صبح العلم في فلك التقى     وافى مؤّرخه فخّطى ببابه

  ١٨٧٩وآذلك سّجل تاريًخا لكنيسة المدرسة سنة 
  ن دير للمخّلص ينتميرهبا      بيت لسّيدة البشارة شاده

  . البشارة والسالم لمريمواهِد        يها بهف بتاريخ تحّيفاهُت
 أآمل بناء الكنيسة ١٨٨٣ففي سنة . وسارت اإلآليريكّية في سبيل النجاح

وفي هذه الحقبة من التاريخ بني . وزّينت بالرخام في عهد األب العام الياس حّجار
ريكّيين اليوم وُأصلحت الغرف في الطايق القبو الكبير الذي هو غرفة طعام اإلآلي

الثاني وصارت األفواج لّما تنتهي من االبتداء تنتقل إلى اإلآليريكّية الجديدة أفواًجا 
  .تلَو أفواج

األب ]  توّف١٩٠٠ففي سنة . إّنما آّل هذا لم يكن ليحقِّق طموحات الرهبانّية
الغربّي آّله أي الدار الياس حّجار وترك ألف جينيه مصرّي فحاًال هدم البناء 

البطريرآّية آّلها وجار المطران باسيليوس فينان وبوشر بالبناء الجديد الممتّد من 
الصالون الحالّي إلى غرف الرئيس والمسؤولين في المدرسة إلى بيت المنامة الكبير 
والصغير الذي تحّول فيما بعد إلى غرف للدرس، إلى الغرف الشرقّية وإلى المكتبة 

ومع هذا البناء أصبحت اإلآليريكّية المخّلصّية آاملة القاعات وآاملة . ىالكبر
  .الصفوف

بعد الحرب الكبرى األولى أخذت الرهبانّية تفّكر بالتجديد والبناء، لكّن الديون 
المتراآمة على الرهبانّية واألحوال المضطربة في البالد حالت دون إتمام المقصد 

تقّرر توسيع البناء وتكثير عدد الطّالب، فُبني بيت  ١٩٣٠ولّما أطّلت سنة . الحسن
المنامة الكبير، وُأصلحت القاعات التي في الطابق السفلّي وتحّولت إلى مائدة وقاعات 
للدرس، وبوشر ببناء جناح خاّص آلباء المدرسة بمساعدة األب سمعان نصرآاهن 

ناء أو للتجهيزات وهنا نشير إلى مساعدات جّمة للب. رعّية المخّلص في مونتريال
 يواآيم أفثيميوس معلوف وإآليمنضوسقّدمها األساقفة غريغوريوس حّجار و

  .ونيقوالوس نبعة واآلباء باسيليوس شحاده، بطرس فاخوري وبشارة خّياطة
، ُبني الجناح الخاّص بالداخلّيين، بعد هدم غرف آثيرة ومنها ١٩٥٤في سنة 

ويتأّلف هذا البناء الجديد من ملعب شتوي . لالمكتبة المخّلصّية المشهورة وبئر الكحي
  .آبير وطابَقين للمنامة وغرف لألساتذة ولحاجات المدرسة المختلفة
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لمخّلصّيون ونذآر هنا مواد الدروس التي آان يأخذها الطّالب اإلآليريكّيون ا
 التصوير  والالتينّية وِعلم المنطق واللغة الفرنسّية واإليطالّية وفّناللغة اليونانّية: وهي

. والعلوم الرياضّية والالهوت األدبّي والنظرّي والجغرافّية والتاريخ والحساب
  .واشتهرت خصوًصا بإتقان طّالبها اللغة العربّية وِعلم البصلتيكا
األب أنطون بوالد : أّما أشهر األساتذة الذين مّروا في المدرسة المخّلصّية فهم

 بشارة الخوري الفقيه واألب نقوال جسطر وفالبيانوس نعمة ودانيال حّداد والشيخ
وسليم ) من رشمّيا(ويوسف جرمانوس ) الحساب(واألب نقوال هرمس ) بصلتيكا(

) من صيدا(وحّنا صاصي ) من دير القمر(وخليل فرنسيس ) من مشغرة(صايغ 
المطران (واألب جبرائيل حّجار ) من رشمّيا(وناصيف اليازجي وأسعد الخوري 

 يواآيم أفثيميوس نقوال أبو هنا واألساقفة أثناسيوس خرياطي وواألب) غريغوريوس
  .ونيقوالوس نبعة

  .وال تزال اإلآليريكّية سائرة في سبيل الرقّي والنجاح
  

  منهاليوم السادس والعشرون 
  .محفل مقّدس إآراًما لجبرائيل رئيس المالئكة

 القديم تذآار األبَوين جبرائيل عبسي وجبرائيل ناصر، واألخَوين جبرائيل
  .وجبرائيل صنوبر

  
   األخ جبرائيل القديم- -٢٠١

 وعاش طيلة حياته راهًبا بسيًطا، آان عابًدا ١٧٢٧أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
هللا حارا وتقيا، نشيًطا في حفظ الفرائض والقوانين، بسيط الطبع عامًال في األرض 

  .١٧٧٨لمغارة سنة رقد بالرّب في دير مار الياس رشمّيا وُدفن في ا. بدأب وحرص
  

   األخ جبرائيل صنوبر-٣٨١ -٢٠٢
، آان ذا سيرة ممدوحة ١٨١٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

رقد بالرّب . ومثاًال حيا للفضيلة، سالًكا بالعمل والِعلم، وآان معّلًما ومرشًدا للمبتدئين
  .١٨١٩في دير المخّلص سنة 

  
   األب جبرائيل عبسي-٦١٩ -٢٠٣
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 نيسان ٢٤ن عبسي، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ابن انطو
 ثّم ُأرسل إلى خدمة النفوس في عماطور ١٨٥٦ آذار ٢٣ وسيم آاهًنا في ١٨٥٥

  .١٨٦٨وتوّفي فيها سنة ) الشوف(
  

   األب جبرائيل ناصر-٧٢٨ -٢٠٤
 ١٠هو إبراهيم بن حّنا ناصر، ُولد في زحلة، بعد إبرازه النذور الرهبانّية في 

 ُأرسل إلى رومة ليدرس الفلسفة والالهوت، إّأل أّنه ما عتم أن ١٨٧٦ين األّول تشر
آان هذا األب نابًغا في .  ثّم سيم آاهًنا في السنة نفسها١٨٨٢عاد لدواعي صحّية سنة 

 إذ آان مسافًرا إلى طرابلس في عمل الرسالة سقطت به ١٨٩٦اللغة اليونانّية، سنة 
  .ُدفن في البترونالعربة سقطة هائلة فتوّفي و

  
  منهاليوم السابع والعشرون 

  .تذآار أّمنا الباّرة مطرونا التسالونيكّية
  .ديمتري جدعون، طوبّيا نجيمة ومتري جدعون: تذآار اآلباء

  
   األب ديمتري جدعون-٣٦٩ -٢٠٥

 وسيم ١٨١٢ تشرين األّول ٢٠ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، هذا األب آان فاضًال، عاقًال جدا وذا سيرة صالحة ١٨٢٢ نيسان ١٦آاهًنا في 

ومحافًظا على واجبات دعوته بالتمام، توّفي في دير المخّلص في شهر آذار سنة 
١٨٧٠.  

  
   األب طوبّيا نجيمة-٥٥٢ -٢٠٥

 وسيم ١٨٣٨ تشرين الثاني ٢٧ُولد في مشغرة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٩٤ص سنة  وتوّفي في دير المخّل١٨٥١آاهًنا سنة 

  
   األب متري جدعون-٧٦٢ -٢٠٥

 وسيم آاهًنا في ١٨٧٩ آب ١٠هو من دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 شباط ٩ وخدم في أبرشّيَتي صيدا وزحلة ورقد  بالرّب في ١٨٨٤ تشرين األّول ١٩

  . في زحلة لّما آان خادًما للنفوس في بّر الياس١٩٠٧
  

  منهاليوم الثامن والعشرون 
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  .ر أبينا الباّر استفانوس الصانع العجائب والباّر إيالريون الحديثتذآا
  .تذآار األب إيالريوس اليافاوي

  
   األب إيالريون اليافاوي-٢٧٠ -٢٠٦

 وسيم آاهًنا في ١٧٧٩ تشرين الثاني ٨ُولد في يافا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ّب في دير المخّلص سنة رقد بالر. ، وآان آاهًنا تقيا ورًعا خائًفا هللا١٧٩١ نيسان ١

١٨١٨.  
  

  منهاليوم التاسع والعشرون 
تذآار أبينا الباّر مرقس أسقف األرثوسّيين وآيرّلس الشّماس وآخرين جاهدوا 

  .على عهد يوليانوس الجاحد
  .ورس سعد ومالتيوس عيد ومالتيوس حّجارذفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء ثيو

  
  سعدثيوذورس  األب -٤٥٥ -٢٠٧

 ١٤ وسيم آاهًنا في ١٨٣٠ آذار ١١مّيا، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد في رش
 انُتخب رئيًسا لدير ١٨٥٥، خدم النفوس في أماآن آثيرة وسنة ١٨٣٧تشرين الثاني 

  .١٨٧٥المزيرعة، ثّم ُأرسل إلى صيدا للخدمة، وانتقل إلى رحمة رّبه في صيدا سنة 
  

   األب مالتيوس عيد-٧٨٨ -٢٠٨
 أيلول ١١ آفرحونة، أبرز نذوره الرهبانّية في هو منصور عيد، ُولد في

  .١٨٩١، وتوّفي في دير المخّلص سنة ١٨٨٦ وسيم آاهًنا في أيلول ١٨٨٤
  

   األب مالتيوس حّجار-٨٢٣ -٢٠٩
، أبرز نذوره ١٨٦٩ تشرين األّول ٢٦هو ابن نقوال الحّجار، ُولد في جّزين في 

 ومنذ مبادئ ١٨٩٤ نيسان ١٥ وسيم آاهًنا في ١٨٨٨ آانون األّول ٣٠الرهبانّية في 
، ١٨٩٨حياته الكهنوتّية نال ثقة الرؤساء، فكان وآيًال للمطران ورئيًسا في دير القمر 

سنة ) آندا(، ثّم سافر إلى مونتريال ١٩٠١ثّم ُعّين وآيًال للرهبانّية في بيروت سنة 
اهًنا ولبث هناك آ.  لحضور المجمع القربانّي ممّثًال للمطران باسيليوس حّجار١٩١٠

، فخدم في الشام ١٩١٩عاد إلى الوطن سنة . لرعّية الطائفة الملكّية في أآرون أوهايو
، آان آاهًنا تقيا متعّبًدا للعذراء، ١٩٤٩ إلى أن توّفي سنة ١٩٢١ثّم في جّزين سنة 

  .مسالًما للجميع، يجّله ويحترمه جميع معارفه
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  منهاليوم الثالثون 

  ".سّلم الفضائل"ؤّلف آتاب تذآار أبينا الباّر يوحّنا م
  .تذآار األب يوحّنا حبق

  
   األب يوحّنا حبق-٤٢ -٢١٠

، ١٧٣٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٢٩ُولد في طرابلس، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
وآان رجًال خبيًرا باألمور، شجاًعا وفاضًال، ورجل ثقة البطريرك آيرّلس طاناس، 

 في الشام، ودفع لرجال الحكومة ما ةّيالذي آّلفه باستالم الدار والكنيسة البطريرآ
جرت العادة بدفعه، وآان مبلًغا باهًظا من المال استدانه له مجمع دير المخّلص من 
تّجار اإلفرنج في صيدا بربا فاحش، مع رهن أواني آنيسة الدير وسندات حجج 

  .توّفي في دير القمر وُدفن في آنيستها. أمالآه
  

  منهاليوم الحادي والثالثون 
  . الشهيد في رؤساء الكهنة إيباتيوس الصانع العجائب أسقف غنغرةالقّديسذآار ت

  .تذآار األب يوحّنا حبق
  

   األب استفانوس داغر-٥٦١ -٢١١
، أتقن علم النحو ١٨٣٩ تّموز ٢٠ُولد في مجدلونا وأبرز نذوره الرهبانّية في 

 اللغة اإليطالّية والصرف والمنطق والذّمة، ثّم لنباهته ُأرسل إلى مدرسة غزير ليتعّلم
فأتقنها ثّم ُأرسل إلى رومة ليتخّصص في الفلسفة والالهوت، فوسم بوسم الكهنوت 

.  وبقي في رومة بأمر المجمع المقّدس لخدمة الطقس الشرقّي هناك١٨٥٠هناك سنة 
إّأل أّنه أصيب بحّمى خبيثة، وإذ َعِلم األب األقدس بيوس التاسع بمرضه وأّنه طلب 

سته مع الغفران الكامل، منحه ذلك وأرسل له العرقّية وصليًبا، فرقد البرآة من قدا
 مخّلًفا وراءه الحسرة على نبوغه ١٨٥٤ين في شهر آذار القّديسبالرّب رقود 

  .وفضيلته، فبهما حاز اعتبار ومحّبة جمهور الكرادلة والمعّلمين
  

   األب برالم-٦٩ -٢١١
، ١٧٦٨ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٣٩ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  . في دير المخّلص، بعد شيخوخة فاضلة١٧٩٧سنة ] توّف



 102

  نيسان
  منهاليوم األّول 

  .تذآار أّمنا الباّرة مريم المصرّية
  . زبيدة واألب يوسف شّماسفيليّبوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 

  .تذآار األب أفرام غزال
  

   األب أفرام غزال-٥١٨ -٢١٢
، ثّم ١٨٣٧ شباط ١٠ُولد في مشغرة، أبرز نذوره الرهبانّية في هو مّخول غزال، 
ابُتلي بمرض طويل ومزمن احتمله بصبر جميل وتسليم لإلرادة . سيم شّماًسا وآاهًنا

  . وُدفن في آنيستها١٨٨٢اإللهّية إلى أن توّفي في مشغرة سنة 
  

   زبيدةفيليّبوس األب -٨٢٧ -٢١٢
 وسيم آاهًنا في ١٨٨٨ آانون األّول ٣٠ ُولد في أبلح، أبرز نذوره الرهبانّية في

 إلى أبرشّية عّكا ١٩٠٤ ثّم خدم في أبرشّية القدس، انتقل بعدها سنة ١٨٩٥ تّموز ١٨
حيث مكث طويًال في عسفيا، ثّم خدم في أبرشّية زحلة خصوًصا في دير الغزال حيث 

بب الصمم  استعفى من الخدمة بس١٩٣٤سنة . عاش عيشة نسكّية فقرّية ورهبانّية حّقة
الذي أصابه وعاش في دير المخّلص عاآًفا على الصالة، َمَثًال حيا للفضائل 

  .١٩٦٦رقد بالرّب سنة . الرهبانّية، لطيبة القلب واإلخالص وبساطة األخالق
  

   األب يوسف شّماس-٨٢٧ -٢١٢
ُولد في خبب وأبرز . هو عقله بن دخل اهللا الدبعي بن نامر الذي تكّنى بالشّماس

، ومنذئٍذ بدأ ١٩١٤ تّموز ٢٦ وسيم آاهًنا في ١٩١١ آذار ١٩هبانّية في نذوره الر
. حياة امتازت بالنشاط والخدمة والحرص على الوقت واستثمار الوزنات المختلفة

عمل في أّوًال في اإلآليريكّية المخّلصّية وسعى لتعزيز اللغة اليونانّية وِعلم البصلتيكا 
وبعد المدرسة انتقل إلى االسكندرّية . ك آتًبا مفيدةوقد نشر لذل. مع ِعلم الليتورجّية

 في أبرشّية حوران فأصلح أموًرا آثيرة ١٩٢٩لفترة قصيرة ثّم ُعّين نائًبا عاما سنة 
 انُتخب ١٩٣١سنة . في الكنيسة وأّسس أخوّيات وسعى لتحصيل شعبة بريد في خبب
د الوّعاظ لألب بطرس معّلًما للمبتدئين فأشرف في هذه الفترة على طبع آتاب مرش

 انتقل ١٩٣٤وفي سنة .  باسيليوس الطويلة والمختصرةالقّديسأبو زيد وترجم قوانين 
إلى صيدا خادًما للرعّية ولبث فيها مّدة طويلة آان فيها الكاهن الغيور المكّب على 
الدرس والخدمة بكّل نشاط ال يضّيع ساعة من وقته ويجتهد أن يعمل الخير حيث 
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أثناء إقامته في صيدا ترجم آّراًسا عن اإليطالّية يحكي عن تاريخ . جبيدعوه الوا
واشتهر هذا . الطائفة الملكّية ثّم أآمل تاريخ طائفة الروم الملكّيين في ثالثة أجزاء

األب أيًضا بروح الفقر، فقد ساعد الرهبانّية بالمال وبفضله نعت آرم الزيتون، على 
أخيًرا عاد إلى العامر فقضى فيه . أبرشّية بعلبكمفرق طريق دير الراهبات ثّم إلى 

، ١٩٦٥شيخوخته يثابر على الصالة والدرس والحياة المشترآة إلى أن توّفي سنة 
هذا األب آان مثاًال في الفضيلة واالجتهاد، . وهو أّول راهب ُدفن في الكمنتير الجديد

 أّنه ترك في صيدا وآان له َأَثر آبير على تربية نشئ رهبانّي صالح ومجتهد، عدا
  .حيث بقي مّدة طويلة َأَثر آاهن غيور وفاضل

  
  منهاليوم الثاني 

  .تذآار أبينا الباّر تيطوس الصانع العجائب
  .تذآار األخَوين تيطس الفرزلي وطوبّيا خّوام واألب فيلوثاوس شبير

  
   األب فيلوثاوس شبير-١٦١ -٢١٣

 ١٧٧٢ نيسان ٦اهًنا في  وسيم آ١٧٦٣هو من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٨١٤وُأرسل إلى مصر وهناك توّفي سنة 

  
   األب تيطس الفرزلي-٢٦٣ -٢١٣

 ولبث طيلة حياته راهًبا بسيًطا خادًما ١٧٧٤ نيسان ١٩ُولد في الفرزل، نذر في 
توّفي بميتة صالحة في دير . لألخوة وعامًال في األرض واستصالح األرزاق

  .١٧٩٢المزيرعة سنة 
  

  خ طوبّيا خّوام األ-٢٣٧-٢١٣
.  وعاش راهًبا بسيًطا١٧٧٥ نيسان ١٩هو من عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨١٦توّفي في دير المخّلص سنة 
  

  منهاليوم الثالث 
  .تذآار أبينا الباّر المعترف نيكيطا رئيس دير ميذيكيون

  .تذآار األب جرجس القاضي
  

   األب جرجس القاضي-٦٤٢ -٢١٤
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 ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٦٢ شباط ٩، أبرز نذوره الرهبانّية في )البقاع(ُولد في أبلح 
، ١٨٧٧ وُأرسل لخدمة النفوس في بطمة الشوف حيث توّفي في نيسان ١٨٧٤أيلول 

  .وُدفن في آنيستها القديمة
  

  منهاليوم الرابع 
ين الشهداء ثاوذولس وأغاثوبس وجاورجيوس المالوي ويوسف القّديستذآار 
  .المنشئ

  .رقد بالرّب األبوان ميخائيل عّراج وبرثينة نّحاسفي هذا اليوم 
  .تذآار اآلباء عبد اهللا المعراوي وعبد اهللا حبق وعبد اهللا زهرة

  
   األب ميخائيل عّراج-٧١ -٢١٥

 ١٧٣٨ آانون األّول ١٢ ودخل الرهبانّية نهار الثالثاء الواقع في حاصبّياُولد في 
 آانون الثاني ٦وسيم آاهًنا في  ١٧٤٠ تشرين الثاني ٨وأبرز نذوره الرهبانّية في 

 إذ أرسله البطريرك آيرّلس طاناس ١٧٤٧ وبدأ العمل في الرهبانّية في سنة ١٧٤٥
لتفّقد أبناء الطائفة في ديار بكر فقام برسالته وعاد إلى دير المخّلص مصطحًبا معه 

 في ثّم. قزما الديار بكري الذي أنشأ البئر الكبيرة المعروفة باسمه في دير المخّلص
 ُأرسل إلى أوروّبة صحبة األب يوحّنا العجيمي عن أمر من البطريرك ١٧٥١سنة 

طاناس ومن الهيئة القانونّية ليسعى لدى ملك فرنسة لويس الخامس عشر لدعم 
فزار فرنسة . مصالح الطائفة والرهبانّية ورعاية شؤونهما وجمع األموال الضرورّية

تكّللت آّلها بالنجاح بفضل مساعدة السّيد وإيطالية والنمسا وبذل جهوًدا وافرة 
آرياآوس شّماس الديار بكري الكاثوليكّي، جوهرجي ملك فرنسا، والذي آان يسكن 

وهذه األموال التي تجّمعت في هذه الرحلة آانت سبًبا . قرب قصر فرساي المشهور
عة  يوحّنا في جون ولشراء أمالك دير رشمّيا وعميق والمزيرالقّديسلقيام آنيسة 

وأيًضا في هذه الرحلة جلب األب ميخائيل أّول . ولبناء آنيسة النبّي الياس في رشمّيا
جرس لكنيسة دير المخّلص وقد ُنقل هذا الجرس فيما بعد إلى آنيسة دير الراهبات 

 انُتخب األب ميخائيل عّراج رئيًسا عاما ١٧٥٥وفي مجمع سنة . وال يزال هناك
مجامع متتالية ساس الرهبانّية في أثنائها بكّل فطنة ولبث في هذه المهّمة أربعة 

وتضحية رغم االضطرابات السائدة آنذاك والتي قضت بأن ينتقل الرئيس العاّم عّراج 
مع آثير من رهبانه إلى دير عميق، وذلك بسبب أّن األفكار تبلبلت وحصلت خالفات 

ة، بسبب النـزاع على مؤسفة بين الرهبان المخّلصّيين أنفسهم وفي الطائفة الملكّي
البطريرآّية بين البطريرك المخّلصّي أثناسيوس جوهر المنتَخب قانونيا والساآن في 
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الدير وبين سائر البطارآة المعّينين من ِقَبل الكرسي الرسولّي الرومانّي وبعض 
وقد . األساقفة الشويرّيين والرهبان المخّلصّيين الذين ال يؤّيدونه آبطريرك منتَخب

ض الرئيس العاّم عّراج انتخاب األب جوهر للبطريرآّية ألسباب آثيرة ولذلك عار
ترك دير المخّلص مع قسم من الرهبان وسكن في دير عميق، ولكن بعد زمان قصير 

  .تّم الوفاق بين البطريرك وأخصامه والرئيس العاّم وثبتت المحّبة
يل مصالح الرهبانّية فعّزز في أّيام رئاسته العاّمة سعى األب ميخائيل آثيًرا في سب

القانون ونشر العلم واشترى أمالًآا آثيرة، فهو الذي ابتاع أّوًال أرًضا في بلدة رشمّيا 
 الياس النبّي ثّم تفاوض لشراء عقارات في إقليم الخّروب القّديسوبنى ديًرا على اسم 

 واسفل المناصف ونصف مزرعة عميق من مشايخ آل نكد، ثّم شرع في بناء دير
على اسم المالك ميخائيل في عميق، وآذلك اشترى خربة المزيرعة في إقليم جّزين 

وآان .  جاورجيوسالقّديسوأراضي التومات من آل هرموش وأنشأ ديًرا هناك باسم 
يرسل إلى آّل دير آهنة ورهباًنا ليقيموا الصالة ويخدموا القريب والغريب ويتصّدقوا 

ولم يغفل عن االهتمام . د األديار ويالحظ النظاموآان هو نفسه يتفّق. على الفقراء
بتعليم الرهبان في الدير األّم وقد تزايد عدد الرهبان في أّيامه حّتى بلغ المئة والسّتين 

وقد اشتهر هذا األب بمنـزلته الرفيعة عند المشايخ واألمراء والحّكام آآل نكد . راهًبا
 لبنان، وخصوًصا عند الشيَخين سعد وبني صالح وهرموش واألمراء الشهابّيين حّكام

فقد . صالح وابنه غندور اللَذين آانا مدّبَرين لألمير يوسف الشهابّي حاآم جبل لبنان
حاز على ثقتهم جميًعا لمهارته في صناعة الطّب وحسن تقواه ولعالقته الحسنة بهم 

وبعد . ا خّط جميل قبل دخوله الرهبانّية إذ آان ذحاصبّياألّنه آان آاتًبا في ديوانهم في 
انتهاء رئاسته العاّمة انُتخب مدّبًرا أّوًال في الرهبانّية فكان يتجّول متفّقًدا األديار التي 
. أّسسها ويرشد األخوة ويوّطد بينهم المحّبة، وقد رفض لهذا السبب األسقفّية مراًرا

جهاد دام وفي آخر حياته سكن في الدير الرئاسّي، عائًشا في القداسة والصالح وبعد 
.  في دير رشمّيا١٧٩٨سّتين سنة في خدمة نشيطة ومخّلصة للرهبانّية توّفي سنة 

وُيعتبر هذا األب من مؤّسسي الرهبانّية ومن رجاالتها األفذاذ، امتاز بعقله الحصيف 
  .ورأيه السديد وشجاعته وبأسه

  
   األب عبد اهللا المعراوي-١٠٦ -٢١٦

 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٥٢الرهبانّية سنة ُولد في المعّرة قرب الشام، أبرز نذوره 
، توّجه بأمر الطاعة إلى الشام فخدم النفوس هناك بنشاط وغيرة، إلى أن رقد ١٧٥٩

  . وُدفن في مقبرة اآلباء المخّلصّيين١٨٠٥بالرّب بمرض الطاعون سنة 
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   األب عبد اهللا حبق-٣٦٧ -٢١٧
 ثّم سيم آاهًنا في ١٨١١ حزيران ٢ُولد في طرابلس، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، آان مثاًال حيا للكمال الرهبانّي والكهنوتّي، بسيط القلب، صافي ١٨١٥ شباط ١٦
  .رقد بالرّب في بلدة قّب الياس في البقاع. السريرة

  
   األب برثينه نّحاس-٤٤٤ -٢١٨

، ١٨٣٣ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٢٨ شباط ٢٦ُولد في عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
خدمة النفوس في ميدان الشام ولم يلبث طويًأل حّتى اصابه داء فرخ ُأرسل إلى 

  . وُدفن في مغارة الكهنة المخّلصّيين في دمشق١٨٣٦الجمر، فتوّفي سنة 
  

   األب عبد اهللا زهرة-٤٨٩ -٢١٩
 وسيم آاهًنا في ١٨٣٤ آب ١٩، وأبرز نذوره الرهبانّية في )سورية(ُولد في النبك 

 ثّم خدم ١٨٤٨دير رشمّيا ثّم رئيًسا لدير المزيرعة سنة ، ُعّين رئيًسا ل١٨٤٢ آذار ٢٨
، آان حسن السيرة، نقّي ١٨٦١النفوس في يافا، رقد بالرّب في مزرعة الوردّية سنة 

  .الضمير، غيوًرا جدا على خالص النفوس
  

  منهاليوم الخامس 
ين الشهداء آلوديوس وذيوذورس وفكتور وبابيوس ونيكيفورس القّديستذآار 
  .بيونوسيرا

  .تذآار الشّماس أغوسطينوس خوري واألب يّني القبرصي
  

   خوريأغسطينوس الشّماس -١٧ -٢٢٠
 وبقي ١٧١٥هو ابن الخوري إبراهيم من معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  . وُدفن في صيدا١٧٢٥انتقل إلى رحمة رّبه سنة . شّماًسا طيلة حياته
  

   األب يّني القبرصي-١٨ -٢٢٠
 أفثيميوسذوره الرهبانّية وسيم آاهًنا عن يد المطران هو من قبرص، أبرز ن

  .١٧٣٠ وتوّفي في دير المخّلص سنة ١٧١٦الصيفّي سنة 
  

  منهاليوم السادس 
  .ين أفتيخيوس رئيس أساقفة القسطنطينّيةالقّديستذآار أبينا في 
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  . واألب باخوميوس شاميأّيوبتذآار األخَوين فرنسيس و
  

   األخ فرنسيس-٤٤ -٢٢٠
 ولم يعش إّأل مّدة قصيرة، إذ ١٧٢٩رزل وأبرز نذوره الرهبانّية سنة ُولد في الف

  .١٧٣٥توّفي في دير الممخّلص سنة 
  
  

  أّيوب األخ -٤٦-٢٢٠
، هذا آان رجًال صالًحا محبا ١٧٣٠هو من الفرزل، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٥٧رقد بالرّب نهار الجمعة العظيمة سنة . للعمل في األرض
  

   األب باخوميوس شامي-٤٥-٢٢٠
، آان ذا ١٧٤٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٢٩ُولد في الشام، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

 هجمت عساآر الجّزار ١٧٧٧ تشرين الثاني سنة ٢٨في . سيرة فاضلة، محبا لإلماتة
على دير المخّلص فلم يقدر على الهرب بسبب عجزه وخوفه، فُذبح في المطبخ وُدفن 

  .في الكمنتير
  

  منهاليوم السابع 
  . الشهيد آاليوبيوس وأبينا الباّر جاورجيوس أسقف متلينيالقّديستذآار 

  . بيطار واألب جرجس زغيبأغابيوستذآار األخ بولس عين فاطوري والشّماس 
  

   األخ بولس عين فاطوري-٣١-٢٢٠
  .١٧٣٣ وتوّفي سنة ١٧٢٤أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  
   بيطارأغابيوس الشّماس -١٠٧-٢٢٠

 وسيم شّماًسا وأصابه مرض في ١٧٥٢من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٧٥٨رجله، فذهب إلى عّكا للمعالجة وتوّفي فيها سنة 

  
   األب جرجس زغيب-٢٣٠-٢٢٠
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 وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٤ نيسان ٢٧ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وهو يخدم ١٨٠٢ فتوّفي هناك سنة للخدمة) مصر( وٌأرسل إلى الرشيد ١٧٨٢

  .المصابين بداء الطاعون
  

  منهاليوم الثامن 
ين الرسل الذين من السبعين هيروذيون وأغابوس وروفس، القّديستذآار 

  .وأسنغريتوس وفبغون وهرماس
  .اآلباء عازر، سبيريدونس نشو ولفرنتيوس ميناتذآار 

  
   األب عازار-١٠٨-٢٢٠

 ١٧٥٧ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٢وره الرهبانّية سنة ُولد في دير عطية، أبرز نذ
  .١٨٠٤وتوّفي في خدمة الرعّية في الشام سنة 

  
   األب سبيريدونس نشو-٣٨٨-٢٢٠

 ١٨٢٣ وسيم آاهًنا سنة ١٨١٦ أّيار ١٥من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٦٥وتوّفي في دير المخّلص سنة 

  
   األب لفرنتيوس مينا-٣٨٩-٢٢٠

، ١٨٢٢ وسيم آاهًنا سنة ١٨١٦ تّموز ٢٥برز نذوره الرهبانّية في من عّكا، أ
  .١٨٥٩وتوّفي سنة 

  
  منهاليوم التاسع 

  . الشهيد إفبسيخيوس الذي من قيصرّيةالقّديستذآار 
  .األب استفانوس بيطارتذآار 

  
   األب استفانوس بيطار-٣٦٣-٢٢٠

 ١٦م آاهًنا في  وسي١٨١١ نيسان ٢٢ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم في دمياط والقاهرة، انُتخب مّرة مدّبًرا أّوًال، توّفي في االسكندرّية ١٨١٩شباط 
  .، آان ممدوح السيرة، هادئ الطبع، َمَثًال حيا للقريب بسيرته الفاضلة١٨٦١سنة 
  

  منهاليوم العاشر 
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يكانوس ين الشهداء تيرنديوس وبمبيوس ومكسيموس ومكاريوس وأفرالقّديستذآار 
  .ورفاقهم

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب جرفاسيوس
  

   األب جرفاسيوس-٤٣٥ -٢٢١
 ١٨٢٥ تشرين األّول ١٥أبرز نذوره الرهبانّية في ). البقاع(ُولد في خربة قنافار 

، أصيب بداء الفالج ١٨٣٦ تشرين األّول ٥ سنة، ثّم سيم آاهًنا في ٣٨وله من العمر 
  .١٨٤٧ورقد بالرّب في دير عميق سنة 

  
  منهاليوم الحادي عشر 

  . الشهيد في رؤساء الكهنة أنتيباس أسقف برغاموس في آسياالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب داود الجمال واألب غريغوريوس عطا اهللا

  
   األب غريغوريوس عطا اهللا-٢٦٤ -٢٢٢

مل من سنَتي  ولم يع١٧٧٨ نيسان ٢٩ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ابتدائه إّال سنة وشهًرا فقط لبساطة قلبه وتعزية ألخيه األب باسيليوس عطا اهللا الذي 

خدم هذا الراهب في صور بتقوى . ثّم سيم آاهًنا. آان مزمًعا أن يسافر إلى أوروّبة
  .١٧٨٦وغيرة وفيها توّفي سنة 

  
   األب داود الجمال-٦٢٤ -٢٢٣

، وبعد ١٨٣٦ تشرين الثاني ٩جون في هو يوحّنا ابن حبيب الجمال، ُولد في 
وسنة .  ُأرسل لتعليم األحداث في المدن والقرى١٨٥٦ آذار ٩نذوره الرهبانّية في 

 ذهب للخدمة في دمشق، لكّن الثورة اندلعت وهو هناك فهرب وذاق آثيًرا من ١٨٦٠
وقد آتب عن هذه الحوادث آّلها التي أصابت األب . الهوان، آما أخبر هو نفسه

 ص ١٩١٤-١٩١٣السنة الرابعة (، األب نقوال أبو هنا، في مجّلة المسّرة جمال
٦٢٢، ٥٨١، ٥٣٥.(  

ولّما هدأت الثورة عاد إلى الدير ودرس الالهوت على يد األبَوين غريغوريوس 
 سيكم آاهًنا ثّم بدأ خدمة ١٨٦٣ آانون الثاني سنة ١وفي . نعمة والياس الحّجار

سنة .  ويافا واالسكندرّية بكّل غيرة ونشاط وتقوىالنفوس في زحلة ومجدلونا وحيفا
 ُعّين رئيًسا لدير االبتداء ولّما انتهت رئاسته عاد إلى الدير وسكن فيه، وآان ١٩٠١
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مثاًال حيا للتقوى، يالزم حجرته باستمرار، متحّمًال بصبر آبير أمراضه ووهن 
  .١٩١٨الشيخوخة، ورقد بالرّب سنة 

  
  منهاليوم الثاني عشر 

  .ذآار أبينا الباّر باسيليوس المعترف أسقف باريوست
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب سليمان نمير

  .تذآار األب باسيليوس خوري
  

   األب باسيليوس خوري-٧٢١ -٢٢٤
، ١٨٨٠ وسيم آاهًنا سنة ١٨٧٥ نيسان ٢٥ُولد في حيفا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

حلة وتقّلب آثيًرا في وظائف الرهبانّية، خدم النفوس أّوًال في صور ثّم في معّلقة ز
، ومّرة رئيًسا ١٩١٧، ١٩٠٧، ١٩٠٤، ١٨٩٥فنراه مراًرا آثيرة مدّبًرا في مجمع 

 وهناك حّول البيت الذي ١٩٢٠، ُعّين في حيفا بعد سنة ١٩٠١على دير معلوال سنة 
الًآا آان يخّصه إلى آنيسة المخّلص المشهورة هناك، وقد أعطى للرهبانّية ايًضا أم

ولّما شاخ سكن في دير رشمّيا حيث رقد بالرّب سنة . آان قد اشتراها في معّلقة زحلة
١٩٣٢.  

  
   األب سليمان نمير-٧٥٣ -٢٢٥

 شباط ٢٨هو سليم بن إبراهيم زينة نمير، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ماآن آثيرة ، بدأ الخدمة بعدها في في أ١٨٨٢ أيلول سنة ٢٧ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٨

ولّما انُتخب األب أثناسيوس صّباغ . واشتهر بمواعظه التي آان يلقيها على الشعب
، ُعّين األب سليمان نمير نائًبا عاما في الرهبانّية فأحسن ١٨٨٥مطراًنا على عّكا سنة 

.  رئيًسا عاما على الرهبانّية١٨٩٥انُتخب سنة . السياسة والتدبير ولفت إليه األنظار
  .١٩٠٤رئاسته العاّمة ٌأرسل إلى أوستراليا حيث توّفي سنة بعد 
  

  منهاليوم الثالث عشر 
  .ين مرتينوس المعترف بابا رومةالقّديستذآار أبينا في 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب حّنا جعيري السيرافيمي
  .تذآار األبَوين مرتينوس سيار ومرتينوس خليل واألخ مرتينوس

  
  سيار األب مرتينوس -٤٧ -٢٢٦
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، وآان ١٧٤٥ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٣١ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
في حياته الرهبانّية والكهنوتّية مثاًال حيا للكمال، ممتاًزا بالطاعة العمياء، والغيرة 

 طلب من الرؤساء أن يسمحوا له ١٧٦٦سنة . التي ال تعرف حدا في سبيل النفوس
ام لخدمة المصابين بوباء الطاعون، فوافقوا على طلبه فذهب وأخذ بالتوّجه إلى الش

وقد رقد . يخدم المرضى مجتهًدا أن يصالحهم مع اهللا ويساعدهم على ميتة صالحة
  .١٧٦٦بالرّب مصاًبا بهذا الداء في السنة نفسها أي سنة 

  
   األب مرتينوس خليل-١٥٣ -٢٢٧

دخل الدير لّما بلغ سّن هو من رأس بعلبك، ترّبى في عيتنينت تربية صالحة، 
 ١٧٦١، وبعد ابتداء مليء من التقوى أبرز نذوره الرهبانّية سنة ١٧٥٩الرجولة سنة 

، وقد أظهر منذ مبادئ حياته الرهبانّية اجتهاًدا في ١٧٦٨ أيلول ١٤ثّم سيم آاهًنا في 
 انُتخب ١٧٨٣وفي سنة . السعي وراء الكمال الرهبانّي وفي ممارسة الفضائل آّلها

ا عاما فكان مثاًال للرهبان بالفضيلة، وحرص على نجاح الرهبانّية وتكثير عداد أًب
ولشهرته بالتقوى أهدى له األب العّالمة روفائيل . أبنائها وتحسين أحوال أديرتها

. راهبة المخّلصّي آتاَبين روحيَّين نفيَسين هما آتاب القلب المتخّشع والمرآة األمينة
 مطر وباسيليوس عطا اهللا من حسنات أغابيوس جمعه األبوان وآان يستلم باستمرا ما

وبعد انتهاء مجمعه الذي . ويصرفها على وفاء الديون والبناء واالعتناء بالرهبان
توافق مع اليوبيل المئوّي األّول لتأسيس الرهبانّية طلب اإلعفاء من آّل وظيفة ليتفّرغ 

ّن البطريرك أثناسيوس جوهر عهد إليه للصالة واالستعداد الحسن لمالقاة رّبه، إّال ا
مساعدة مطران زحلة العاجز جبرائيل فرحات، فذهب إلى زحلة وهناك أصيب 

، اشتهر هذا األب بسيرته الباّرة المملوءة بالفضيلة ١٧٩٣بالطاعون وتوّفي سنة 
  .والقداسة، فقد آان نموذًجا حيا للفضائل الرهبانّية وخادًما أميًنا للمخّلص

  
  ألب حّنا جعيري السيرافيمي ا-٢٤١ -٢٢٨

وهناك .  أثناسيوسالقّديسُولد في معلوال وُأرسل إلى رومة ليدرس في مدرسة 
، بعد سيامته الكهنوتّية في رومة حضر إلى ١٧٧٥ شباط ٧أبرز نذوره الرهبانّية في 

، آان عالًما ماهًرا ١٨٣٠إلى البالد الشرقّية فخدم في دمشق ورقد بالرّب فيها سنة 
  .شعب بعلمه وسيرته الصالحةنفع ال
  

   األخ مرتينوس-٣١٧ -٢٢٩
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 ولم يمّد اهللا بعمره فُأصيب ١٧٩٨ آانون الثاني ١ُولد في مجدلونا، نذر في 
  .١٨٠٠بالطاعون وهو في دير السّيدة فتوّفي سنة 

  
  منهاليوم الرابع عشر 

  .ين الرسل الذين من السبعين أرسترخوس وبوذي وتروفيموسالقّديستذآار 
ليوم رقد بالرّب األب جبرائيل طويل واألب لوسيان معلوف واألخ دانيال في هذا ا

  .خرينق
  

   األخ دانيال خرينق-٢٤٤ -٢٣٠
 وعاش حياته آّلها ١٧٧٦ آانون الثاني ١ُولد في بعلبك، دخل الرهبانّية ونذر في 

 شّبت النار في ثيابه فمرض من الحرق ولم يلبث ١٨٣٠راهًبا بسيًطا متواضًعا وسنة 
  . في دير المخّلصأن توّفي

  
   األب جبرائيل طويل-٢٥٣ -٢٣١

 وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٦ تشرين األّول ٢٦ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ولّما خرج الفرنسّيون من البالد المصرّية .  وُأرسل لخدمة النفوس في مصر١٧٨٨

 الكاثوليك ذهب بصحبة البعض منهم إلى مرسيليا وأقام فيها يخدم جالية طائفة الروم
ُأصيب بالفالج . ويعّلم اللغة العربّية متقاضًيا معاًشا وافًرا من الحكومة الفرنسّية

وأمالآه وفًقا للقانون الساري، سعى أخوه األب غريغوريوس طويل وآيل الرهبانّية 
هو . في رومة واألب الونديوس قطه ابن شقيقته فحّصال جزًءا من ترآته للرهبانّية

  .خّلصّيين األعالممن الرهبان الم
  

   األب لوسيان معلوف-١٠٥٠ -٢٣١
هو عبد النور بن سعيد عبد النور المعلوف ونزهة برهوم فرحات، ُولد في تبنين 

 آب ١٥ ودخل الدير، وبعد إبرازه النذور البسيطة في ١٩١٧ آانون األّول ٣٠في 
 الحت عليه سمات الذآاء والنشاط العملّي فُأرسل إلى فرنسا للتخّصص، ١٩٣٦

فقضى هناك متنّقًال بين جامعات ستراسبورغ وآليرمون بسبب الحرب الكبرى 
الثانية، يعاني التشّرد والضيق، لكّنه حصل على شهادات جامعّية منها شهادة في 
. اآلداب العربّية وفي الفيلولوجية العربّية وليّسانس في الالهوت والعلوم االجتماعّية

 إآليمنضوس عن يد األب ١٩٤٢الرهبانّية سنة وإّبان الحرب المشتعلة أبرز نذوره 
ثّم . بردويل وآيل الرهبانّيّة في رومة والذي أتى خّصيًصا إلى آليرمون لهذه الغاية
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سيم آاهًنا بتفويض من المجمع الشرقّي في آليرمون أيًضا عن يد المطران ميتز الذي 
الصالحّيات وأخذ فّوضه بعد سيامته ممارسة األسرار في أبرشّيته فاستفاد من هذه 

ُيلقي المحاضرات ويقيم القداديس ويتحّدث في الراديو شارًحا جمال الطقوس الشرقّية 
بعد الحرب عاد إلى لبنان . وأبعاد الوحدة المسيحّية وعظمة التراث الشرقّي الدينّي

 فُكّلف بإدارة اإلآليريكّية الكبرى فبعث روًحا جديدة وأرسى قواعد نهضة ١٩٤٥
. ة تعتمد على التنقيب والبحث الشخصّي واالعتماد على طريقة البطاقاتعلمّية حديث

وأحدث رّدة إلى محّبة الرهبانّية واآتشاف تاريخها الناصع وأخذ يحّرر في مجّلة 
الرسالة المخّلصّية ويساعد األب قسطنطين باشا في شيخوخته وينّظم المكتبة والوثائق 

ر عين الجوزة مساعًدا للرئيس ثّم رئيًسا  ُأرسل إلى دي١٩٤٩سنة . التي لألب باشا
ورغم عمله في . فعمل على مسح األراضي وربط الدير بشبكة التلفون والبريد

الرهبانّيى سعى لبناء آنيسة في تبنين بلدته، فكتب إلى المغتربين فجمع ماًال وفيًرا 
 ٢١ ، وفي١٩٥٣ نّعوم أن يبني آنيسة جميلة سنة أغابيوستمّكن بواسطته المطران 

 ُأرسل إلى الواليات المّتحدة فكان من عملة الساعة األولى في ١٩٥٣تشرين األّول 
تأسيس مرآز ميثون، فقد بذل جهًدا آبيًرا لهذه الغاية وألقى محاضرات آثيرة وقام 

وعندما آان في . بزيارات مختلفة ليضع األسس الثابتة لتلك األآمة النّيرة في المهجر
ّم ببناء آنيسة في منشستر باسم سّيدة لبنان فنجح بعد تعب وجهد ميثون يعّلم ويعمل اهت

 ثّم ١٩٦٣فقامت الكنيسة مع بيت للكاهن وتأّسست رعّية قانونّية في تلك المدينة سنة 
ُنقل إلى بوسطن واستطاع بسياسته الرشيدة وحسن تدبيره ونشاطه أن يأخذ أرًضا من 

جميلة باسم سّيدة البشارة وبيًتا واسًعا البلدّية بثمن زهيد ويبني آاتدرائّية فخمة و
 ألف دوالًرا دفع نصفها الكردينال ريتشرد آوشنغ ٧٠٠للكاهن آّلفا أآثر من 

 ١٩٧٩ انُتخب رئيًسا إقليميا وبقي في هذه الوظيفة إلى سنة ١٩٦٨سنة . المشهور
د سنة ولّما أتى إلى البال. عامًال في آّل هذه الفترة على تعزيز مصالح الرهبانّية

 منَحته الحكومة اللبنانّية وسام االستحقاق اللبنانّي برتبة ضابط تقديًرا ألعماله ١٩٧٣
ورغم اهتمامه بالبناء المادّي فقد اهتّم بالبناء العلمّي . ومبراته وخدمته في سبيل لبنان

والروحّي في الرهبانّية، فقد حّرر مقاالت آثيرة في الرسالة المخّلصّية وفي دائرة 
ارف الكاثوليكّية الجديدة عن األب قسطنطين باشا وروفائيل راهبة وسينودس المع

 أسقف منبج أغابيوس االسكندرّي وأفثيميوس الصيفّي وأفثيميوسعين تراز و
والشّماس عبد اهللا زاخر، آما نشر بالطبع مؤّلفات آثيرة هي ترجمة آتاب الداللة 

 Byzantine Melkite Thinking الصيفّي، وآتاب أفثيميوسالالمعة للمطران 
 يوحّنا الذهبّي الفم إلى الفرنسّية مع شرح قّيم لرموزها القّديسوترجمة ليتورجّية 

 Did the Patriarchate ofوتاريخها، وترجمة مقالة لألب يوسف نصر اهللا 
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Antioche remain in Communion with Rome after 1054 ونظرة في 
صفحة من تاريخ آل خرياطي والرهبانّية تاريخ زحلة لألب قسطنطين باشا و

 ُأصيب بنوبة قلبّية تعافى منها بعد عملّية جراحّية ١٩٧٦وفي حزيران . المخّلصّية
لكّن . خطيرة واستطاع بعد مشورة الطبيب أن يرعى النفوس في رعّية لورانس ماس

ي بين  فتوّف١٩٨٢يد المنون داهَمته وهو في االجتماع المخّلصّي بعد عيد الفصح سنة 
 باسيليوس الذي أحّبه وعمل آثيًرا القّديس نيسان في دير ١٤يدي أخوته الرهبان في 

ألجله ووسط أسف حزين وبالغ على فقدان آاهن عمل طيلة حياته لخدمة الرهبانّية 
وآان من بناة الكنائس وبناة ملكوت اهللا في النفوس ومن باعثي .والطائفة بعلمه وعمله
وقد آتب عنه . ًال من الباحثين والعملة النشيطين في الرهبانّيةالنهضة إذ قد رّبى جي

إّن : "سيادة المطران يوسف طويل، مطران الروم الكاثوليك في الواليات المّتحدة
خسارتنا آبيرة وآذلك خسارة الرهبانّية، فقد أظهر األب معلوف في مختلف الوظائف 

م الطائفة والرهبانّية عالًيا بنشاطه التي تسّلمها جدارة وبراعة قّل أن نجدها، ورفع اس
الذي ال يعرف الملل، والكنائس التي شّيدها والرعايا التي أحيا وأذآى روح اإليمان 

  ".مع محّبة إرث اآلباء واألجداد الروحّي
  

  منهاليوم الخامس عشر 
  . الشهيد آرسكيسالقّديستذآار 

و حّنا واألخ سليمان في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء يوسف حبيب وإيزيدور أب
  .الطويل

  
   األب يوسف حبيب-٢٩٦ -٢٣٢

ُولد في قيتولي قرب جّزين، ثّم ُأرسل إلى رومة ليدرس العلوم الكهنوتّية وفيها 
حضر . ، ثّم سيم آاهًنا في رومة نفسها١٧٨٩ نيسان ٢٣أبرز نذوره الرهبانّية في 

ة ثّم ُأرسل لخدمة إلى دير المخّلص وعّلم فترة قصيرة في اإلآليريكّية المخّلصّي
آان تقيا جدا، أفاد النفوس بَمَثله الصالح ووعظه البليغ . النفوس في القاهرة والرشيد

  .١٨١٩توّفي بداء الطاعون في الرشيد سنة . المؤّثر وإرشاده إلى طريق الكمال
  

   األب إيزيدور أبو حّنا-١٠٠٨ -٢٣٣
 ٢١نذوره الرهبانّية في وأبرز ) فلسطين( في معليا ١٩٠٨ آانون الثاني ٢ُولد في 

 وألقى بهذه المناسبة خطاًبا رائًعا ١٩٣٧ شباط ٢ وسيم آاهًنا في ١٩٣٠آانون الثاني 
وبقي . بعنوان ذآرى األفضال، وفيه ظهرت مواهبه الخطابّية وتضّلعه باللغة العربّية
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اب دفاع في المدرسة أستاًذا وعامًال في الترجمة من اليونانّية إلى العربّية، فظهر له آت
سقراط ومحاورة في الشعر ألفالطون وضريحّيات للقّديس غريغوريوس النـزينـزي 

وآان يحّرض .  يوحّنا الذهبّي الفم الذي آان معجًبا بهالقّديسوترجمات آثيرة لمواعظ 
 بدأت خدمته المتنّقلة ١٩٤٠سنة . تالميذه على إتقان اللغة العربّية واللغة اليونانّية

 ثّم في ١٩٤٠ آثيرة وبالد مختلفة، فخدم أّوًال في عين زحلتا سنة للنفوس في أماآن
مشغرة حيث أّسس نادًيا للشباب ثّم في الشام رئيًسا للمدرسة البطريرآّية المّجانّية، ثّم 

 ووصَفها في يومّياته وصًفا دقيًقا ١٩٤٨في حيفا حيث حضر النكبة الفلسطينّية سنة 
وبعد النكبة عاد إلى الخدمة . لفلسطينّي في بيروتوشامًال ُأعجب بها مرآز األبحاث ا

 حيث أّسس نادًيا للبنات ومدرسة ١٩٥٢ ثّم في مشغرة سنة ١٩٥٠في عّمان سنة 
 ُعّين رئيًسا ١٩٦٥وفي سنة .  ثّم في معليا١٩٥٧ليلّية فيها ثّم في حوش األمراء سنة 

وعاد من . راحة نفسه إلى معليا سعًيا وراء سالم و١٩٦٩لدير معلوال ومنه انتقل سنة 
معليا محّمًال بكثير من المخطوطات والوثائق التاريخّية والصور القديمة فأغنى 
المكتبة المخّلصّية آما أغناها بمكتبة الدآتور إسطفان الخوري من جّزين التي حصل 

سنة . وهي مجموعة آتب ومخطوطات طبّية عربّية قديمة. عليها بسياسته ولحاجته
، وعندما ١٩٧٥ا خادًما في أبرشّية طرابلس وبقي هناك حّتى سنة  ُعّين آاهًن١٩٧٤

شعر بالداء الخبيث يتمّلك في جسمه رجع إلى الدير، فأغدقت عليه الرهبانّية محّبتها 
وقد شهد الطبيب . فأرسَلته إلى مستشفى الدآتور إسكندر الحاج في صيدا للمعالجة

ر ومستسلم إلرادة اهللا وقد ُأعجب به المذآور بأّن األب إيزيدور هو آاهن تقّي وصبو
، وآان هذا األب فاضًال وتقيا، ١٩٧٥ نيسان ١٥وفارق هذه الحياة في . آثيًرا

وقد ترك للرهبانّية يومّيات بدأها سنة . وخطيًبا قديًرا وآاتًبا باللغة العربّية مجيًدا
ي آثيًرا  وهي آنـز تاريخّي ثمين، يحو١٩٧٥ واستمّر في تحريرها حّتى سنة ١٩٣٢

من المعلومات والصور وشجرات العائالت الشرقّية وهي سجّل ال ُيستغنى عنه 
  .لكتابة، بعد التمحيص، بعض حوادث تاريخّية عاصرها األب إيزيدور أبو حّنا

  
   األخ سليمان طويل-١٠٧٢-٢٣٣

سنة ) قرب مرجعيون(هو ابن سمعان الطويل ومرتا غنطوس، ُولد في الكفير 
 ١٩٣٨قصد الدير للترّهب سنة . انت من طائفة الروم األرثوذآس وعائلته آ١٩١٩

فلم ُيقبل لعدم مناسبة درجة علومه مع سّنه، لكّنه أعاد الكّرة بعد بضع سنوات ألّنه 
فُقبل في االبتداء . آان يشعر بنداء الرّب ملحا في داخله يدعوه إلى الحياة الرهبانّية

 وصعد إلى الدير ١٩٤٣ز نذوره البسيطة سنة وتقّرر أن يكون أًخا عامًال، ثّم أبر
ووآل إليه أيًضا االهتمام ببيت المؤونة وقد . العامر يخدم بمحّبة وتفاٍن وصبر عجيب
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 ١٩٦٥لبث في هذه الخدمة إلى حين توّفي شهيد الواجب عصر خميس األسرار سنة 
دقيقه في القيام امتاز هذا األخ ببساطته اإلنجيلّية وتجّرده الكامل عن حطام الدنيا وبت

آان صابًرا في آّل حال، مطيًعا لألوامر ببساطة وتقوى، جميل الفكاهة . بواجباته آّلها
وآان رغم أشغاله مثابًرا على قراءة الكتاب المقّدس، عارًفا آلياته . يجيد قول الزجل
  .وقد آتب سيرة حياته األب سابا داغر. مدرًآا ألسراره

  
  منهاليوم السادس عشر 

  .ات الشهيدات أغابي وإيريني وخيونياالقّديسالنسوة تذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب استفانوس حّداد

  . دليقان وسرابيون واألب يوحّنا نصر أبو مرادأغابيوستذآار األخَوين 
  

   دليقانأغابيوس األخ -١٤٦-٢٣٣
ا إلى أن  وبقي راهًبا بسيًط١٧٦٠ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٨٢٠توّفي في دير المخّلص سنة 
  

   األخ سرابيون-١٤٧-٢٣٣
 وعاش راهًبا بسيًطا، رقد بالرّب ١٧٦٠هو من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٨١٤في دير المخّلص سنة 
  

   األب يوحّنا نصر بو مراد-١٤٨-٢٣٣
، توّجه ١٧٦٤سنة  ثّم سيم آاهًنا ١٧٦٠هو من غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

إلى مصر فخدم هناك ثماني وعشرين سنة بسيرة صالحة وتوّفي في اقالهرة وُدفن 
، وهو الذي اشترى أرًضا وعّمر فيها ُملًكا للرهبانّية ١٨٠٥في مصر القديمة سنة 

  .لسكنى الكهنة وهو المعروف اليوم في درب الجنينة
  

   األب استفانوس حّداد-١٠٩٠-٢٣٣
إبراهيم الحّداد وهنا داود الحّداد، ُولد في بطمة الشوف في هو وديع بن يوسف 

 ٢٨ وسيم آاهًنا في ١٩٤٩ آب ١٤، أبرز نذوره االحتفالّية في ١٩٢٦شهر شباط 
، عّلم في مبادئ حياته الكهنوتّية في اإلآليريكّية المخّلصّية ونشط في ١٩٥٣حزيران 

لى إرسالّية الزرقاء ليساعد ، بعدها ُأرسل إ١٩٥٧خدمة مصالحها المختلفة حّتى سنة 
في العمل هناك وآانت آنئٍذ في ورشة بناء بيت للكهنة ومدرسة قرب الكنيسة في 
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ثّم انتقل إلى رام اهللا فعّزز المدرسة فيها وبذل نشاًطا وغيرة في خدمة . الحّي الجنوبّي
الحاجات، النفوس التي تعّلقت به وأحبَّته لخدمته التي ال تعرف حدوًدا وال تمييًزا في 

ُنقل من ثّم إلى المعاصر فسعى إلصالح الكنيسة فيها ولذلك جمع ماًال من 
المعاصرّيين في لبنان وسافر إلى الديار األمريكّية للغاية نفسها، وأصبحت بفضله 

 ١٩٧٤ولّما عّيَنته الرهبانّية رئيًسا لدير المزيرعة سنة . آنيسة المعاصر لؤلؤة جميلة
. روا لذهاب آاهن رأوا فيه التضحية المثلى والبشاشة واللطفاحتّج أهل المعاصر وثا

ولذلك جّمل الكنيسة . وفي دير المزيرعة رّآز قلبه وفكره ساعًيا لجعله منارة مضيئة
وأصلح غرف الدير وبنى ملحًقا أّوًال لقاعة االستقبال، ثّم بمساعدة المطران سابا 

دير المزيرعة نقطة انطالق لعمل يواآيم بنى جناًحا عصريا جديًدا، وهكذا أصبح 
راعوّي شمل أيًضا جّزين وآفرحونة الرعّيَتين اللَتين آان األب استفانوس راعًيا 

وفي الفترة األخيرة امتّد نشاطه إلى األقطار البعيدة، إذ أخذ يعمل للترويج . لهما
 ولنا وقد أتقن فّن التصوير. والدعاية لحياة المسيح وآالمه بواسطة األفالم والصور

. منه آتاب حافل بالصور الجميلة عن البريئة من الدنس طبعه هو نفسه في إيطالية
ورغبة منه للمساعدة في خدمة النفوس في أبرشّية عمان سافر إلى األردّن وهناك 

 في حادث سّيارة وهو على الطريق بين ١٩٨٢ نيسان ١٦قصَفته يد المنون في 
جسد فمات ثالثة منهم في ريعان الشباب الزرقاء وعمان، آما قصفت أخوة له بال

ُنقل جثمانه إلى دير المخّلص وُأقيم له جّناز حافل وخاشع . وعلى إثر حوادث مفجعة
ذرفت فيه دموع الحسرة والحزن العميق على آاهن لم تفارق البسمة وجهه ولم يمّل 

  .من طواعية الخدمة
  

  منهاليوم السابع عشر 
 الكهنة سمعان الفارسّي، وأبينا الباّر أآاآيوس  الشهيد في رؤساءالقّديستذآار 

  .أسقف ملتيني
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب حنانيا برخش واألخ بوليكربوس ناصيف

  
   األب حنانيا برخش-٥٤٩ -٢٣٤

 وسيم آاهًنا سنة ١٨٣٨ تشرين الثاني ٢٧ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
وهناك نال حظوة لدى اإلمبراطور ، ذهب إلى فرنسة دون إذن السلطة ١٨٤٩

نابوليون الثالث ولدى اإلمبراطورة أوجيني زوجته التي رّتبت له معاًشا شهريا وهو 
وبعد الحرب السبعينّية أعادت له .  فرنًكا فرنسيا آما أعَطته ساعة مع سلسلة ذهبّية٦٠

 آان األب حنانيا .الحكومة الفرنسّية المعاش المرّتب له إآراًما لخاطر الملكة أوجيني
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:  وهو يرّنم١٨٩٣مشهوًرا بصوته الجميل الرّنان ورقد بالرّب في دير المخّلص سنة 
  ...".إّنني اشاهد خدرك مزّيًنا يا مخّلصي"

  
   األخ بوليكربوس ناصيف-٩٩٥ -٢٣٥

 ٦، بعد نذوره االحتفالّية في ١٩٠٠ آذار ١٢ُولد في إبل السقي قرب مرجعيون في 
ثّم انتقل إلى العامر ليقوم . ويلة في الخدمة في دير السّيدة قضى مّدة ط١٩٢٦أّيار 

ببعض الخدم الديرّية آبيت المؤونة والبستان والمعصرة وغيرها، فقام بها بغيرة 
 سافر إلى أميرآا ليساعد في المؤّسسة الجديدة التي ُأنشئت في ١٩٥٢ونشاط، سنة 

ثّم قضى مّدة . لته الصحّية إلى العامر لسوء حا١٩٥٤ميثون، ولم يلبث أن عاد سنة 
  .١٩٦٣في دير مار سرآيس ولّما مرض رجع إلى الدير الرئاسّي حيث توّفي سنة 

  
  منهاليوم الثامن عشر 

  . غريغوريوس الذيكابوليالقّديستذآار أبينا الباّر يوحّنا تلميذ 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب ميخائيل سرحال

  
   األب ميخائيل سرحال-٨٥٢ -٢٣٦
، ولّما هرب من البيت ليدخل إلى الدير هرع ١٨٦١سف في رشمّيا سنة ُولد يو

. أهله ثالث مّرات وأرجعوه إلى رشمّيا، لكّنه بقي مصرا على انتحال الحياة الرهبانّية
 خدم ١٨٩٩ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٩٤ تشرين األّول ١٥أبرز نذوره الرهبانّية في 

رسة ثّم آكاهن للرعّية، فامتاز بنشاطه وتقواه أّوًال في مشغرة آمعّلم وآرئيس في المد
 سنوات ولّما ُنقل منها أسف األهلون لذهاب آاهن ٩وأدبه الجّم، وبقي في مشغرة 

تحّلى بالغيرة والنشاط والمحّبة لجميع الناس دون تمييز بين الطوائف وبعد قذاء مّدة 
وريوس الحّجار من الزمن في دير رشمّيا انتقل إلى حيفا وطلب من المطران غريغ

أن يخّصصه فقط لخدمة الرعّية، فكان له ما أراد، فأخذ يهتّم باألخوّيات، وينّظم 
. قوانينها ويهتّم بالمرضى والمسجونين والفقراء ويزور الرعّية مّرتين في السنة

فُأصيب عند خدمته للمرضى بحّمى المالريا وثقلت وطأتها عليه ولّما شعر بالخطر 
وما لبث أن توّفي . وان لفضيلته وتقواه ولروحه الرهبانّي العاليآتب وصّيته وهي عن

وقد آتب األب .  فُذرفت دموع آثيرة على آاهن باّر ومثالّي١٩١٦ نيسان ١٥في 
وقد أّآد أّن جّثته ُوجدت مّرتين محفوظة . بولس منذر زميله في الخدمة في حيفا حياته
مار الياس في حيفا وفي المّرة الثانية لّما تماًما وذلك لّما ُنقلت رفاته إلى آاتدرائّية 
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 مصري، فقد ُفتح القبر من جديد فإذا بجثمان األب ميخائيل أغابيوستوّفي األب 
  .إّن اهللا عجيب في قّديسيه. سرحال آامل آما آان يوم الوفاة

  
  منهاليوم التاسع عشر 

حّنا الذي من الدير  الشهيد في رؤساء الكهنة بفنوتيوس وأبينا الباّر يوالقّديستذآار 
  .القديم

في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء ميخائيل مزراق وأنطون زنبقها وسمعان شديد 
  .نصر

  .تذآار األبَوين بفنوتيوس وسرآيس زنبقها
  

   األب ميخائيل مزراق-١٥٠ -٢٣٧
 ثّم ُأرسل للدرس في ١٧٦٠أبرز نذوره الرهبانّية سنة ) صيدا(ُولد في الصالحّية 

، ولّما رجع ١٧٦٧أتّم دروسه الالهوتّية العالية فيها سيم آاهًنا سنة وبعد أن . رومة
إلى الشرق ُأرسل إلى دمشق فسلك في سيرة صالحة امتاز فيها بعلمه وعمله وطاعته 
للرؤساء وعكوفه على االختالء والرياضة الروحّية ومساعيه الكثيرة في سبيل 

آتاب قوت النفس : وانعّرب آتاب األب فرنسيس رينالدي بعن. خالص النفوس
المشتمل على تأّمالت آلالم السّيد المسيح، ُطبع في مطبعة اآلباء اليسوعّيين سنة 

، انُتخب وهو في الخدمة في الشام ليكون أسقًفا على زحلة إّأل أّنه مرض قبل ١٨٦٩
  .١٧٧٤أن يبارح دمشق وتوّفي فيها سنة 

  
   األب بفنوتيوس-١٩٤ -٢٣٨

 ١٧٨٢ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٧١ أّيار ٣١الرهبانّية في ُولد في الطيبة، أبرز نذوره 
  . وُدفن في دير المخّلص١٨٠٩وتوّفي رئيًسا على دير السّيدة سنة 

  
   األب سمعان شديد نصر-٤٥٨ -٢٣٨

 وسيم آاهًنا في ١٨٣٠ تشرين الثاني ٢٦ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 في صور لّما ُأرسل إليها آخادم ، وبانت غيرته وخدمته الممتازة١٨٣٥ آذار ١٧

ثّم بدأ يتقّلد الوظائف الرهبانّية فانُتخب سنة .  سنة١٥للنفوس ووآيل للرهبانّية مّدة 
، وعندما توّقفت ١٨٥٥ و١٨٥٢ رئيًسا على دير عميق ثّم مدّبًرا في مجمع ١٨٤٩

ان  بقي األب سمع١٨٥٨المجامع العاّمة بسبب األحوال السياسّية الصعبة بعد سنة 
مدّبًرا أمور الرهبان، باذًال جهًدا مستمرا لكي يخّلص الرهبان الباقين في الدير من يد 
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وهو قد نجا أيًضا إّنما وسط صعوبات آثيرة فقد . الدروز فنجوا آّلهم إّال البعض القليل
وبعد حوادث سنة . ذهب إلى صيدا وتشّرد في البساتين ومنها سافر إلى بيروت

لفته الزيارة الرسولّية وآان ال يزال مدّبًرا أّول ليرعى شؤون السّتين المؤلمة آ
وبدأ منذئٍذ ورشة العمار في . الرهبانّية ريثما يلتئم شمل الرهبان ويعقد المجمع العاّم

دير المخّلص واألديار التابعة له، فكان يكتب إلى الرهبان ويحّرضهم على الرجوع 
 انُتخب ١٨٦٥وفي مجمع .  الكبيرإلى الدير ويشرف بنفسه على إصالح الخراب

األب يوحّنا آحيل رئيًسا عاما واألب سمعان مدّبًرا أّول وبقي هكذا في المجامع التي 
 ١٨٧٧ وتجّددت له الرئاسة العاّمة في مجمع ١٨٧٤انُتخب أًبا عاما سنة . عقَبته

 إّنه : فكان مثاًال في التقوى واالهتمام بالشؤون آّلها والصمت حّتى قيل١٨٨٠و
وفي عهده تّم ترخيم الهياآل األربعة في آنيسة دير المخّلص . مصاب بداء السكتة

واألمبون واإليكونستاز وجّمل الكنيسة باإليقونات وجّدد آراسي الخورس داخل 
الهيكل وعّمر في المدرسة بعض غرف وأقبية وجّدد الكنيسة فيها والمائدة واشترى 

مزرعة بجعة قرب عين الجوزة وخانا في صيدا ثالثة أرباع بعانوب التحتانّية و
وثالث دور في بيروت واشترى نصف مطحنة بسري وعمل حجارة المعصرة في 

 ١٦وفي . استمّر مدّبًرا أّول إلى آخر حياته. الدير وبنى المصبنة مع غرفة للنجارة
آان غيوًرا على مصالح الرهبنة، .  انتقل إلى رحمة رّبه بميتة صالحة١٨٩٤نيسان 

هتما بشؤون الرهبان اليومّية، عذب الصوت، متقًنا للصلوات الفرضّية، عامًال بجّد م
وآان عهده عهد تجميع القوى بعد الخراب . وحرص في سبيل نمو وازدهار الرهبانّية

  .الهائل
  

   األب أنطون زنبقها-٦٧٦ -٢٣٩
 نيسان ٢٤هو ابن أنطون زنبقها، ُولد في عيتنيت البقاع، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، قضى حياته آّلها في خدمة النفوس في ١٨٧٤ تّموز ٢ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٦٧
  .١٩٠٨أبرشّيات مختلفة إلى أن توّفي في بلدة الخيام من أبرشّية مرجعبون سنة 

  
   األب سرآيس زنبقها-٥٢٢ -٢٣٩

 ٦ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٣٧ شباط ١٠هو ابن يوسف زنبقها، ُولد في مشغرة في 
  .١٨٩٦ أّيار سنة ٢٢ وتوّفي في ١٨٤٣ل آانون األّو

  
  منهاليوم العشرون 

  .تذآار أبينا الباّر ثاوذورس األشعر



 121

  .في هذا اليوم رقد بالرّب الخ سمعان ياسمين
  .تذآار األب ثاوذورس

  
   األخ سمعان ياسمين-٤٠ -٢٤٠

 وعاش راهًبا بسيًطا، اشتهر هذا الراهب بأّنه آان ١٧٢٧ُولد في حلب، نذر سنة 
ح يتقن الرياضة الروحّية ويحفظ القانون والنذور بحرص واجتهاد توّفي رجل الرو

  . في دير المخّلص١٧٧٢سنة 
  

   األب ثاوذورس-٣١٤ -٢٤١
 ثّم سيم شّماًسا ١٧٩٨ آانون األّول ١ُولد في آفرآالوس، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨١٩وآاهًنا، توّفي ضريًرا في دير القمر سنة 
  

  منهاليوم الحادي والعشرون 
 الشهيد في القّديسو.  الشهيد في رؤساء الكهنة يانواريوس ورفاقهالقّديستذآار 

  .رؤساء الكهنة ثاوذورس الذي من برجة
  .تذآار األخ ثاوذورس نصر اهللا واألب مرتينوس خّوام

  
   األب مرتينوس خّوام-١٥٥ -٢٤٢

األّول  تشرين ٧ ثّم سيم آاهًنا في ١٧٦١هو من عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
، خدم أآثر حياته في مصر، آان ذا سيرة صالحة، توّفي في القاهرة سنة ١٧٧٨
١٨١٨.  

  
   األخ ثاوذورس نصر اهللا-٨٢٥ -٢٤٢

 وتوّفي في ١٨٧٥ آب ٢٥هو داود بن نقوال نصر اهللا، ُولد في آفرشيما، نذر في 
  .، هذا الكاهن لم يعّمر طويًال١٨٧٧زحلة سنة 

  
  منهاليوم الثاني والعشرون 

  .ر أبينا الباّر ثاوذورس السيقي أسقف أنسطاسيوبوليستذآا
  .أّيوبتذآار األب ثاوذورس بّواب واألخ 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب باسيليوس صيداوي
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  أّيوب األخ -١٥٢ -٢٤٣
 وقد قضى حياته آّلها راهًبا ١٧٦١هو من دير عطية، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٨٢١خوة في دير رشمّيا، توّفي سنة بسيًطا عامًال في خدمة األرض واأل
  

   األب ثاوذورس بّواب-١٤١ -٢٤٣
 ثّم سيم آاهًنا في أّول سنة ١٧٥٩ُولد في رشمّيا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٩٦، ُأرسل إلى مصر حيث توّفي بميتة صالحة سنة ١٧٧٠
  

   األب باسيليوس صيداوي-٤٥١-٢٤٣
 وسيم شّماًسا وله من ١٨٢٩ شباط ٣ة في ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّي

، انُتخب مدّبًرا مراًرا قبل ١٨٣٦ أّيار ٧العمر ثالث وعشرون سنة ثّم سيم آاهًنا في 
 وقد جّدد في عهده أرزاًقا في المرج وبنى ممشى ١٨٤٩أن ُينتَخب أًبا عاما في مجمع 

 باب الكنيسة الذي الخشب القديم ورخم واجهَتي هيكل السّيدة وهيكل مار يوسف وفتح
ونمت الرهبانّية في أّيامه في . يدخل ويخرج منه الجمهور وآّلس الكنيسة بتمامها

، فعّزز ١٨٥٥ولذلك تجّددت له الرئاسة العاّمة في مجمع . المجال الروحّي والزمنّي
بمساعدة األب المدّبر أنطون بوالد المدرسة المخّلصّية وقّرر تعليم الالهوت األدبّي 

ثّم ذهب إلى مصر وسكن عند . لنحو والصرف والبصلتيكا واللغة اإليطالّيةوعلم ا
، في شبرا ١٨٦٤ زّهار في القاهرة وتوفّي في شهر نيسان سنة أندراوسأسعد و

وأسفت الرهبانّية على وفاة هذا الكاهن . بسبب فرخ الجمر الذي ظهر بين آتفيه
وقد ُدفن في مدفن . مصلحتهاالفاضل واإلداري الممتاز والرجل الذي عمل آثيًرا ل

  .الكهنة في آنيسة القاهرة
  

  منهاليوم الثالث والعشرون 
  . المجيد العظيم في الشهداء جاورجيوس المظّفرالقّديستذآار 

  . جاورجيوس في المزيرعةالقّديسعيد دير 
  .تذآار اآلباء جرجس الراعي جرجس البرتاوي، جرجس مداد واألب جرجس

  
  ي األب جرجس الراع-١٢١ -٢٤٤

اشتهر حيث خدم بسيرته التقّية .  وآان مثاًال للكمال اإلنجيلّي١٧٥٤نذر سنة 
  .المألى بالعمل المرضي للرّب وتوّفي بميتة صالحة
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   األب جرجس البرتاوي-٣٦٠ -٢٤٥
 ثّم سيم آاهًنا ١٨١٠ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في شهر أّيار سنة 

  .١٨١٨ وُدفن سنة وُأرسل إلى الخدمة في زحلة وهناك توّفي
  

   األب جرجس مداد-٣٩٨ -٢٤٦
.  وُأرسل إلى رومة١٨١٧ شباط ١٦ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، أرسله ١٨٢٠فدرس في مدرسة انتشار اإليمان ثّم سيم آاهًنا في رومة أيًضا سنة 
ان الرؤساء إلى ليفورنو ليخدم في الكنيسة التي شّيدها يوسف فرنجي الدمشقّي الذي آ

توّفي األب جرجس في فلورنسا . يصّر على وجود آاهن مخّلصّي للرعّية في ليفورنو
  . واستلمت الرهبانّية آّل األموال التي ترآها١٨٥١سنة 
  

   األب جرجس-٤١١ -٢٤٧
 ة ثّم ُأرسل إلى االسكندرّي١٨١٨ شباط ١٣ُولد في قتالي، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .المدرسة، وهناك توّفي بالطاعونلخدمة الرعّية وتعليم األوالد في 
  

  دير المزيرعة
 من أسرة مشايخ بني هرموش نصف مزرعة ١٧٣٩اشترت الرهبانّية سنة 

وحاًال باشر الرهبان . المزيرعة مع آرم بمساحة ثمانية فدادين وموضع لبناء دير
ببناء ديرهم على آتف نهر المسّن وآان بتأّلف من بضع غرف وآنيسة صغيرة 

وآان أّول رئيس له األب متياس مباردي الدمشقّي األصل .  الشرآاءبجوار بيوت
سنة .  وُنقل وُدفن في آمنتير دير المخّلص١٧٧٢وبقي فيه إلى أن توّفاه اهللا هناك سنة 

 بنى الرهبان باالشتراك مع أحد مشايخ المتاولة في آفرحونة المدعو هاشم ١٧٤٠
وفي السنة التالية اشترت الرهبانّية . اليومبّره مطحنة آبيرة ما زالت آثارها باقية إلى 
 اشترت الرهبانّية حّصة ١٧٥٧وسنة . حّصة الشريك، فصارت المطحنة آّلها للدير

الهرامشة بمساعي األب ميخائيل عّراج الرئيس العاّم، فشرع الرهبان ببناء الطبقة 
ريب من النهر لم األرضّية من الدير الحالي ألّن موقع الدير القديم في قعر الوادي والق

وأقدم بناء في هذا الدير هي الغرف التي في الطابق األسفل والقائمة فوق . يكن صّحيا
أقبية قديمة جدا وآانت على شكل مرّبع، وهي تتأّلف من غرفة الطعام وآانت قبًال 

، ومن غرف وقاعات ُتستعمل حاليا ١٨٨٣آنيسة الدير، قبل بناء الكنيسة الحالّية سنة 
وفي الجهة الجنوبّية من الطبقة العلوّية غرفة رئيس الدير . اجات الدير المختلفةلح

  .وهي غرفة االستقبال اليوم، والغرف القريبة إليها
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وآان في القديم عامًرا . وقد لحق هذا الدير من نكبات ما لحق بالدير الرئاسّي
خاّصة، وآان الكهنة بالرهبان سّن لهم الرؤساء العاّمون األقدمون قوانين وترتيبات 
  .الذين يخدمون بلدة آفرحونة المجاورة يسكنون في دير المزيرعة

تاريخ دير المزيرعة يشيد بفضل األب سليمان داود الذي توّلى رئاسته مّدة ثالثين 
، فقد وّسع أمالك الدير العقارّية وأحيا األرض ١٩١٧-١٨٦٥سنة متقّطعة ما بين 
 جاورجيوس الجميلة القّديسل مآثره قيام آنيسة ومن أجم. المهملة ووّسع البناء

الهندسة والتي ُبنيت بحجارة بيضاء نظيفة والتي يزّينها إيكونستاز من الرخام األبيض 
 بفضل مساعدة المحسنة مريم سابا من مشغرة والتي قضت حياتها ١٨٨٩قام سنة 

  .١٨٨٩بالعفاف وخدمة دير المزيرعة بأمانة ونشاط حّتى سنة وفاتها 
ما أّن ذآر األب غريغوريوس حوراني محفور في آّل زاوية من زوايا دير آ

المزيرعة فقد سعى بجدٍّ وغيرة لدى المحسنين ولدى اآلباء المخّلصّيين المقيمين 
وقد تّم له ذلك بفضل . والمغتربين ليمّدوا له يد العون إلصالح دير المزيرعة
.  من األب يوسف قندلفتمساعدات سخّية وردت من محسنين مختلفين وخصوًصا

 بإشراف األب المهندس استفانوس ١٩٢٦فاستطاع أن يرفع قّبة الدير الحالّية سنة 
يواآيم، وأن يبني مصيًفا للرهبان الدارسين، جميل الهندسة وواسع الغرف وأن يصلح 
الكنيسة ويزّينها بإيقونات جميلة من تصوير الراهب سبيريدون المقدسي، وأن 

. إّنه قد عّمر الدير بكّل معنى الكلمة. يزرعها باألشجار المثمرةيستصلح األرض و
  .وال يزال الدير سائًرا في طريق االزدهار بفضل الرؤساء الذين تعاقبوا عليه

  
  منهاليوم الرابع والعشرون 

  . الشهيد سابا الغوطيالقّديستذآار أّمنا الباّرة أليصابات الصانعة العجائب و
  .ّب األب جبرائيل نصرفي هذا اليوم رقد بالر
  .تذآار األب سابا عّشي

  
   األب سابا عّشي-١٦٧ -٢٤٨

، عاش راهًبا نشيًطا ممتاًزا ١٧٦٧، أبرز نذوره الرهبانّية سنة حاصبّياُولد في 
رقد بالرّب . بسيرته الصالحة وحرصه على حفظ النذور المقّدسة والفرائض الرهبانّية

  . وُدفن في الكمنتير١٧٨٩نة بميتة صالحة وعالمات تقوى في دير رشمّيا س
  

   األب جبرائيل نصر-٦٢٩ -٢٤٩
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، ١٨٦٤ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٥٦ آذار ٥ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
آان مثاًال حيا في القداسة، ممتاًزا بمحّبته الفائقة هللا تعالى إلى درجة فقد الحواس 

رؤساء معّرًفا للرهبان والعلمانّيين في ولتقواه هذه عّينه ال. عندما يعرض عليه ذآر اهللا
الدير الرئاسّي، فكان يرشد الجميع إلى الخير والصالح إلى أن توّفي برائحة القداسة 

وهو من اآلباء الذين أّثروا بقداسة سيرتهم ومثلهم .  في دير المخّلص١٩٠٢سنة 
د اعتبره لق. الصالح على جيل من اآلباء المخّلصّيين ومنهم األب بشارة أبو مراد

  .بّحوث إآليمنضوسآثيرون قّديًسا آالبطريرك 
  

  منهاليوم الخامس والعشرون 
  . الرسول مرقس اإلنجيلّيالقّديستذآار 

  .تذآار األخَوين مرقس وفرنسيس
  

  س األخ مرق-٧٣ -٢٥٠
 وبقي طيلة حياته راهًبا بسيًطا ١٧٤٠هو من البقاع، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .النافع في خدمة األخوةعائًشا بالتقوى والعمل 
  

   األخ فرنسيس-١٦٢ -٢٥٠
 وعاش راهًبا بسيًطا، وتوّفي ١٧٦٤هو من شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٨١سنة 
  

  منهاليوم السادس والعشرون 
  . الشهيد في رؤساء الكهنة باسيليوس أسقف أماسياالقّديستذآار 

  .هللاتذآار المطراَنين باسيليوس جبلي وباسيليوس عطا ا
  

   المطران باسيليوس جبلي-١١١ -٢٥١
، ولم ١٧٦٠ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٥٢ُولد في يبرود، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

، واشتهر ١٧٩٧يطل به الزمن حّتى انُتخب أسقًفا على أبرشّية الفرزل وزحلة سنة 
لذي هذا األسقف بحياته الفاضلة وعمله المتواصل في سبيل أبرشّيته والنفوس وِعلمه ا

. وآانت حياته مليئة بالِبّر والعمل النافع في سبيل الغير. أنار الكثيرين تقوى وصالًحا
بنى الكاتدرائّية وقسًما من الدار األسقفّية في زحلة وصرف على ذلك مبلغ اثَني عشر 
ألف غرش من مال دير المخّلص الذي آان عنده، آما أقّر بذلك مراًرا أمام أبناء 
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 تارًآا حسرة آبيرة في القلوب لفضيلته السامية ١٨١٢في زحلة سنة توّفي . أبرشّيته
  .وحياته القشفة ومناقبة الحسنة

  
   المطران باسيليوس عطا اهللا-٢١٨ -٢٥٢

ُولد ديمتريوس بن موسى عطا اهللا وإفروسيني في دير القمر، ومنذ دخوله 
 آانون ١في أبرز نذوره الرهبانّية . الرهبانّية امتاز بسعيه وراء الكمال والقداسة

، اختاره الرؤساء ليصحب األب المدّبر ١٧٧٨ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٣الثاني 
 مطر في الرحلة إلى أوروّبة لجمع المال للرهبانّية بعد نكبتها األولى أغابيوس
،وُيذآر أّنه لتقواه ولمناقبه الحميدة حاز على اعتبار الجميع وأغدقوا له ١٧٧٧
 ١٧٨٥سنة . رحلة إذ قد تعّلم اللغة الفرنسّية واإليطالّيةوقد استفاد في هذه ال. العطايا

وعّرج في عودته على مصر . عاد إلى الشرق تارًآا رفيقه األب مطر في أوروّبة
فطلَبته الطائفة هناك ليكون خادمها، فمكث هنالك بأمر الرؤساء مّدة عشرين سنة 

ليون بونابرت مصر لعب ولّما احتّل نابو. يخدم النفوس في مصر ودمياط بغيرة مّتقدة
األب عطا اهللا دوًرا مهما في الدفاع عن مصالح سّكان البالد من مسيحّيين ومسلمين 
. على السواء حّتى تعّلق به الجميع وأآرموه وآانوا يأخذون مشورته في آّل شيء

 انُتخب أًبا عاما ولكّن أبناء مصر بمختلف طوائفهم رفضوا بإصرار ١٨٠١سنة 
اسيليوس عنهم، فاضطّر أن يبقى هناك موآًال األب مكاريوس طويل نزوح األب ب

المدّبر الثاني إلدارة أمور الرهبانّية التي آان يسعفها هو وينصح أبناءها ويحّل 
وقد ثّبته في هذه الحالة عن طلب من البابا بيوس التاسع برسالة مفعمة محّبة . مشاآلها
ى صور فترك دمياط بعد ممانعة شديدة  انُتخب أسقًفا عل١٨٠٥وفي سنة . وتقديًرا

إّنما باألسف . وأتى إلى صور ليرعى قطيعه فأحّبه الصورّيون وأصغوا إلرشاده
اشتهر هذا .  وُدفن في صور١٨٠٩آانت مّدة أسقفّيته قصيرة جدا، فقد توّفي سنة 

وقد . األسقف بفصاحة وعظه وحنانه على الفقراء وغيرته على نشر التعاليم الدينّية
إّن وفاة أخينا وشريكنا في : " مطر لّما علم بوفاة الحبرأغابيوسآتب البطريرك 

 به وطعننا بحربة ُنْيالخدمة المطران باسيليوس عطا اهللا مطران صور الذي فجعنا الَب
  ".مثّلثة الحّد بفقده، فقد آان هذا العزيز سلوتنا

  
  منهاليوم السابع والعشرون 

  .ء الكهنة سمعان نسيب الرّب الشهيد في رؤساالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب مكاريوس رزق واألب بولس شعيب

  .تذآار األبَوين جرجس ومّتى
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   األب جرجس-٣٤٤ -٢٥٣

 وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٦ آانون األّول ١٠ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .آان راهًبا صالًحا وتقيا. ، توّفي في يافا١٨١٢

  
   األب مّتى-٣٤٥ -٢٥٣

 وسيم ١٨٠٦ آانون األّول ١٠ُولد في معّلقة زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٥٤ آب ١١وتوّفي بدير المخّلص في . آاهًنا
  

   األب مكاريوس رزق-٤٥٣-٢٥٣
 وله من العمر ثالثون ١٨٣٠ شباط ١١ُولد في مشغرة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 خدم النفوس في أبلح وفيها ُأصيب بمرض الطاعون ،١٨٣٦سنة، ثّم سيم آاهًنا سنة 
  .١٨٤٢فرقد بالرّب سنة 

  
   األب بولس شعيب-٩٣٤ -٢٥٣

، أبرز نذوره الرهبانّية ١٩٠٤ أيلول ١ُولد في معّلقة الدامور، دخل الرهبانّية في 
، بدأ الخدمة في زحلة آأستاذ ١٩١٤ تّموز ٢٦ وسيم آاهًنا في ١٩١١ آذار ١٩في 

بعد الحرب . ة، وقضى أّيام الحرب الكبرى األولى في دير رشمّيافي المدرسة األسقفّي
 ُعّين وآيًال ١٩٢٥سنة . عاد إلى المدرسة المخّلصّية والدير ليهتّم ببعض األشغال

 ُعّين وآيًال للرهبانّية في بيروت ١٩٢٩ آانون الثاني ١للرهبانّية في صيدا، وفي 
جون دير المخّلص، وفي سنة فسعى لدى الحكومة اللبنانّية في تحصيب طريق 

 ُعّين نائًبا عاما في عّكا وبقي في هذه الوظيفة أربعة عشر سنة اشتهر أثناءها ١٩٣٠
بسطوته على الشعب ونفوذه لدى الحّكام وآان الرجل الثاني بعد المطران 

 ا على أوقاف األبرشّية العّكارّية ُعّين وآيًال عام١٩٤٢سنة . غريغوريوس حّجار
بعد موت المطران حّجار .  ساآًنا في طبرّية١٩٤٦ هذه الوظيفة حّتى سنة وظّل في

. عاآس حقوق الرهبانّية في أبرشّية عّكا وقاوم التفاف الشعب حول اآلباء المخّلصّيين
ولّما تسّلم المطران جاورجيوس حكيم زمام أبرشّية عّكا أقال األب شعيب من مهّماته 

األردن آنائب عاّم، ثّم في أبرشّية مرجعيون آنائب آّلها، فانطلق إلى أبرشّية شرقي 
 عّينه صديقه ١٩٥٢ خدم في بلدة عيتنيت ثّم في سنة ١٩٥٠وفي سنة . عاّم أيًضا

المطران يوسف معلوف نائًبا عاما ألبرشّية بعلبك، وبعد هذه المهّمة بدأ يتنّقل في 
ور إلى عمان من خدمة النفوس من عيتنيت إلى عين زحلتا إلى زحلة إلى بيت ساح
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وآان ال يقيم في الخدمة إّال بضعة أشهر لنقص في الحكم . جديد وأخيًرا إلى يارون
 ُنقل لسوء ١٩٦٦ الزم دير المخّلص، وفي سنة ١٩٦٣ومنذ . ظهر فيه في آخر حياته

 وُنقل إلى دير المخّلص وُدفن في ١٩٦٦حالته إلى دير يسوع الملك حيث توّفي سنة 
  .الكمنتير

  
  منهالثامن والعشرون اليوم 
  .ين الشهداء التسعة الذين في آيزيكو والباّر ممنون الصانع العجائبالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب قسطنطين فاخوري واألخ إيجيديوس
  

   األخ إيجيديوس-٢٣٥ -٢٥٤
، عاش ١٧٧٤ تشرين الثاني ١٠ُولد في عين زحلتا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٧٩٢يًطا قانًتا، توّفي بدير رشمّيا سنة راهًبا بس
  

   األب قسطنطين فاخوري-٥٧٣ -٢٥٥
 آذار ٤، سيم آاهًنا في ١٨٤١ آذار ٢٢ُولد في عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٩٥ وتوّفي بدير المخّلص سنة ١٨٥١
  

  منهاليوم التاسع والعشرون 
  .وسيبتروسين الرسوَلين اللَذين من السبعين ياسون وسالقّديستذآار 

  . بهيتأغابيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان إبراهيم يواآيم و
  .تذآار األب ياصن عّمار

  
   األب ياصن عّمار-١١٧ -٢٥٦

 وأرسله الرؤساء للنخّصص في ١٧٥٣ُولد في رشمّيا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
في رومة  واستمّر ١٧٦٥ أثناسيوس في رومة، وهناك سيم آاهًنا سنة القّديسمدرسة 

 أرسَلته ١٧٩٠سنة . في المدرسة المذآورة عامًال فيها ومحافًظا على طقسه الشرقّي
  .١٧٩٨الطاعة إلى خدمة النفوس في صقلية حيث توّفي بعد ثماني سنوات، سنة 

  
   األب إبراهيم يواآيم-٨١٤ -٢٥٧

، خدم في ١٨٩١ أيلول ٦ وسيم آاهًنا في ١٨٨٣ تشرين األّول ٢٣أبرز نذوره في 
عاد إلى الدير . زحلة وصور وعّكا وأخيًرا في جديدة مرجعيون: ات آثيرة في أبرشّي
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 بسبب عجزه وضعف بصره، وآان يتحامل جاهًدا ليقوم بالفروض ١٩٤١سنة 
ثقل عليه المرض وتوّفي هذا األب الزحلّي األصل سنة . الرهبانّية مع الجمهور

١٩٤٤.  
  

   بهيتأغابيوس األب -٨٣٤ -٢٥٨
 وسيم آاهًنا ١٨٩٩برز نذوره الرهبانّية في آانون األّول ُولد أنطون في دمشق، أ

، انُتخب معّلًما للمبتدئين ثّم ذهب لخدمة النفوس في االسكندرّية ١٨٩٤ تّموز ٢٣في 
لكّنه عاد من مصر بسبب مرض أصابه فيها فانتقل إلى دمشق وبقي فيها إلى أن واَفته 

التقّشف، عاآًفا على قهر ، آان على جانب عظيم من التقوى و١٩٧٦المنية سنة 
وقد طبع َأثًرا ال ُيمحى في . النفس بالصوم والقطاعة، غيوًرا على خالص النفوس

  .نفس نسيبه وأخيه في الرهبانّية األب يوسف بهيت
  

  منهاليوم الثالثون 
  . الرسول يعقوب أخي يوحّنا الالهوتّيالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب مالتيوس خوري
  

   األب مالتيوس خوري-٨٦٨ -٢٥٩
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٩٦ تّموز ٢٠ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

خدم النفوس أّوًال في بطمة ومعاصر الشوف ثّم ُعّين سنة .  أيلول١٤ في ١٨٩٩
 نائًبا أسقفيا ورئيًسا رهبانيا في دير القمر، وبقي في تلك الوظيفة إلى سنة ١٩٠١
لتي فيها انُتخب رئيًسا لدير رشمّيا فحّسن األرزاق واشتهر بلطف معاملته  ا١٩٢٢

 انُتخب أخوه األب بولس خوري عوًضا عنه ١٩٣٤سنة . وآرمه وحسن ضيافته
استرضاه . فذهب غاضًبا إلى جب جّنين لخدمة الرعّية فيها. رئيًسا إلى دير رشمّيا

  .١٩٤١نة وفيه مرض وتوّفي س. أخوه وعاد به إلى دير رشمّيا
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  أّيار
  منهاليوم األّول 

  .إرميا النبّي القّديستذآار 
في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان أثناسيوس جامد وميخائيل هبر والمطران 

  . نّعوم أبو رجيليأغابيوس
  

   األب أثناسيوس جامد-٨٨٦ -٢٦٠
، ولّما دخل الدير أرسَلته الرهبانّية إلى ١٨٨٣ نيسان ٢٣ُولد جرجس في زحلة في 

ة حّنة الصالحّية لتلّقي العلوم الالهوتّية، ولّما رجع من القدس أبرز القّديسرسة مد
، وبدأ ١٩٠٥ نيسان سنة ٢ ثّم سيم آاهًنا في ١٩٠٤ نيسان ١٨نذوره االحتفالّية في 

بممارسة التعليم في المدرسة المخّلصّية ثّم في المدرسة األسقفّية في صور سنة 
 وفي المدرسة البطريرآّية فيها ١٩٠٨ي الشام  وفي مدرسة باب المصّلى ف١٩٠٧

 وفي المدرسة األسقفّية في ١٩١١، وفي المدرسة الشرقّية بزحلة سنة ١٩١٠سنة 
، ثّم خدم النفوس أيًضا في أبلح سنة ١٩١٣، وفي زحلة سنة ١٩١٢مشغرة سنة 

 وفي معاصر ١٩٢٥ وزحلة ١٩٢١ والمعاصر ١٩٢٠ ثّم في قّب الياس سنة ١٩١٧
 ١٩٣٠، ولّما شعر بمرض في قلبه أتى إلى العامر سنة ١٩٣٠ة ثانية الشوف مّر

آان يحّب االهتمام . ناحل الجسم، خفيف الظّل، يتابع الحياة الجمهورّية قدر استطاعته
بالطوابع البريدّية وآان لديه مجموعة ضخمة وثمينة جدا ازدادت قيمة بعد أن ُضمَّت 

 ١٩٤٧توّفي فجأة في دير المخّلص سنة . لإليها مجموعة أخرى لألب ميخائيل جّما
  .على إثر نوبة قلبّية

  
   األب ميخائيل هبر-٩٦٠ -٢٦١

 ١٩١٢ آانون اثالني سنة ١ وبعد نذوره البسيطة في ١٨٩٥ُولد في بسرين سنة 
، بعد ١٩٢٠ نيسان ٤أرسَلته الرهبانّية إلى رومة ليكمل علومه وهناك سيم آاهًنا في 

درسة المخّلصّية علم الكتاب المقّدس واللغة الالتينّية رجوعه إلى الشرق دّرس في الم
 انُتخب معّلًما للمبتدئين ثّم ُعّين ١٩٣٠سنة . وتاريخ الكنيسة والحساب والجغرافية

 وآيًال للرهبانّية في رومة حيث مكث خمس سنوات انتقل بعدها إلى حيفا ١٩٣٢سنة 
از بمحّبته للجميع ، امت١٩٤٦ ثّم إلى باب المصّلى في دمشق سنة ١٩٣٩سنة 

ولّما انتاَبته األمراض رجع إلى دير . وغيرته وطبعه الهادئ وبشاشته الدائمة
  . تارًآا ذآًرا طّيًبا١٩٥١رقد بالرّب سنة . المخّلص، عائًشا بتقوى وصابًرا على األلم
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   نّعوم أبو رجيليأغابيوس المطران -٨٧٤ -٢٦١
لنذور البسيطة ُأرسل إلى ، وبعد إبرازه ا١٨٨٢ آب ١ُولد في وادي الدير في 

رومة ليدرس في جامعاتها فنال شهادة الملفنة في الفلسفة ثّم عاد بعدها إلى البالد 
 في آاهًنا سيم .الالهوتّية دروسه فأآمل رومة إلى رجع تعافى أن وبعد ،لتوّعك صّحته

 ظرّيوالن األدبّي الالهوت يعّلم المخّلصّية المدرسة في وبقي ١٩٠٧ أيلول ٨ في لبنان
 حيفا، في ثّم عّكا في النفوس فخدم عّكا أبرشّية إلى ُأرسل فيها التي ١٩٠٩ سنة حّتى
 إلى لجأ متى إّال الراحة له يتيح ال نشاًطا وباذًال بغيرة للنفوس وراعًيا بالمدارس مهتما
 مّرات، ثالث وسجن والهوان الضرب ذاق األولى الكبرى الحرب أثناء .مساًء السرير

 وأصدروا السجن من خروجه بعد األتراك وترّصده .الفرنسّيين مع بالتعاون ماتُّه إذ
 األلمانّي القنصل صديقه وساطة لكّن القدس، في العرفّي المجلس لدى للمثول أمًرا بحّقه
 دير في وسكن فأتى لبنان إلى ليًال جّمال إغناطيوس األب فهّربه خّلَصته حيفا في

 الهدنة بعد .المخّلصّية المكتبة في المحفوظة يومّياته في آّله ذلك وصف وقد .المزيرعة
 المطران رأى وإذ .وضيق عوز في آّلهم والناس وغيرة نشاًطا وزاد عّكا إلى رجع

 عاما نائًبا ١٩٢٢ سنة انتدَبه نّعوم األب بها يتحّلى التي الصفات حّجار غريغوريوس
 فجاهد .عّكا أبرشّية في المخّلصّيين لآلباء رئيًسا الرهبانّية عّيَنته وآذلك لألبرشّية
 وساعد آثيرين فخّلص األردن شرقي بالد إلى الممتّد الواسع عمله في الحسن الجهاد
 هذا آّل في وآان .مختلفة مشاآل وفّض األردن، شرقي في جديدة رساالت فتح في

 ١٩٢٥ األّول تشرين ٧ وفي .حّجار غريغوريوس للمطران الثقة ورجل األيمن الساعد
 في األدبّي الالهوت تعليم باشر الوظائف هذه ورغم عاما ووآيًال مدّبًرأ انُتخب

 عّينته ١٩٢٧ آب ١٠ في .المعشر لطيف متواضًعا، وديًعا وآان .المخّلصّية اإلآليريكّية
 في فامتاز ١٩٢٨ األّول آانون ٩ في الرئاسة له وجّددت عاما رئيًسا الرسولّية الزيارة
 للسالم ومحّبته أبنائها ورعاية الرهبانّية بمصالح شديد مامباهت الفترة هذه

 وُأحضرت والمدرسة الدير الكهرباء عّمت فقد عهده في المشاريع وآثرت.والوفاق
 األجنحة بناء في وبوشر اإلآليريكّية قاعات وُوّسَعت الزيت لمكابس عصرّية آالت

 والنجاح الرقّي سبيل في دًماق أّيامه في الرهبانّية خّطت هكذا .المدرسة في الجديدة
 النفوس يسوس ولبث صور أبرشّية على مطراًنا انُتخب ١٩٣٣ سنة وفي .والعمران

 هذا آان .وأنسباؤه أقاربه حيث شرجبال في عاش ثّم .فيها استقال التي ١٩٦٥ سنة حّتى
 ما اآثيًر الذين للصّيادين ويده قلبه ويفتح المحتاجين يساعد للشعب، عطوًفا أًبا الحبر
 إّأل يرتاح ال بالنفوس االهتمام شديد آان بأّنه واشتهر .والعوز الضيق من يعانون آانوا
 حبَسته الكثيرة أمراضه إّنما .معيشتهم في الناس وارتاح ةالروحّي الخدمة تأّمنت متى
 .وصالة وتقّشف نسك في آراهب األسقفّية الدار في يعيش وآان والدعاية، الظهور عن
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 آاتدرائّية في حافل جّناز له فُأقيم السماوّية األخدار إلى نفسه انتقلت ١٩٦٧ أّيار ١ وفي
 لُيدفن نفسه هو أوصى آما جسمانه، نقل ثّم الرابع مكسيموس البطريرك ترّأسه صيدا
 المخّلصّيين األساقفة سائر مع المخّلص دير في البدواني أنطونيوس القّديس معبد في

  .البررة
  

  منهاليوم الثاني 
  .ين أثناسيوس الكبيرالقّديسل رفات أبينا في نق

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب ميطروفانوس بشباش
  .تذآار األب إبراهيم بشواتي

  
   األب ميطروفانوس بشباش- -٢٦٢

، خدم النفوس ١٧٥١ُولد في عّكا وسيم آاهًنا عن يد المطران باسيليوس فينان سنة 
  .١٧٨٠في مصر وهناك توّفي سنة 

  
   ميطروفانوس بشباش األب-٧٠١ -٢٦٢

 ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٠ تشرين األّول ١٨هو من زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس في زحلة وفي جديدة مرجعيون، وسافر إلى نيويورك ١٨٧٥ أيلول ١٤

 تشرين األّول ولم ُيعرف شيء عن ٢٥ في ١٩٢٣توّفي سنة . وأّسس آنيسة هناك
  .ربه وتدّخلهم في شؤون الوراثةثروته بسبب وجود أهله ق

  
  منهاليوم الثالث 

  .ين الشهيَدين تيموثاوس ومفراالقّديستذآار 
  . وبيمين وبشارة قّصارإغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء 

  
  إغناطيوس األب -٢٧٥ -٢٦٣

 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٨٣ حزيران ٥ُولد في آرخا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  . في دير المزيرعة وُدفن هناك١٨٢٩نة  وتوّفي س١٨٠٦

  
   األب بيمين-٣٣٠ -٢٦٤
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 سيم آاهًنا ١٨٠٣ تشرين الثاني سنة ١٠ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وُأصيب بداء الطاعون وهو في خدمة النفو سفي جون فتوّفي وُدفن هناك ١٨١٠سنة 
  .١٨٤١سنة 
  

   األب بشارة قّصار-٦٠٢ -٢٦٥
 وسيم آاهًنا في ١٨٥١ تشرين األّول ٢٩ذوره الرهبانّية في ُولد في صيدا، أبرز ن

، ُأصيب بحّمى قوّية في مدينة صيدا وتوّفي وُدفن في مقبرتها سنة ١٨٥٦ آذار ٢٥
١٨٦١.  

  
  منهاليوم الرابع 

  .ة الشهيدة بيالجيا التي من طرسوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان جرجس آذان وأنطون جّمال

  
   األب جرجس آذان-٤٥٩ -٢٦٦

 ثّم ١٨٣١ أّيار ٢٦هو ابن يوسف آذان، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، ُعّين لخدمة النفوس في الشام فأشرف على بناء ١٨٣٤ آانون األّول ٨سيم آاهًنا في 

أنطوش دمشق الجديد للرهبانّية واشتهر بأّنه حمل على آتفه مئة جذع حور لسقف 
 ١٨٥٠، ُعّين رئيًسا لدير المزيرعة سنة ١٨٣٥يرآّية التي شّيدت سنة آنيسة البطر

. قام بوظائفه آّلها بكّل نشاط وحرص فاستحّق المديح من الجميع. ومرشًدا للراهبات
  .١٨٥٥ُأصيب بداء الفالج ورقد بالرّب في دير المخّلص سنة 

  
   األب أنطون جّمال-٥٥٤ -٢٦٧

 وسيم آاهًنا في ١٨٣٨ تشرين الثاني ٢٧ ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في
، ُأصيب بداء الفالج فقاس آالًما مبّرحة مّدة أربعة أشهر ورقد ١٨٤٣ تشرين الثاني ٨

  .١٨٨٥بالرّب في دير المخّلص سنة 
  

  منهاليوم الخامس 
  .ة الشهيدة المجيدة إيرينيالقّديستذآار 

  .مةفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان يوسف سالم وأنطون نع
  

   األب يوسف سالم-٧١٦ -٢٦٨
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 ٦هو غنطوس بن درويش سالم، ُولد في عماطور، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، درس مّدة من ١٨٨٠ وُدعي يوسف ثّم سيم آاهًنا في مصر سنة ١٨٧٣نيسان 

خدم النفوس في القدس وفي أبرشّية عّكا وال . الزمن في مدرسة عين تراز اإلآليريكّية
عد سنين طويلة من الخدمة عاد إلى الدير فُأرسل إلى عماطور ب. سّيما في الناصرة

آان آثير المطالعة .  على إثر لسعة النملة الفارسّية١٩١٦بلدته وتوّفي فيها سنة 
 الفرنسّية التي ُأرسلت إلى مكتبة المدرسة المخّلصّية ةويهوى خصوًصا الكتب الروحي

  .بعد وفاته
  

   األب أنطون نعمة-٨٣٨ -٢٦٩
 تشرين الثاني ١ نعمة، ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في هو الياس حّنا

 وُأرسل إلى الخدمة في أبرشّية عّكا ولبث ١٨٩٥ أيلول ٨ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٩١
، انتقل بعدها إلى الخدمة في أبرشّية زحلة فخدم ١٩٠٧يخدم مدنها وقراها إلى سنة 

 انتقل إلى أبرشّية حمص ومكث ثّم. في حوش األمراء وقّب الياس وحوش الزراعنة
في حمص نفسها مّدة عشر سنوات عاد بعدها إلى خدمة النفوس في مغدوشة ومنها 
انتقل إلى قاع بعلبك وعين بورضاي قرب بعلبك ومعّلقة زحلة ومار تقال في زحلة 

ولّما مرض عاد إلى الدير وفيه رقد بالرّب سنة . وحوش الزراعنة وأخيًرا في جديتا
١٩٥٣.  

  
  منهيوم السادس ال

  . الصّديق الغّالب في الجهادأّيوب القّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان طوبّيا عرقجي وفالبيانوس بغدادي

  
   األب طوبّيا عرقجي-١٥٦ -٢٧٠

، خدم ١٧٧٢ تشرين الثاني ٢ وسيم آاهًنا في ١٧٦٢أبرز نذوره الرهبانّية في سنة 
  .١٧٧٥ طويًال فقد رقد بالرّب في صيدا سنة النفوس في صيدا، إّال أّنه لم يعض

  
   األب فالبيانوس بغدادي-٥٨٣ -٢٧١

، وفي ١٨٥١ أيلول ١٤ وسيم آاهًنا في ١٨٤٦ آب ٢٥أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ُأرسل لخدمة الرعّية في ليفورنو وبقي هناك إلى أن رقد بالرّب سنة ١٨٥٧سنة 

  . على إثر نوبة قلبّية١٩٠٦
  



 135

  يب زغأّيوب األب -٧١٩ -٢٧٢
 أيلول ١٢هو يوسف ضاهر زغيب، ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، آان معّرًفا ومرشًدا للمبتدئين ١٨٧٥ تشرين األّول ٤، سيم آاهًنا في ١٨٧٤
ُأرسل إلى دمشق لخدمة النفوس ولبث فيها . ولرهبان الدير قبل األب جرجس فريجات

قواه وغيرته، وقد ترك اسًما طّيًبا وذآًرا مّدة خمس عشرة سنة، آان محبوًبا جدا لت
  .١٨٩٩رجع إلى قيتولي وفيها رقد بالرّب سنة . صالًحا

  
  منهاليوم السابع 

ذآر ظهور عالمة الصليب الكريم في السماء في مدينة أورشليم، على عهد 
  .قسطنطينوس الملك ابن قسطنطين الكبير

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب باسيليوس زّهار
  

   األب باسيليوس زّهار-٥٤٨ -٢٧٣
 تشرين األّول ٩هو ابن يعقوب الزّهأر، ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٨٥ وتوّفي في دير المخّلص سنة ١٨٥٧، ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٣٨
  

  منهاليوم الثامن 
ّي  الرسول المجيد والبتول الحبيب المّتكئ على الصدر يوحّنا اإلنجيلالقّديستذآار 

  .الالهوتّي، وأبينا الباّر أرسانيوس الكبير
  .تذآار األخ يوحّنا لّباط

  
   األخ يوحّنا لّباط-١١٢ -٢٧٤

 وبقي راهًبا ١٧٥٢ُولد في إحدى قرى جبل لبنان، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٧٦٥بسيًطا طيلة حياته، توّفي بدمشق بداء الطاعون سنة 

  
  منهاليوم التاسع 

  . الشهيد خريسطوفورسالقّديسوتذآار النبّي أشعيا 
  .تذآار األب أشعيا حبيب

  
   األب أشعيا حبيب-٢٣١ -٢٧٥
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، سيم آاهًنا حوالي سنة ١٧٧٤ نيسان ٢٧ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
- ١٧٨٦، آان هادئ الطبع، َوِرًعا تقيا، انُتخب رئيًسا لدير المزيرعة من سنة ١٧٧٤
.  من الرؤساء النشيطين العاملين الزدهار هذا الدير، في فترات متقّطعة، وآان١٨٠٧

  .١٨١٣رقد بالرّب في دير المخّلص سنة 
  

  منهاليوم العاشر 
  . الرسول سمعان الغيورالقّديستذآار 

  في هذا اليوم رقد بالرّباألب الياس سمعان
  .تذآار األبَوين سمعان صّباغ وسمعان جّمال

  
   األب سمعان صّباغ-٢٩٠ -٢٧٦

 ثّم ١٧٩٥، سيم آاهًنا سنة ١٧٨٨و، أبرز نذوره الرهبانّية سنة ُولد في شفاعمر
  .١٨٢٨ُأرسل لخدمة النفوس في المنصورة في مصر، حيث توّفي سنة 

  
   األب سمعان جّمال-٨٤٦ -٢٧٧

 ١٩ُولد خليل بن يوسف الجّمال في الهاللّية قرب صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
لم يخدم النفوس . القّديساألب سمعان  وُعرف ب١٩٠١ وسيم آاهًنا سنة ١٨٩٤شباط 

في الرعايا بسبب ضعف صّحته وطبعه المريض، قضى حياته آّلها في العامر وفي 
توّفي في دير . األديار الرهبانّية يعمل قالنس للرهبان وآان ماهًرا في هذا العمل

ه هو  إذ وقع في البئر الذي في الدير المذآور، وقد ثبت بالتحقيق أّن١٩٢٩رشمّيا سنة 
وقد استغّل البعض هذا الحادث . الذي ألقى بنفسه في البئر بسبب خلل في دماغه

للطعن والتعّرض لبعض رجال اإلآليروس، إّنما التقارير الطبّية وشهادة سّكان رشمّيا 
  .فضحت بطل مزاعمهم

  
   األب الياس سمعان-١٠٢٦ -٢٧٧

 أّيار ٢٥هو أنطون جرجس سمعان وليزا سمعان خرياطي، ُولد في جون في 
 نيسان ٢٢ وسيم آاهًنا في ١٩٣٥ تّموز ٢١، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٩١١
، بدأ حياة العمل الناشطة والمخلصة ألّمه الرهبانّية في المدرسة المخّلصّية ١٩٣٨

عندما وآل إليه التعليم واالهتمام بالشؤون المادّية في المدرسة، فقام بالمهّمة على 
ا على األشياء حّتى البسيطة وُمكبا على العمل وتقيا أحسن وجه، فقد آان حريًص
وهذه الصفات الممتازة حملت الرهبانّية على تعيينه سنة . وورًعا وزاهًدا بأمور العالم
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، اجتهد أثناءها ١٩٥٩ رئيًسا لدير المزيرعة واستمّر في هذه المهّمة حّتى سنة ١٩٥٢
اإلجاص والكرز حّتى اصبح دير في تحسين األرض وزرع الكروم وأشجار التّفاح و

المزيرعة ديًرا منتًجا بسبب نشاطه وإخالصه، وأصبح أيًضا وباألآثر ديًرا مشعا 
ن فيشاهدون فيه آاهًنا رجل صالة وتقوى راسخة وقدوة ,يقصده الرهبان والعلمانّي

  انُتخب رئيًسا على دير معلوال فمكث فيه١٩٦٢سنة . للفضائل الكهنوتّية والرهبانّية
ثالث سنوات عاد بعدها مريًضا فسكن في الدير وعاش فيه مواظًبا على الصالة إلى 
أن ساءت حالته الصحّية ثّم ُنقل لخطورة مرضه إلى دير يسوع الملك وفيه رقد 

، هذا األب آان آاهًنا ورًعا زاهًدا طّيب القلب وسليم النّية ١٩٧٣ أّيار ١٠بالرّب في 
  .لرّبه ولرهبانّيتهُمْخلًصا في المحّبة والخدمة 

  
  منهاليوم الحادي عشر 

 الشهيد في الكهنة موآيوس القّديسذآر إنشاء أي تجديد القسطنطينّية وتذآار 
  .ين المعادَلي الرسل مثوذيوس وآيرّلس معّلمي الصقالبةالقّديسو

  .تذآار األبَوين آيرّلس زآار وآيرّلس فّكاك
  

   األب آيرّلس زآار-٣٧٩ -٢٧٨
 وسيم آاهًنا في ١٨١٤ آانون األّول ٢٠نذوره الرهبانّية في ُولد في دمشق، أبرز 

إّأل أّن . ، ُأرسل بأمر الطاعة لخدمة الجالية الملكّية في مرسيليا١٨٢٢ أّيار ٢٦
المطران مكسيموس مظلوم القاطن في تلك الحقبة في رومة قبل ارتقائه إلى السّدة 

وبسبب صوبة العيشة . ياالبطريرآّية سعى إلرسال آاهَنين حلبيَّين إلى مرسيل
والمشارآة في الخدمة اضطّر األب زآار ألن يلتجئ إلى خاله الوجيه أنطون بوالد 

لكّنه أخيًرا قّرر أن ينـزح إلى باريس وهناك ُعّين أستاًذا للغة . وأن يمكث عنده
 العربّية ألوالد الملك شارل التاسع، ثّم ُعّين بع الثورة أستاًذا ألوالد الوزير األّول

ثّم توّجه بأمر ملك فرنسة إلى الجزائر ترجماًنا للجيش الذي استعمر تلك . الفرنسّي
  .١٨٥٢توّفي في الجزائر سنة . البالد، ألّنه آان يتقن اللغَتين الفرنسّية والعربّية

  
   األب آيرّلس فّكاك-٤٥٠ -٢٧٩

  آانون٦ وسيم آاهًنا في ١٨٢٩ شباط ٣ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، ُأرسل وآيًال للرهبانّية وخادًما للرعّية في دمشق ثّم انُتخب مدّبًرا ثالًثا ١٨٣٤األّول 

 انُتخب رئيًسا عاما وفي مّدة رئاسته بنى بئًرا لمزرعة ١٨٥٢، سنة ١٨٣٩في مجمع 
المحتقرة، وفي نهاية مجمعه عاد إلى خدمة النفوس واالهتمام بمصالح الرهبانّية في 



 138

 ١٨٨٢ وفيها تعّذب آثيًرا ولكّنه صمد يخدم النفوس حّتى سنة ١٨٦٠دمشق إلى ثورة 
آانت سيرته صالحة وقد . التي فيها رقد بالرّب وُدفن في مقبرة اآلباء المخّلصّيين

  .جلبت له احترام الجميع
  

  منهاليوم الثاني عشر 
ين إبيفانيوس أسقف قبرص وجرمانوس رئيس أساقفة القّديستذآار أبَوينا في 

  .نطينّيةالقسط
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب حّنا شاهين واألخ برالم قرشين

  .تذآار األبَوين إبيفانيوس المعلولي وجرمانوس لكح
  

   األب إبيفانيوس المعلولي- -٢٨٠
  .١٨١١ وتوّفي في دير معلوال سنة ١٧٦٠ُولد في معلوال، سيم آاهًنا سنة 

  
   األخ برالم قرشين-٤٧٠ -٢٨١

 آانون ٢٤فاعمرو أصًال، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد في صور ولكّنه من ش
، وفي السنة التالية ُأرسل إلى ليفورنو ليتقن علم البصلتيكا ولّما رجع ١٨٣٢األّول 

 انتشر الخبر أّن الدروز قتلوه ١٨٦٠إلى الشرق ُأرسل إلى دمشق لتعليم األوالد، سنة 
 الدير ُأرسل إلى عّكا لتعليم بعد رجوعه إلى. في زحلة، لكّنه ُوجد فيما بعد في حلب

  .١٨٧٤األوالد وهناك رقد بالرّب سنة 
  

   األب جرمانوس لكح-٥٠٥ -٢٨٢
 وله من ١٨٣٥ أيلول ٢٩هو ابن أنطون يوسف لكح، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في مدينة تريستا في ١٨٣٩العمر سّت وعشرين سنة، سيم آاهًنا سنة 
  .١٨٥٦ وفيها توّفي سنة إيطالية وفي مدينة البندقّية

  
   األب حّنا شاهين-٦٤٨ -٢٨٣

، ثّم سيم ١٨٦٤ تشرين الثاني ٢٥ُولد في عميق البقاع، أبرز نذوره الرهبانّية في 
آانت سيرته . ، خدم النفوس في أبرشّيات بانياس وصور وصيدا١٨٦٩آاهًنا سنة 

 فجأة في توّفي. صالحة وخدمته نشيطة تمتاز بالغيرة على مجد اهللا وخالص النفوس
 وآان قبل وفاته بيوم واحد قد سمع اعترافات طّالب ١٩٠٨دير المخّلص سنة 

  .المدرسة المخّلصّية وآان عددهم أربعين
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  منهاليوم الثالث عشر 

  .ة الشهيدة غليكارياالقّديستذآار 
  . خوريفيليّبوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 

  . باشاأغسطينوستذآار األب 
  

   باشانوسأغسطي األب -١٥٩ -٢٨٤
 ثّم ُأرسل إلى ١٧٧٢سيم آاهًنا سنة . ُولد في دير القمر إّنما هو دمشقّي األصل

صور لخدمة النفوس وفيها تفانى في خدمة المصابين بالطاعون فتوّفي في شهر أّيار 
١٧٩١.  

  
   خوريفيليّبوس األب -١٠١٩ -٢٨٤

ة في  في مغدوشة، أبرز نذوره الرهبانّي١٩١٠ شباط ٢٤ُولد مارون الخوري في 
، لبث معّلًما في المدرسة المخّلصّية ١٩٣٧ شباط ٢ وسيم آاهًنا في ١٩٣٢ أّيار ١٤

بعدها بدأ بالتنّقل .  التي فيها ُنقل إلى صور مديًرا لمدرستها األسقفّية١٩٣٩حّتى سنة 
 وفي القدس ١٩٤٥ وفي حيفا سنة ١٩٤٢من مرآز إلى آخر، فنراه في مشغرة سنة 

انتقل بعدها إلى صور .  وفيها بقي ثالث سنوات١٩٤٩ ومغدوشة سنة ١٩٤٦سنة 
ثّم نراه في طرابلس سنة . حيث آان وآيًال ألوقاف األبرشّية مّدة ثماني سنوات

 سكن ١٩٦٥، ومنذ سنة ١٩٦٤ وصيدا سنة ١٩٦٤ والطّيبة قرب القدس سنة ١٩٦٣
ي آان ضليًعا في العامر يطالع آثيًرا ويترجم آتًبا عن الفرنسّية إلى اللغة العربّية الت

فيها، ومنها الفلسفة الفرنسّية من ديكارت إلى سارتر للمؤّلف جان فال، وغيرها، 
 La Trinité chez les: وآخر آتاب ترجمه لألب رشيد حّداد وهو بعنوان

Théologiens Arabesوفي فترة الراحة هذه آان يتنّقل بين .  وال يزال مخطوًطا
 سمحت له ١٩٧٦سنة .  وزجله وبومضات ذآائهاألديار المخّلصّية، يسّلي بنكاته

الرهبانّية التي عامَلته بالحسنى وبالمحّبة السخّية أن يسكن عند أهله في مغدوشة، 
، وهكذا انتهت بالموت حياة ١٩٧٦ أّيار ١٢وفيها رقد بالرّب بعد مرض عضال في 

  .آاهن مليئة باآلالم المختلفة واألمراض واألوجاع المتنّوعة
  

  منهابع عشر اليوم الر
  . الشهيد إيسيذورس الذي آان في جزيرة خيوالقّديستذآار 

  .تذآار األب يواآيم الراسي
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   األب يواآيم الراسي-٤٢٦ -٢٨٥

 أّيار ٣ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٢٣ أّيار ١٤ُولد في النفاخّية، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وُدفن في ١٨٧٢ ، ُأرسل إلى دير رشمّيا وهناك مرض وتوّفي في شهر أّيار١٨٣١

  .آمنتير الدير
  

  منهاليوم الخامس عشر 
تذآار أبَوينا البارَّين باخوميوس الكبير وأخليوس رئيس أساقفة الرسا الصانع 

  .العجائب
  . جّمال وجبرائيل شاميإغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان 
  .تذآار األخ باخوميوس داموني

  
   األخ باخوميوس داموني-٢٤٥ -٢٨٦
 وعاش راهًبا بسيًطا عامًال بنشاط ١٧٧٦ آانون الثاني ١ذوره الرهبانّية في أبرز ن

  . وفيه ُدفن١٨٠٥في األرض إلى أن رقد بالرّب في دير رشمّيا سنة 
  

   جّمالإغناطيوس األب -٧٧٠ -٢٨٧
، بعد ١٨٦٣ تشرين األّول ١٥هو يوسف بن ميخائيل الجّمال، ُولد في جون في 

 ُأرسل إلى مدرسة انتشار ١٨٧٩ تشرين الثاني ٣٠إبرازه النذور الرهبانّية في 
اإليمان في رومة، لكّنه لم يلبث هناك طويًال بسبب سوء حالته الصحّية، فرجع إلى 

 ثّم ُأرسل ١٨٨٥ حزيران ٢٩سيم آاهًنا في . الشرق وأآمل دروسه وحده في العامر
دمة، ومن إلى صور آاهًنا للرعّية فخدم النفوس بنشاط وأّسس أخوّيات وأحسن الخ

صور انتقل رئيًسا للمدرسة البطريرآّية في القاهرة فأدارها بهّمة وحزم ورفع 
مستواها، ثّم ُنقل لخدمة النفوس في المدينة نفسها وفي االسكندرّية وهناك أصابه 

 آاهًنا لرعّية باب المصّلى ١٨٩٨مرض اضطّره إلى االنتقال إلى بّر الشام فُعّين سنة 
مس سنوات اشتهر أثناءها بخدمة المصابين بالهواء في دمشق ولبث فيها خ

ومن المدرسة انتقل . ثّم رجع إلى المدرسة المخّلصّية ليعّلم الالهوت األدبّي.األصفر
إلى عّكا نائًبا عاما على األبرشّية، فلبث في هذه الوظيفة سبع عشرة سنة آان في 

ولّما عّي،ه . لدى الحّكامأثنائها متفانًيا في الخدمة، محترًما، صاحب نفوذ آبير 
إّنه نائبه في : "المطران غريغوريوس حّجار نائًبا عاما، قال عنه في الكاتدرائّية
انُتخب وآيًال في ". حضوره وغيوبه وإّنه المرجع بعده لكّل المسائل المتعّلقة بالطائفة
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ّولي إلى صيدا فسعى لحّل الخالف بين الرهبانّية وأهالي صيدا بسبب جّر مياه نهر األ
 أحضره األتراك ١٩١٤ عاد إلى حيفا وفي سنة ١٩١٣سنة . أرزاق الدير في بسري

مخفوًرا إلى القدس للمحاآمة لدى المجلس العسكرّي فدافع عن نفسه وبّرر ذاته من 
وقد خّلص نفوًسا . آّل التُّهم وعاد إلى األبرشّية العّكاوّية يخدم الشعب بإخالص ومحّبة

 وعرَفته ١٩٢٩م نائًبا عاما أيًضا في أبرشّية صور منذ سنة خد. آثيرة من الموت
، أتى مّرة إلى الدير فأراد أن يذهب إلى ١٩٣٠ و١٩٢٨الرهبانّية مدّبًرا في مجمع 

دير الراهبات للزيارة فرآب فرًسا جمحت به فوقع وانكسرت رجله ولخطورة حالته 
األخيرة من حياته في دير قضى السنين . ُقطعت فاضطّر أن يصطنه له رجًال خشبّية

توّفي . المخّلص وفي دير رشمّيا مواظًبا على المطالعة والصالة وواعًظا للرياضات
آان ُمْخلًصا ألّمه .  وُدفن في دير المخّلص١٩٣٦في مستشفى الدآتور ربيز سنة 

  .الرهبانّية، ساعًيا بفطنة وحكمة في سبيل نجاحها وازدهارها
  

   األب جبرائيل شامي-٧٨٩ -٢٨٨
 ١١ الياس بن يوسف الشامي، ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في هو
، وبدأ خدمته النشيطة للنفوس وللرهبانّية ١٨٨٥ وسيم آاهًنا في أيلول ١٨٨٤أيلول 

خدم أّوًال في القدس ثّم في الرملة فلسطين وفيها اشتهر بخدمته الممتازة وضيافته 
ن وضع جرس في الكنيسة رغم الممانعات الكريمة وقد تمّكن بلطفه وسياسته م

الكثيرة من الحكومة ومن أهالي البلدة غير المسيحّيين، ثّم انتثل إلى حيفا وأحسن 
 انُتخب رئيًسا لدير عين الجوزة وتجّددت له الرئاسة ١٨٩٥وفي سنة . السلوك فيها

بجعة مّدة ثالث مجامع فعمل بجّد ونشاط في سبيل ازدهار هذا الدير، خّلص أمالك 
التي آانت مسّجلة باسم األب الياس مسّدّية من المطالبين بها من أهله، وقاسى لذلك 

وأثناء رئاسته على دير عين الجوزة بنى . أتعاًبا جّمة وتحّمل مشّقات دعاٍو طويلة
مطحنة وجسًرا على نهر الليطاني وأتقن هذا الدير أحسن إتقان، وآان يشتغل مع 

 آتفه وقد نقب عودَتين وبمساعيه تّمت وقفّية إبراهيم أبو العملة ويحمل الحجارة على
 ُعّين رئيًسا لدير المزيرعة فأصلح بعض ١٩١٠وفي سنة . راشد لدير المخّلص

األرزاق وُيذآر عنه أّنه أثناء خدمته في حيفا سعى لتخليص أرض آان قد استولى 
فاتُّهم في المحكمة عليها األلمان وبعض المسلمين وقامت الدعاوى بينه وبين أخصامه 

أّنه شتم محّمًدا والسلطان عبد الحميد ولكّن البطريرك غريغوريوس يوسف خّلصه 
من مأزق هذه المشكلة، لكّنه ربح الدعوى وسّلم األرض المتنازع عليها إلى عيسى 

انُتخب . صهيون الذي آان شريًكا فيها، وهذه األرض قد ُأهملت وُترآت فيما بعد
ُأصيب بالذبحة القلبّية فُأرسل .  فكان رأيه راجًحا ومشورته صالحةمديًرا في مجمَعين
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، ١٩٢١إلى صيدا للمعالجة لكن ما لبث أن رقد بالرّب وُدفن في دير المخّلص سنة 
آان سياسيا محّنًكا بارع الحّجة واألسلوب خاّصة مع األتراك محبا للمدرسة 

  .والطائفةالمخّلصّية وشديد الغيرة على مصالح الرهبانّية 
  

  منهاليوم السادس عشر 
  .تذآار أبينا الباّر ثاوذورس المتقّدس الباّر باخوميوس

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب نقوال سابا
  .تذآار األخ يوسف

  
   األب نقوال سابا-٨٦٠ -٢٨٩

 ٦هو شقيق األب يوسف سابا، ُولد في قيتولي، بعد إبرازه النذور الرهبانّية في 
 ُأرسل إلى رومة للتخّصص فنال لقب ملفان في الالهوت، وسيم ١٨٩٥تشرين األّول 

 القّديس، وُيذآر أّنه قام برتبة شّماس في حفلة تتويج البابا ١٩٠٤آاهًنا في رومة سنة 
ولّما رجع إألى الشرق عّلم في المدرسة المخّلصّية علم الالهوت إلى . بيوس العاشر

ين ثّم ُعّين آاهًنا للرعّية ووآيًال للرهبانّية  التي فيها انُتخب معّلًما للمبتدئ١٩٠٧سنة 
، ُنقل من مصر إلى عّكا نائًبا عاما فكان في ١٩٢٥في شبرا وبقي فيها إلى سنة 

خدمته هذه غيوًرا على النفوس، آثير اللطف بشوًشا نحو الجميع، أميًنا ومدّقًقا في 
توّفي فجأة سنة .  المسلمينأعماله، آريم اليد ورحوًما نحو الفقراء، وذا نفوذ آبير عند

ة آّلها وبَكته الصحف والجرائد، وقد عّبر عن عّكاوي فعّم الحزن األبرشّية ال١٩٣٠
الفراغ العظيم الذي أحدثه موت األب نقوال سابا، المطران غريغوريوس حّجار في 
 تأبينه البليغ له يوم وفاته، وآذلك عّبر عن حزن الرهبانّية المفجوعة األب نقوال أبو

  .هنا في تأبينه له بالمناسبة نفسها
  

   األب يوسف-٢٨٩ -٢٨٩
، رقد ١٧٦٣ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٣ُولد في قيتالي، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٩٢بالرّب في صيدا وهو يخدم المصابين بالطاعون سنة 
  

  منهاليوم السابع عشر 
  .ين الرسوَلين أنذرونيكوس ويونياالقّديستذآار 

 أندراوسرقد بالرّب اآلباء برثلماوس فشفش وبطرس سالم وفي هذا اليوم 
  .خرياطي
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   األب برثلماوس فشفش-٢٤٢ -٢٩٠

، وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٦ آانون الثاني ١ُولد في بعلبك، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٣٠ وتوّفي في دير المخّلص سنة ١٧٨٦

  
   األب بطرس سالم-٨١٥ -٢٩١

، سيم ١٨٨٧ تشرين األّول ٢٣هبانّية في ُولد في عماطور الشوف، أبرز نذوره الر
 وخدم في أبرشّيَتي عّكا وصور وأقام في بلدة أقرط مّدة ١٨٩٤ تّموز ٨آاهًنا في 

 ُأرسل ١٩٣٠أربع وعشرين سنة وآانت تابعة ألبرشّية صور، لّما عاد إلى الدير سنة 
ائيا إلى ُأصيب بداء خبيث في معدته فانتقل نه. من جديد إلى الخدمة في مدينة زحلة

الدير وآان آثير الصبر، شديد الثقة باهللا لم ُيقعده المرض عن متابعة الجمهور قدر 
. اشتهر خصوًصا بالطاعة واالحترام البليغ للسلطة والمحّبة للرهبانّية. المستطاع

  . في دير المخّلص١٩٣٨توّفي فجأة سنة 
  

   خرياطيأندراوس األب -٨٣١ -٢٩٢
اطي وأوفيمية سمعان جريس الخوري، ُولد هو مسعود بن باسيليوس بطرس خري

، ولّما دخل الرهبانّية ُآّلف بمناظرة المبتدئين وهو ال ١٨٧١ أيلول ٥في المحتقرة في 
 ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٨٩ آانون الثاني ٢يزال أًخا بسيًطا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 ١٩٠٩ّين سنة ُع. ، خدم النفوس في حيفا وشفاعمرو وطبرّية ومعليا١٨٩٤تّموز 
نائًبا بطريرآيا في يافا ومكث هناك ثماني سنوات، تقّلد الوظائف الرهبانّية العالية، 

، ووآيًال للرهبانّية في االسكندرّية سنة ١٩١٩فكان رئيًسا على دير الراهبات سنة 
 ، ونائًبا عاما لّما انُتخب األب يوسف يواآيم مطراًنا١٩٢٥، ومدّبًرا أّوًال سنة ١٩٢٢

، في ١٩٣٤، ومدّبًرا ثانًيا ووآيًال في صيدا سنة ١٩٢٨على زحلة، ومدّبًرا ثانًيا سنة 
 الرجل الفطن والوديع والغيور على مصالح أندراوسهذه الوظائف آان األب 

قضى أّيامه األخيرة في الدير مواظًبا على . الرهبانّية وعلى المدرسة اإلآليريكّية
 آان ١٩٥٣وآسر رجله وما لبث أن فارق الحياة سنة التمارين الروحّية إلى أن وقع 

  .محبا للسالم والوئام بين األخوة. لطيف المعشر
  

  منهاليوم الثامن عشر 
  .ين الشهداء بطرس ورفاقهالقّديستذآار 

  .تذآار األب بطرس بّواب
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   األب بطرس بّواب-٥٨٨ -٢٩٣

 وسيم ١٨٤٨  أيلول١٢ُولد في صور وربي في يافا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
وبقي فيها إلى أن رقد بالرّب سنة ) فلسطين( ثّم ُأرسل إلى الجش ١٨٥٣آاهًنا سنة 

  . تارًآا أرزاًقا آثيرة وآنيسة استلَمتها الرهبانّية بعد وفاته١٩٠٥
  

  منهاليوم التاسع عشر 
ين الشهداء القّديس الشهيد في رؤساء الكهنة بتريكيوس أسقف بروسا والقّديستذآار 
  .س وميننذروس ويوليانوسأآاآيو

  . يواآيمأفثيميوسفي هذا اليوم رقد بالرّب المطران 
  .تذآار األب يواآيم مطران

  
   األب يواآيم مطران-٦٣٥ -٢٩٤

 ١٨٥٧ آب ١٥هو ابن فارس مطران، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٩١، انتقل إلى رحمة رّبه في شهر أّيار ١٨٦٣ آب ٧وسيم آاهًنا في 

  
   يواآيمأفثيميوس المطران -٨٩٥ -٢٩٤

 ثّم ١٩٠١ حزيران ١٦هو ابن جرجي يواآيم من قيتولي، أبرز نذوره البسيطة في 
 وهناك بسبب نباهته واجتهاده حصل على شهادة الملفنة ١٩٠٣ُأرسل إلى رومة سنة 

 وحصل خالف في ١٩٠٥ تّموز ٩، ونذر نذوره االحتفالّية في ١٩٠٨في الفلسفة سنة 
فترك في .  أثناسيوس على إثر زيارة رهبانّية اّتهم األخ يواآيم بتسبيبهايسالقّدمدرسة 

المدرسة وسكن في الوآالة المخّلصّية يتابع دروسه الالهوتّية، فحصل على شهادة 
ثّم عادت . وفي أثناء دراسته تعّلم فّن التصوير ونجح فيه. الملفنة أيًضا في الالهوت

 القّديس االعتبار واالحترام فسيم آاهًنا في مدرسة األمور إلى مجاريها وُأعيد إليه
، ثّم رجع إلى العامر فأخذ في التعليم واشتهر ١٩١٢أثناسيوس باحتفال آبير سنة 

. بدروسه في الالهوت النظرّي واألدبّي التي ال تزال محفوظة في المكتبة المخّلصّية
 إلى حيفا ١٩١٩ل سنة  ُعّين آاتًما ألسرار الرئاسة العاّمة ومنها انتق١٩١٧سنة 

ليكون وآيل الرهبانّية فيها وآاتًما ألسرار المطران غريغوريوس حّجار فأحسن القيام 
 ١٩٢٥ انُتخب رئيًسا للمدرسة المخّلصّية وفي سنة ١٩٢٢سنة . بالمهّمات أحسن قيام

.  انُتخب أسقًفا على أبرشّية زحلة١٩٢٦وبعد سنة فقط أي في سنة . ُعّين رئيًسا عاما
ُيذآر عنه أّنه . وبدأ منذئٍذ في البناء الروحّي والمادّي لهذه األبرشّية الواسعة األطراف
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ثّم توّجه إلى أميرآا لحضور . نّظم األوقاف ودّبر ريًعا ثابًتا يدّر أمواًال طائلة لألبرشّية
المؤتمر القربانّي الدولّي في بونس أيرس وهناك حّرك النخوة الزحلّية فأّلب الهمم 

ع أمواًال استطاع بها أن يشّيد مستشفى تّل شيحا المشهور وبيت العجزة قربه وجم
ثّم سعى فبنى وأعلى تمثاًال . وظّل إلى آخر حياته يشرف عليهما ويدّبر لهما اإلحسان

للعذراء مريم في مشارف زحلة يشرف على البقاع آّله، وآان برهاًنا على تقواه 
ه قد حصل خالف بين الطوائف المسيحّية ونذآر هنا أّن. وحسن تدبيره وإدارته

الكاثوليكّية على ملكّية األرض التي قام عليها تمثال العذراء وعلى المزار والكنيسة 
 وقف وقفة صامدة وبرَهن على أّن طائفة الروم أفثيميوسالتي فيه، لكّن المطران 

ثّم . وحد فيهالكاثوليك هي التي أّسَست وتبّرعت وأشادت هذا التمثال، ولها الحّق األ
بدأ ببناء مؤّسسة لرعاية األيتام والمعاقين لكن صدَمته صعوبات جّمة مالّية بعد أن 

 هذا المشروع ثّم ُألغي تماًما في أفثيميوسقامت وارتفعت وبسببها أوقف المطران 
آان هذا األسقف حريًصا على المال يوّفره للبناء . عهد خلفه المطران يوحّنا بّسول

اشتهر ببالغته وتعّمقه الروحّي . تقّشف فكان راهًبا حقا رغم أّنه أسقفوآان يعيش ب
والالهوتّي، وآانت رسائله السنوّية آيات في البيان واللغة المنتظمة والروحانّية 

آان أيًضا خطيًبا يسحر األلباب وهو الذي ُآّلف بتأبين البطريرك . العميقة الجذور
عاش في آخر أّيامه في زحلة في المستشفى اعتزل األسقفّية و. مكسيموس الصائغ

، ١٩٧٢ أّيار ١٩الذي بناه، صابًرا على األلم، مستعدا لمالقاة رّبه، ورقد بالرّب في 
وُأقيم له جّناز حافل أّبنه فيه البطريرك مكسيموس حكيم مشيًدا بفضيلته وفضله 

 َمن عرفه أّنه آان وقد شهد البطريرك وآّل. وعمله الخّير في سبيل األبرشّية الزحلّية
رجًال بالغ التقوى واضح الرؤيا، آثير التقّشف، غيوًرا على مصلحة النفوس أّوًال، 

  .عامًأل بإخالص قبل آّل شيء لبنان ملكوت اهللا على األرض
  

  منهاليوم العشرون 
  . الشهيد ثالالوسالقّديستذآار 

  .تذآار األب باسيليوس بيطار
  

   األب باسيليوس بيطار-٧٠٧ -٢٩٥
 وسيم ١٨٧١ آب ١٤طرس بيطار، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ب

، تقّلد وظائف رهبانّية فكان رئيًسا على دير معلوال ووآيًال ١٨٧٥ تّموز ٤آاهًنا في 
. ثّم ُعّين لخدمة النفوس في دمشق وضواحيها فكان صالح السيرة تقيا وغيوًرا. عاما

  .١٩١٣بسببه في شهر أّيار سنة ُأصيب بالفالج وتوّفي في دمشق 
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  منهاليوم الحادي والعشرون 

  .ين المجيَدين والملَكين العظيَمين المعادَلي الرسل قسطنطين وهيالنةالقّديستذآار 
  .ذآرى شهداء سنة السّتين في دير المخّلص

  .في هذا اليوم ُقتل األب أمبروسيوس الصغبيني
  

   األب نقوال فسفس-٣٦٤ -٢٩٦
 شباط ١١، سيم آاهًنا في ١٨١٠ آذار ٢٥ز نذوره الرهبانّية في ُولد في صيدا، أبر

، ُعّين وآيًال في صيدا ولصالح سيرته وتقواه ُأعيد إلى الدير ليكون مثاًال ١٨١٩
قتله الدروز في . صالًحا للرهبان، لهدوء طبعه وحّبه للسكون وتنـّزهه عن آّل شّر

  . في دير المخّلص١٨٦٠ أّيار ٢١
  

  اهللا رزق األب نعمة -٣٧٠ -٢٩٧
، ثّم سيم آاهًنا ١٨١٢ تشرين األّول ٢٠ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، انُتخب رئيًسا في زحلة، فسعى لتحسين أرزاق الرهبانّية وبنى ١٨٢٢ نيسان ١٦في 
آان في خدمته تقيا ورًعا محبا ألخوته غيوًرا على مصالح . آنيسة زحلة مع أنطوشها

في دير ١٨٦٠ أّيار ٢١ذبحه الدروز في . ا لإلرشاد والوعظالرهبانّية ومحب 
  .المخّلص

  
   األب ثاوضوسيوس لطفي-٤٠٠ -٢٩٨

 وسيم آاهًنا سنة ١٨١٨ تشرين األّول ٢ُولد في عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 أّيار ٢١، بعد أن خدم النفوس في أماآن مختلفة عاد إلى الدير وفي ١٨٤٢
  .لمخّلصذبحه الدروز في دير ا١٨٦٠

  
   حّجارأندراوس األب -٤٠٧ -٢٩٩

 وسيم آاهًنا سنة ١٨١٨ حزيران ١٨ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 أّيار ٢١، وبعد أن خدم في رعايا آثيرة رجع إلى الدير فذبحه الدروز في ١٨٢٥
  . في دير المخّلص١٨٦٠

  
   األب أمبروسيوس الصغبيني-٥٩٥ -٣٠٠
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 آذار ٢٤، سيم آاهًنا في ١٨٥٠ آذار ٥رهبانّية في ُولد في صغبين، أبرز نذوره ال
  .١٨٦٠ أّيار ٢١، قتله الدروز في صيدا قرب آنيسة عبرا في ١٨٥٦

  
  ذآرى شهداء سنة السّتين في دير المخّلص

 حاصبّيااندلعت الثورة في آّل أنحاء لبنان وسورية وعّمت خصوًصا دير القمر و
 فقد هجم الدروز عليه فأحرقوه ونهبوا .ودمشق، والتهمت نارها أيًضا دير المخّلص

أّما الباقون . األمتعة وسرقوا األواني المقّدسة من الكنيسة وقتلوا بعض الرهبان
فتشّردوا في الجبال الوعرة والتجأوا إألى األدغال والمغاور واختبأوا في بساتين 

م في آرم فدهمت البعض منه. صيدا، لكّن يد الغدر والحقد آانت تالحقهم أينما ذهبوا
الزيتون جنوبي الدير تحت الخّروبَتين، وقضت على اآلباء نقوال فسفس ونعمة اهللا 

 حّجار ونهبت ما آان عليهم من ثياب وما في أندراوسرزق وثاوضوسيوس لطفي و
  .١٨٦٠ أّيار ٢١حوزتهم من مال، ثّم ذبَحتهم وأحرقت أجسادهم، وآان ذلك في 

  
  منهاليوم الثاني والعشرون 

  . الشهيد فاسيليسكوسالقّديستذآار 
  .أغابيوسفي هذا اليوم ُقتل الراهبان بولس هرمس وميخائيل 

  
   الشّماس بولس هرمس-٥٩٧ -٣٠١

 وسيم شّماًسا سنة ١٨٥٠ أيلول ١٠ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، هجم الدروز على مزرعة بعانوب في مثل هذا اليوم وداهموه يشتغل في ١٨٥٠

  . فقتلوهماأغابيوسقه األخ ميخائيل األرض مع رفي
  

  أغابيوس األخ ميخائيل -٥٦٠ -٣٠٢
 وظّل طيلة حياته راهًبا ١٨٣٩ أّيار ٢٨ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
مات قتًال في مزرعة بعانوب مع رفيقه . بسيًطا يعمل في األرض ويحسن األمالك

  .الشّماس بولس هرمس
  

  منهاليوم الثالث والعشرون 
  .ذآار أبينا الباّر ميخائيل المعترف أسقف صينادهت

  .ذآرى شهداء سنة السّتين في عبرا
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب مرتينوس طّحان واألخ صفرونيوس جبرا
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   األب مرتينوس طّحان-٣٠٢ -٣٠٣

 وسيم آاهًنا في ١٧٩٥ تشرين األّول ٢٨ُولد في مصر، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ١٨٢٢سنة . خدم النفوس بسيرة صالحة ونشاط مأثور. ثامن عشرأواخر القرن ال

  .١٨٣١توّجه لخدمة النفوس في االسكندرّية وفيها توّفي سنة 
  

   األخ صفرونيوس جبرا-١٠٥٩ -٣٠٤
 في الفرزل وأبرز ١٩١٧ نيسان ٢٥هو رشيد بن خليل جبرا وآوآب حّنا، ُولد في 

، ذآّي الفؤاد، طّيب القلب، ، آان منذ صغره نجيًبا١٩٣٦ آب ١٥نذوره البسيطة في 
. اشتهر بين أخوته بغيرته التي ال تعرف الملل، والتفاني في الخدمة والتقوى الراهنة

 ١٩٤٠أصاَبته حّمى دماغّية احتمل آالمها بصبر وتوّفي بسببها في بيروت سنة 
وقد أظهرت يومّياته المحفوظة في مكتبة دير . مأسوًفا على شبابه وعلى فضائله

آتب سيرة .  والتي آتبها بالفرنسّية، عمق الروحانّية التي آان يمتاز بهاالمخّلص
  .Vers les Cîmes: حياته األب جورج داغر، باللغة الفرنسّية، في آتاب عنوانه

  
   األب سلوانوس-٣٣٢ -٣٠٥

 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٠٤ شباط ١٥ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، وفي ١٨٣٨لك انُتخب مدّبًرا ومرشًدا للراهبات سنة ، آان صالح السيرة ولذ١٨٠٦

 هرب من دير المخّلص مع رفقته الرهبان إلى صيدا، ولم يستطيعوا ١٨٦٠سنة 
الدخول ألّن المسلمين آانوا قد ربطوا طرق الدخول إليها، فُوجد مع األبَوين إيلّيا 

هم بعض الدروز فاضل وأثناسيوس في دير السّيدة قرب معبد عبرا القديم، فهجم علي
  .من آل عبد الصمد من عماطور فقتلوهم ثّم ُدفنوا في المغارة قرب الكنيسة

  
   األب إيلّيا فاضل-٤٠٢ -٣٠٦

 ١٨١٨ شباط ٢٦ُولد في الدامور من أسرة مارونّية، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 آما ورد ١٨٦٠، توّفي قتًال في عبرا سنة ١٨٢٦ آانون الثاني ١٠وسيم آاهًنا في 

  .اسابًق
  

   األب أثناسيوس-٤٤٣ -٣٠٧
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، وسيم ١٨٢٨ شباط ٢٦ُولد في المزيرعة قرب جّزين، أبرز نذوره الرهبانّيةفي 
، آان يحّب الشغل في األرض ويعمل في تحسين األمالك ١٨٤١ آذار ٢٢آاهًنا في 

  .١٨٦٠قتله الدروز مع رفيَقيه اللَذين سبق ذآرهما في عبرا سنة 
  

  منهاليوم الرابع والعشرون 
  .ار أبينا الباّر سمعان الذي آان في الجبل العجيبتذآ

  .تذآار األب سمعان فرعون
  

   األب سمعان فرعون-٨٩ -٣٠٨
، وتوّفي ١٧٦٢ وسيم آاهًنا سنة ١٧٤٦ُولد في الفرزل، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  . وُدفن في الكمنتير١٨٠٢في دير رشمّيا سنة 
  

  منهاليوم الخامس والعشرون 
  .الكريم للمّرة الثالثةوجود هامة السابق 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب روفائيل منّسى
  

   األب روفائيل منّسى-٣٤٨ -٣٠٩
، سيم شّماًسا في مدينة ١٨٠٧ نيسان ٢٥ُولد في صور، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم في بلدته صور ١٨١٢صور تعزية ألهله ثّم ارتقى إلى درجة الكهنوت سنة 
واشتهر أثناءها بسيرته الصالحة ووعظه المؤثر ومحّبته مّدة طويلة من الزمن 

 تارًآا حسرة وأسًفا عظيَمين لحميد ١٨٣٤توّفي بداء الربو سنة . الشديدة للنفوس
  .صفاته الرهبانّية

  
  منهاليوم السادس والعشرون 

  . الرسول آربوس أحد السبعينالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب استفانوس الياس

  .س صيداوي واألخ سمعان مغيزلبتذآار األب آر
  

   األب آربس صيداوي-٣٩٠ -٣١٠
، ثّم سيم آاهًنا في ١٨١٦ أيلول ٢٨ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .، توّفي في إبل السقي١٨٢٢ أّيار ١١
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   األخ سمعان مغيزل-٢٣٩ -٣١٠

في النفاخّية وتوّفي على ، وخدم ١٧٧٥ُولد في النفاخّية، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٧٨٨جسر القعقعّية سنة 

  
   األب استفانوس الياس-٢٣٩-٣١٠

 آب وسيم ١٤، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٩٠٣ آانون األّول ٢٣ُولد في حيفا في 
، آان الدير الميدان األّول الذي أظهر فيه األب استفانوس ١٩٢٧ آب ٢١آاهًنا في 

 إليه مساعدة األب يوسف سابا في الحسابات وأمانة سّر فقد ُوآل. حّبه للعمل وللتنظيم
 نّعوم واالهتمام بالضيوف والزّوار، فقام بهذه المهّمات أحسن أغابيوساألب العاّم 

 ُعّين في ١٩٣٧وفي سنة .  معّلًما ومرشًدا١٩٣٢ثّم انتقل إلى المدرسة سنة . قيام
فقد أّسس هناك نادي . م البارعاالسكندرّية وفيها تجّلت مواهب المرّبي الفاضل والمنّظ

 منصور للشباب والشاّبات وغداء الظهر القّديسالشبيبة المسيحّية المصرّية، وجمعّية 
ثّم رجع إلى لبنان فكان بين سنة . إلطعام أوالد الفقراء وفرقة آّشافة وادي النيل

في  نائًبا عاما ألبرشّية صيدا ودير القمر، فقام بتنظيم الدوائر ١٩٥٧-١٩٤٩
المطرانّية وأعاد إلى الظهور المجّلة الراعوّية واهتّم آثيًرا بالنادي الكاثوليكّي وجمعّية 

 منصور، فأحّبه الجميع وقّدروا فيه حّب التنظيم والترتيب واإلدارة الرشيدة القّديس
ثّم حان الوقت ألّمه الرهبانّية لتستفيد . والمحافظة على التراث المسيحّي والرهبانّي

 ١٩٥٦نات ابنها األب استفانوس، فانُتخب مدّبًرا في مجمَعين متتالَيين من وز
 ثّم وآالة ١٩٥٧، وقرن مع المدّبرّية رئاسة المدرسة المخّلصّية سنة ١٩٦٢و

 فأظهر إخالًصا واهتماًما بكّل األمور حّتى البسيطة، ١٩٥٩الرهبانّية في بيروت سنة 
يث آان يعتني بتدبير األمور المادّية وعناية بشؤون الرهبانّية خاّصة في بيروت ح

ومنذ مبادئ حياته الرهبانّية لم يفتِر األب استفانوس . واالجتماعّية والدينّية المختلفة
وله في المدرسة واألديار . عن مساعدة مشاريع الرهبانّية بماله أو بمال أهله

 آثيرة تناولت فقد نشر آتًبا. وآان حريًصا على الوقت. المخّلصّية مآثر تشيد بفضله
من وحي الطقوس، ذآريات : المواضيع الدينّية واألدبّية واالجتماعّية، نذآر أهّمها

ومفاجآت، النبّي الياس ورشمّيا، وقائع وِعَبر، مشاآل، ومضات من تاريخ الكنيسة، 
إلى رّبات البيوت، تسليات أم مغويات؟ األخالق والشؤون الوطنّية واالجتماعّية في 

األدب االجتماعّي والتربية الوطنّية في جزَئين، األدب االجتماعّي في أربة أجزاء، 
 ُعّين ١٩٧٠في سنة . ثالثة أجزاء، مبادئ األدب االجتماعّي، ومقالة في الحرّية

رئيًسا لدير رشمّيا، فُأصيب فيه بفالج نصفّي وعولج في بيروت ثّم ُنقل إلى دير يسوع 



 151

دير المخّلص وأقيم له مأتم حافل تأّسف فيه ، فُنقل إلى ١٩٧٢الملك حيث توّفي سنة 
  .آثيرون على ذهاب آاهن عرف أن يستفيد من المواهب والوزنات التي ُأعطيت له

  
  منهاليوم السابع والعشرون 

  . الشهيد في رؤساء الكهنة هالذيوسالقّديستذآار 
  . سمعان وشعيا آرمفيليّبوستذآار األبَوين 

  
   سمعانفيليّبوس األب -٧٧٤ -٣١١
 آانون ١٤ّخول بن بشارة سمعان، ُولد في أبلح، أبرز نذوره الرهبانّية في هو م
، خدم النفوس في حوران وهناك ١٨٨٥ حزيران ٢٩ وسيم آاهًنا في ١٨٧٩األّول 
  .١٩٠٩في شهر أّيار سنة ] توّف
  

   األب شعيا آرم-٣٩٢ -٣١١
 ١٨٢٢ وسيم آاهًنا سنة ١٨١٦ أيلول ٢٨هو من عّكا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٣٩وتوّفي في عّكا حيث آان يخدم سنة 
  

  منهاليوم الثامن والعشرون 
  . الشهيد في رؤساء الكهنة أفتيخيوس أسقف مليتينيالقّديستذآار 

  .تذآار األب أفتيخوس نصر
  

   األب أفتيخوس نصر-٩٤ -٣١٢
 سيم ١٧٤٧ُولد في غريفة ثّم دخل الرهبانّية وهو شّماس، بعد نذوره الرهبانّية سنة 

انتخبه الرهبان مراًرا مدّبًرا فقام . ، سلك هذا الراهب بتقوى وآمال١٧٤٨ا سنة آاهًن
 في ١٨٠٥رقد بالرّب سنة . وآان يسعى إلى الكمال في آّل شيء. بوظيفته خير قيام

  .دير رشمّيا رقود األبرار اصاللحين والرهبان الممتازين عند اهللا والناس
  

  منهاليوم التاسع والعشرون 
  .ة الباّرة في الشهيدات ثاوذوسيايسالقّدتذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب يوسف الزين
  .تذآار األب وهبة نديم
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   األب يوسف الزين-٧٩٥ -٣١٣
 ىذار ١٦ وسيم آاهًنا في ١٨٨٦ آذار ٩ُولد في الفرزل، أبرز نذوره الرهبانّية في 

وًرا، نشيًطا، وآان في خدمته للنفوس غي. ، خدم في أبرشّيَتي بانياس وصيدا١٨٩٠
توّفي في عينبال وُدفن في آنيستها سنة . صالح السيرة، بسيًطا في عيشته وعلمه

١٩٢٠.  
  

   األب وهبة نديم-٩٠-٣١٣
]  وتوّف١٧٥٩ وسيم آاهًنا سنة ١٧٤٧هو من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٦٦في دير المخّلص سنة 
  

  منهاليوم الثالثون 
  . رئيس دير دلماتوستذآار أبينا الباّر إسحق

  .تذآار اآلباء رومانوس قصقص ونيلس قرداحي واألخ بابيال
  

   األب رومانوس قصقص-٣٠٣-٣١٣
.  وسيم آاهًنا١٧٩٥ تشرين األّول ٢٨هو من صور، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٢٥ شباط سنة ٢٥توّفي في عّكا في 
  

   األب رومانوس قصقص-٣٠٣-٣١٣
.  وسيم آاهًنا١٧٩٥ تشرين األّول ٢٨لرهبانّية في هو من صور، أبرز نذوره ا

  .١٨٢٥ شباط سنة ٢٥توّفي في عّكا في 
  

   األب نيلس قرداحي-٣١٩-٣١٣
 ثّم سيم آاهًنا، ُأصيب ١٧٩٢ُولد في جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية في أّيار سنة 

  .١٨٠١بداء الطاعون فتوّفي سنة 
  

   األخ بابيال-٤٠٤-٣١٣
أبرز نذوره الرهبانّية في تشرين . ث طيلة حياته راهًبا بسيًطاُولد في معلوال، لب

  .١٨٥٩ وتوّفي في دير المزيرعة سنة ١٧٩٥األّول سنة 
  

  منهاليوم الحادي والثالثون 
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  . الشهيد هرميوسالقّديستذآار 
  .تذآار األبَوين ميخائيل سعد ولورنسيوس فرنسيس واألخ متوديوس طّحان

  
   األب ميخائيل سعد-٣١١-٣١٣

 ١٧٩٨ تشرين األّول ١٥ُولد في المزيرعة قرب جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .، وال يذآر السجّل سنة وفاته١٧٩٨ثّم سيم آاهًنا سنة 

  
   األب لورنسيوس فرنسيس-٣١٨-٣١٣

 ١٧٩٨ آانون األّول ١هو من الكفير قضاء مرجعيون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .عرف سنة وفاته وال ت١٨١٦وسيم آاهًنا سنة 

  
   األخ متوديوس طّحان-٣٢٠-٣١٣

 ١٧٩٩ُولد في مصر، ولكّنه حلبّي األصل، أبرز نذوره الرهبانّية في آانون الثاني 
  .١٨٠١وتوّفي سنة 
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  حزيران
  منهاليوم األّول 

  . الشهيد يستسنوس الفيلسوف ورفاقهالقّديستذآار 
  .تذآار األبَوين ثاوذوسيوس ونقوال

  
   األب نقوال-٩٥ -٣١٤

هو من جبجّنين، آان مقترًنا بسّر الزواج، وبعد أن أخذ رضى زوجته بحضور 
 وسيم آاهًنا ١٧٤٨أبرز نذوره سنة . أسقَفين وثالثة آهنة ترك العالم ودخل الرهبانّية

  .١٧٥٢توّفي في دير معلوال سنة . بعد ذلك
  

  وسيوسذ األب ثاو- -٣١٤
هو يخدم المصابين بالطاعون ، ورقد بالرّب و١٧٦٣ُولد في قيتالي، سيم آاهًنا سنة 
  .١٧٩٢في صيدا، في شهر حزيران سنة 

  
  منهاليوم الثاني 

  .ين نيكيفورس المعترف رئيس أساقفة القسطنطينّيةالقّديستذآار أبينا في 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان نقوال جسطر وبطرس شامي

  
   األب نقوال جسطر-٤١٠ -٣١٥

 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨١٨ شباط ١٣ة في ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّي
، دّرس مّدة طويلة في اإلآليريكّية المخّلصّية ِعلم البصلتيكا ودّرب طغمات ١٨٢٥

وقد . آبيرة من المرّنمين حسب األسلوب المستحدث المنسوب إلى المعّلم خريسنثوس
هو اختصار اشتهر هذا األسلوب في بالد اليونان وعّم الكنائس الشرقّية البيزنطّية، و

ثّم ُأرسل إلى الخدمة، فكان . وتحديث للطريقة القديمة في الترنيم اليونانّي البيزنطّي
مرّنًما في معظم الكاتدرائّيات وخدم النفوس في القاهرة ثّم في يافا، وفيها رقد بالرّب 

  . ولشهرته في تعليم البصلتيكا دعي بالمعّلم١٨٤٨سنة 
  

   األب بطرس شامي-٧٠٨ -٣١٦
 آب ١٤ يوسف الشامي، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في هو حبيب بن

، بدأ الخدمة وآيًال للرهبانّية في رومة ومنها ١٨٧٤ أيلول ٨ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧١
عاد رئيًسا للمدرسة البطريرآّية في القاهرة فنجحت بإدارته نجاًحا باهًرا وبقي فيها 
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ندا فخدم في مونتريال الجالية الشرقّية األولى ثّم أرسَلته السلطة إلى آ. ثماني سنوات
أثناء خدمته هناك ترجم . من جميع الطوائف، وهو أّول آاهن خدم النفوس في آندا

عاد من آندا إلى بيروت وساهم .  يوحّنا الذهبّي الفمالقّديسإلى اللغة الفرنسّية ليتورجيا
ي أّسسها أخوه األب يوسف بماله في الشرآة الخيرّية لبناء الوآالة المخّلصّية الت

انتقل إلى أبرشّية عّكا وأثناء الحرب الكبرى األولى خدم النفوس بكّل غيرة . اشالمي
  .١٩٢١ومحّبة في حيفا حيث توّفي سنة 

  
  منهاليوم الثالث 

  . الشهيد لوآليانوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران أثناسيوس صّباغ واألب ميخائيل ناهض

  
   المطران أثناسيوس صّباغ-٧٦٥ -٣١٧

هو جرجس بن ميخائيل الصّباغ، ُولد في االسكندرّية، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، لبث في اإلآليريكّية مّدة ١٨٨٦ أّيار ١٩ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٩ تشرين الثاني ١٥

وة تحّبب طويلة يعّلم اللغة العربّية والفرنسّية، وآان ألثغ اللسان إّنما مع ظرافة وحال
انتقل إلى دير القمر نائًبا أسقفيا ورئيًسا رهبانيا ورئيًسا للمدرسة . سماع آالمه وحديثه

 انُتخب أًبا عاما ١٨٩٢سنة . فظهرت غيرته ومحّبته للنفوس وبالغته في الخطابة
 انُتخب مطراًنا على عّكا وفي ١٨٩٤فأصلح الدار الجديدة وأعّدها للضيوف، سنة 

لية سافر إلى فرنسا فقضى فيها سّتة أشهر جمع فيها ماًال وفيًرا ألبرشّيته السنة التا
الفقيرة، وآان يرافقه األب يوسف الدوماني المخّلصّي الذي تعرف بواسطة المطران 

توّفي . صّباغ على بعض المحسنين في فرنسا ساعدوه لّما انُتخب أسقًفا على طرابلس
، تارًآا حسرة آبيرة لذهابه في أوج ١٨٩٩المطران صّباغ بالحّمى الراجعة سنة 

  .آان أًبا حنوًنا لرعّيته، محبوًبا آريم األخالق سخّي اليد. عطائه وخدمته
  

   األب ميخائيل ناهض-٨٤٧ -٣١٨
 ٢٥هو نعمة ناهض، ُولد في المّية ومّية قرب صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 معّلًما للمبتدئين ١٩١١، ُعّين سنة ١٨٩٩ آب ١٥ وسيم آاهًنا في ١٨٩٤حزيران 
أّما خدمته الكبرى فكانت للنفوس في عّكا وصور .  في زحلةةمّرتين ثّم وآيًال للرهبانّي

، سنة ١٩٤٠وزحلة وآرخا وقانا وشفاعمرو وآفرآنة وأخيًرا رجع إلى صور سنة 
 عاد إلى العامر بسبب الشيخوخة والصمم الذي ثقل عليه، وعاش مواظًبا على ١٩٤٥

. لروحّية، هادئ الطبع، مالزًما غرفته، مسّجًال حوادث الرهبانّية واألّيامالتمارين ا
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عجز ثّم رقد بالرّب في دير . وال يزال ما آتبه محفوًظا في المكتبة المخّلصّية
  .١٩٦٤المخّلص سنة 

  
  منهاليوم الرابع 

  .ين متروفانيس رئيس أساقفة القسطنطينّيةالقّديستذآار أبينا في 
  .قد بالرّب األب الياس عيدفي هذا اليوم ر

  .تذآار األبَوين متروفانوس قرشين ومتروفانوس زّبال
  

   األب متروفانوس بو قرشين-٢٧١ -٣١٩
 ١٧٩١ نيسان ١٠، وفي ١٧٨١ أّيار ١٣ُولد في صفد، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٠١خدم النفوس في صور وفيها رقد بالرّب سنة . سيم آاهًنا
  

  ال األب متروفانوس زّب-٣٥٦ -٣٢٠
 ثّم سيم آاهًنا في ١٨٠٨ حزيران ٢٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨١٥، توّفي وهو يخدم النفوس في دمشق سنة ١٨١٠نيسان سنة 
  

   األب الياس عيد-٧٢٧ -٣٢١
هو يوسف بن أسعد عيد، ُولد في قتالي قرب دير المخّلص، أبرز نذوره الرهبانّية 

، خدم النفوس مّدة طويلة ١٨٨٢ آذار ١٩اهًنا في  وسيم آ١٨٧٥ تشرين األّول ٤في 
في الشام وحوران ورعاياها المختلفة ثّم في المختارة وفيها ُأصيب بداء الفالج سنة 

آان فاضل السيرة، غيوًرا على . ، فأتى إلى الدير فتوّفي فيد بعد بضعة أّيام١٩١٧
  .النفوس وقد ترك حيثما خدم ذآًرا طّيًبا وحميًدا

  
  منهامس اليوم الخ

  . الشهيد في رؤساء الكهنة ذوروثاوس أسقف صورالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب مكسيموس شتوي

  
   األب مكسيموس شتوي-٩٧٩ -٣٢٢

، أبرز نذوره ١٩٠٢ أيلول ٢٣هو ميخائيل بن بشارة شتوي، ُولد في برتي في 
، عّلم في المدرسة ١٩٢٦ نيسان ٢٥ ثّم سيم آاهًنا في ١٩٢٠ أّيار ٢الرهبانّية في 

وقد نشر في هذه األثناء . المخّلصّية مّدة من الزمن اللغة العربّية التي آان ضليًعا بها
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سيرة األب بشارة أبو مراد في مجّلة رسالة قلب يسوع، وآان يعّلم أيًضا الترنيم 
 انُتدب ليكون آاتًما ألسرار البطريرك آيرّلس مغبغب مع األب ١٩٣٣سنة . والتمثيل

وأثناء قيامه بهذه الوظيفة نشر حياة جرجي جبرائيل بيطار خادم .  ساباثيميوسأف
 سافر البطريرك مغبغب إلى إيطالية ١٩٣٩سنة . الفقراء والنّجار الدمشقّي المشهور

وفرنسا فاصطحبه معه ومن باريس أوذن له أن يسافر إلى مونتريال آندا لرؤية 
ومن تجابير اهللا أّنها بعد هذا . ه وهو طفل صغيروالدته التي لم يكن يعرفها ألّنها ترَآت

وأثناء زيارة األب شتوي لكندا صدف أن توّفي األب . التالقي توّفيت بعد بضعة أشهر
سمعان نصر راعي آنيسة المخّلص في مونتريال فأجمعت الجالية طالبة األب 

ع شتات فبدأ حياة الجهاد والعمل المثمر، فقد جم. مكسيموس ليكون مسؤوًال عنها
الطائفة وصهر في بوتقة واحدة المغتربين المختلفي الجنسّيات والعقلّيات، ثّم أآمل 
تزيين آنيسة المخّلص وبنى بيًتا للكهنة وأوجد للطائفة وللجالية مرآًزا مرموًقا لدى 
. الدوائر الحكومّية، آما أّنه خّصص الكنيسة والرهبانّية بوقف مؤّبد يدّر عليهما المال

ه بفضل ما آان يتمّتع به األب شتوي من نشاط ودراية وحنكة وبشاشة وهذا آّل
ولم ينَس أّمه . وبفضل ما آان له من نفوذ لدى الحّكام الذين أعّزوه وآّرموه وساعدوه

الرهبانّية أبًدا، فقد وّفر لها دفعة واحدة مئة ألف دوالر لوفاء ديونها بعد الحرب 
بر مساهمة في شراء دير ميثون، واشترى المطبعة العالمّية الثانية، آما أّنه ساهم أآ

وآان يمّد .  وساعد في تأسيس إرسالّية الزرقاء١٩٥٣المخّلصّية الجديدة سنة 
زار الشرق . الرهبانّية دوًما بإعانات لو ُجمعت لبلغت مئات اآلالف من الدوالرات

االستحقاق  فانتهزت الحكومة اللبنانّية هذه الفرصة فأنعمت عليه بوسام ١٩٤٩سنة 
وآانت الحكومة الفرنسّية أيًضا . اللبنانّي تقديًرا لمآثره في سبيل المغتربين اللبنانّيين

 من مونتريال مطيًعا أمر الرؤساء ١٩٥٢عاد سنة . منَحته قبًال وسام جوقة الشرف
فعّينه البطريرك مكسيموس الصائغ أميًنا للصندوق الطائفّي، فقام بهذه المهّمة بغيرة 

 اصطحبه البطريرك الصائغ في سفره إلى البرازيل لحضور ١٩٥٩ سنة .وحكمة
المجمع القربانّي في ريو دي جانيرو وفي تجواله في األنحاء األميرآّية آّلها، فكان له 
. األب شتوي خير دليل وأحسن نصير، وقد جمع له ماًال وفيًرا بمهارته وحذاقته

سف عميق في النفوس وخصوًصا في  فكان لوفاته أ١٩٦٢وتوّفي فجأة في صيدا سنة 
  .قلب أّمه الرهبانّية التي آان لها ابًنا وفيا وبارا وآريًما

  
  منهاليوم السادس 

وأبينا الباّر إيالريون الحديث رئيس . تذآار أبينا الباّر بساريون الصانع العجائب
  .دير برتلماوس
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  .تذآار األبَوين إيالريون وثاوذورس صايغ
  

  ريون األب إيال-٤١٩ -٣٢٣
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٢١ آانون األّول ٣١ُولد في جّزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 ثّم ١٨٥٥انُتخب رئيًسا لدير عين الجوزة سنة . ، خدم النفوس أّوًال في دمشق١٨٢٨
  .١٨٥٨سكن في جّزين وفيها توّفي سنة 

  
   األب ثاوذورس صايغ-٣٢٣ -٣٢٣

، توّفي ١٨١٠ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٠٧  تشرين الثاني٢أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٢٩بزحلة سنة 

  
  منهاليوم السابع 

  . الشهيد في رؤساء الكهنة ثاوذوتس أسقف أنكرةالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء مرقص رزق وجبرائيل تلحمي وميخائيل مقدسي

  .ذآرى شهداء سنة السّتين في زحلة
  

   األب مرقص رزق-١٦٨ -٣٢٤
في أقرط، دخل الرهبانّية فأرسَلته إلى رومة ليدرس العلوم الفلسفّية والالهوتّية ُولد 

، وهناك وهو تلميذ بعد في مدرسة انتشار ١٧٦٧وفيها أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
 ألقى باسم تالمذة المدرسة خطاًبا ١٧٧٤سنة . اإليمان، اشتهر بفضيلته وذآائه الحاّد

 الرابع عشر وألقى أيًضا في مناسبة إآليمنضوسبحضور البابا بليًغا باللغة الالتينّية و
قبيل االنتهاء من دراسته . أخرى وفي حضور البابا محاضرة عن الروح القدس

ُأصيب بمرض السّل فُأشير إليه بالرجوع إلى الشرق فعاد إلى الدير لكّن المرض اشتّد 
بانّية ألّنه آان ذآّي الفوائد  مخّلًفا الحسرات للره١٧٧٥عليه فتوّفي بميتة صالحة سنة 

  .صالح السيرة
  

   األب جبرائيل تلحمي- -٣٢٥
 في دير مار ١٧٧٥ آانون األّول ٥ُولد في بيت لحم، أبرز نذوره الرهبانّية في 

سيم آاهًنا . الياس رشمّيا بسبب االضطرابات التي آانت تعّم الشوف في تلك السنة
  .١٨٣٥ وتوّفي بدير المخّلص سنة ١٧٩١سنة 
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   األب بفنوتيوس-٣٩٤ -٣٢٦
 وسيم شّماًسا سنة ١٨١٦ آانون األّول ٥ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٦٠ حزيران ٧قتله الدروز لّما هجموا على زحلة في .  ثّم آاهًنا١٨١٦
  

   األب جرجس أنطونيوس مرعي-٥٢٠ -٣٢٧
 شباط ١٠هو ابن أنطونيوس مرعي، ُولد في عينبال، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 حزيران ٧، ذبحه الدروز في زحلة في ١٨٤٨ آب ٣١ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٣٧
١٨٦٠.  

  
   األب ميخائيل مقدسي-٩٧٧ -٣٢٧

، أبرز نذوره الرهبانّية ١٨٩٨ أّيار ٢هو ابن بطرس مقدسي، ُولد في يبرود في 
، بدأ حياته بالتعليم في ١٩٢٦ نيسان ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٩٢٢ نيسان ١٧في 

خّلصّية وفي مدرسة الرهبانّية واألسقفّية في زحلة وفي المدرسة األسقفّية المدرسة الم
، ثّم بدأ خدمة النفوس في الرعايا خصوًصا في أبرشّية صور، ١٩٣٠في صور سنة 

 وديردغّيا وعلما الشعب وقانا وبقي في آخر حياته ١٩٣٣فقد خدم في بلدة يارون سنة 
وآان راهًبا وديًعا طّيب القلب . غّيامّدة طويلة تجاوزت العشرين سنة في ديردي

 ضعف بصره واشتّدت عليه األمراض ١٩٧٠في سنة . متواضًعا غيوًرا على الفنوس
فرجع إلى الدير يعاني آالم األمراض والشيخوخة إلى أن توّفي على إثر نوبة قلبّية 

 هذا نعم.  إّبان االجتياح اإلسرائيلّي للبنان١٩٨٢ حزيران ٧شديدة الوطأة في صباح 
الكاهن في شيخوخته بعناية أّمه الرهبانّية التي عّوضت بسخاء جزيل عن الضنك 

  .والتعب والفقر الذي احتمله في رعايا نائية وفقيرة وبعيدة عن األضواء
  

  ذآرى شهداء سنة السّتين في زحلة
وقد أعّد . وّجه الثّوار حملة آبيرة على زحلة ألّنها آانت ُتدعى آرسي النصارى

ط للهجوم على زحلة الكولونيل اإلنكليزّي المشهور تشرشل، مستوحًيا ذلك التخطي
صمد الزحلّيون . التخطيط من معرآة يشوع بن نون لّما أراد أن يستولي على أريحا

. صموًدا بطوليا وتراجع األعداء تارآين في الكروم والسهل عدًدا وافًرا من القتلى
لى مشارف زحلة فرقة الدروز اللبنانّية  حزيران، ظهرت ع٨لكن في صباح االثنين 

وفرقة البدو وفرقة دروز حوران وعددهم ألفان وتمرآزت هذه الجيوش آّلها في 
وآّلف المتاولة بقيادة األمير محّمد الحرفوش بالتمرآز على المرتفعات . السهل

تظاهر ثّم انقسم الدروز إلى ِفَرق مختلفة و. الجنوبّية، وهكذا ُطّوقت زحلة من آّل جهة
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فريق منهم بالهجوم على السهل قاصدين استدراج الزحلّيين إلى مقاتلتهم، بينما القسم 
الثاني الذي بلغه من بيروت أّن يوسف بك آرم هّب لمساعدة زحلة فقد تلّبس بمظهر 
اللبنانّي الزغرتاوّي وحمل علًما أحمر عليه صليب وراح رجاله ينشدون نشيًدا حربيا 

نحو زحلة من جهة نبع البردوني، فخدع الزحلّيون بهذه الحيلة مسيحيا هابطين 
فهاجموا آّلهم المحاربين المتمرآزين في السهل وترآوا المجال للجيوش المترّبصة 
بالدخول إألى زحلة من جهة الجبال، وهكذا هوجَمت هذه المدينة الصامدة فذبح 

ل وآهنة ونساء وأحرقوا ن وقع تحت أيديهم من شيوخ وأطفاَ/الدروز والمتاولة آّل 
وفقدت . المدارس والمعابد ونهبوا وعادوا بغنائم آثيرة تارآين زحلة خراًبا يباًبا

الرهبانّية في تلك المذبحة األبَوين بفنوتيوس وجرجس أنطونيوس مرعي، وآان ذلك 
  .١٨٦٠ حزيران ٨في 
  

  منهاليوم الثامن 
  .روني ثاوذورس التيالقّديسنقل رفاة العظيم في الشهداء 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب باسيليوس نّحاس
  

   األب باسيليوس نّحاس-٧٣٥ -٣٢٨
 ١٨٧٦ آانون األّول ٣هو عبد اهللا نّحاس، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في صور أّوًال آرئيس رهبانّي ١٨٨٢ تشرين األّول ٧ثّم سيم آاهًنا في 
محّبته ألخوته الرهبان الذين آان يعاملهم أحسن معاملة وقد وخادم للرعّية، فامتاز ب

ُنقل إلى إدارة المدرسة في عّكا، وبسبب إتقانه اللغَتين . ترك في صور اسًما عاطًرا
اإلنكليزّية والترآّية نجحت المدرسة نجاًحا آبيًرا وعمل آثيًرا لخدمة الشعب المسيحّي 

سافر إلى االسكندرّية فالناصرة سنة . بفضل عالقته الطّيبة مع الحكومة الترآّية
 وفي آّل هذه المراآز التي مّر فيها آان محبوًبا من الكّل لغيرته المّتقدة في ١٩٠٠

ُنقل . ولّما انتشر الهواء األصفر جمع إعانات وفيرة وأرسلها للمصابين. سبيل النفوس
 أميرآا ، سافر إلى١٩٠٤إلى طرابلس وإلى مرجعيون، انُتخب مدّبًرا في مجمع 

لخدمة رعّية لورانس ماس في الواليات المّتحدة فبذل الكثير من الغيرة والمحّبة 
ساعد الرهبانّية أّمه بإحسانات بلغت أآثر . فجذب القلوب إليه حّتى ُلّقب بالروح القدس

ولّما أحّس بالعجز . من ألف جينيه إنكليزّي وآانت بادرته هذه عوًنا آبيًرا للرهبانّية
عاد نهائيا إلى الدير فُكّلف بإرشاد . بطرس أبو زيد ليكون معه مساعًداطلب األب 

قضى في العامر آخر أّيامه مثاًال حيا للتقوى الرهبانّية . الراهبات فقام بعمله خير قيام
  .١٩٢٦رقد بالرّب سنة . والوداعة والمحّبة
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  منهاليوم التاسع 

  . االسكندرّيةين آيرّلس رئيس اساقفةالقّديستذآار أبينا في 
  .ذآرى الشهداء المخّلصّيين سنة السّتين في دير القمر
  .في هذا اليوم رقد بالرّب الشّماس باسيليوس ناهض

  
   الحاجإغناطيوس األب -٥٣٢ -٣٢٩

 تشرين ٧هو ابن الياس نقوال الحاج، ُولد في فالوغا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس في دير القمر ١٨٤٤ي  تشرين الثان٥ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٣٧الثاني 

  . حزيران٩ في ١٨٦٠وفيها ذبحه الدروز سنة 
  

   األب قزما سابا-٥٤٧ -٣٣٠
 تشرين األّول ٩هو ابن مرعي سابا، ُولد في الفرزل، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، قتله الدروز مع رفيَقيه في دير القمر ١٨٤٤ تشرين الثاني ٤، سيم آاهًنا في ١٨٣٨
  . حزيران٩ في ١٨٦٠سنة 
  

   الشّماس روفائيل بربارة-٦٠٨ -٣٣١
 ١٨٥٣ شباط ٢٢هو ابن موسى إبراهيم، ُولد في دمشق، بعد نذوره الرهبانّية في 

سيم شّماًسا . ثّم رجع ليعّلم اللغة اإليطالّية في دير المخّلص. ُأرسل إلى مدرسة فيرونا
  .ا، قتله الدروز في دير القمر مع رفيَقيه المذآوَرين سابًق١٨٥٦سنة 
  

   الشّماس باسيليوس ناهض-٧٧٦ -٣٣٢
 وآان ذا صوت ١٨٩١هو نقوال ناهض، ُولد في المّية ومّية، سيم شّماًسا سنة 

جميل جدا وعلى جانب عظيم من التقوى، ونظًرا لبساطته وسذاجته ُلّقب ببولس 
  . وُدفن فيها١٨٩٨توّفي في المّية ومّية سنة . البسيط

  
  القمرذآرى شهداء سنة السّتين في دير 

تواطأ األتراك مع الدروز لقتل المسيحّيين في دير القمر فهي عاصمة مسيحّية 
فبدأوا بمنع المؤن عن البلدة ثّم تسّلل الدروز إلى . مهّمة ورجالها أشّداء وأبطال

ولم ينفع . األحياء قصد حماية السّكان، حسب زعمهم، وبدأ األتراك بجمع السالح
م السالح وال تسليم حلى وجواهر النساء إلى الحاآم التوّسل وال التوّسط وال تسلي
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وإذ بدأت العاصفة تزمجر، تجّمع السّكان في سرايا دير . الترآّي لرّد الهجمة الدرزّية
لكّن الدروز هجموا . القمر عن طلب من الحاآم الترآّي الذي وعد بحمايتهم من القتل

 آاألنهار حسب رواية  حزيران وذبحوا النصارى ذبح الغنم، فسالت الدماء٩في 
وفي اليوم التالي هجم الدروز أيًضا على آنيسة سّيدة التّلة وقتلوا . شهود عيان

الرهبان فيها عن بكرة أبيهم ودخلوا بعدها إلى األديار والكنائس بَخيلهم وآّسروا 
األجراس ودّنسوا المذابح ونهبوا األواني المقّدسة، وفي هذه الحادثة ُقتل في دير القمر 

 الحاج وقزما سابا إغناطيوس نسمة ومنهم الرهبان المخّلصّيون األبَوين ٢١٠٠
  .والشّماس روفائيل بربارة

  
  منهاليوم العاشر 

 الشهيد في رؤساء القّديسين الشهيَدين ألكسنذروس وأنطونينا، والقّديستذآار 
  .الكهنة تيموثاوس أسقف بروسا

  .تذآار األخَوين قزما رزق وزّآا معلولي
  

   األخ قزما رزق-٧٣٠ -٣٣٣
، ولبث ١٨٧٥ آانون األّول ٢٦ُولد في خربة قنافار، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 ةُيذآر عنه أّنه خدم بصبر آثير في بطريرآّي. طيلة حياته أًخا بسيًطا يخدم الرهبان
رجع إلى دير المخّلص .  معّقدإغناطيوسالقدس في عهد النائب البطريرآّي النائب 

  .١٨٨٥ في شهر حزيران سنة وفيه رقد بالرّب
  

   األخ زّآا معلولي-٢٢٦ -٣٣٣
 وعاش راهًبا ١٧٧٤ آانون الثاني ٢٦هو من معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨١٣بسيًطا، توّفي في دير المزيرعة سنة 
  

  منهاليوم الحادي عشر 
  .ين الرسوَلين برثلماوس وبرناباالقّديستذآار 

  .ورج غبريلفي هذا اليوم رقد بالرّب األب ج
  .تذآار األب برثلماوس واألخ برنابا دير عطاني

  
   األب برثلماوس شامي-٢١ -٣٣٤
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، ١٧١٧ُولد في دمشق، وهو من تالمذة المؤّسس األّولين األبرار، سامه آاهًنا سنة 
آان رجًال بسيًطا ال يعرف الغّش والشّر، متواضًعا، منسحق القلب، متقّشًفا عاش 

لمزيرعة، لكّنه ُنقل إلى دير المخّلص وُدفن بالكمنتير سنة عيشة باّرة وتوّفي في دير ا
١٧٧٢.  

  
   األخ برنابا دير عطاني-١٢٩ -٣٣٥

 وبقي أًخا ١٧٥٥، أبرز نذوره الرهبانّية سنة )سورية(ُولد في بلدة دير عطية 
قام بوظائف الدير أحسن قيام، وآان حريًصا في آّل شيء، . بسيًطا طيلة حياته

  .١٧٩٩توّفي بالطاعون في دير المخّلص سنة . كمالمجتهًدا وساعًيا وراء ال
  

   األب جورج غبريل-١٢٩-٣٣٥
، أبرز ١٨٩٨ آانون األّول ٢٠هو ابن سليم غبريل وملكة الكّلي، ُولد في صيدا في 

، لبث في ١٩٢٦ نيسان ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٩٢٠ نيسان ١١نذوره الرهبانّية في 
. ا غيوًرا وقدوة صالحة للطّالب اإلآليريكّيينالمدرسة وفي دير السّيدة معّلًما ومناظًر

 ُأرسل إلى دمشق ورغم أّنه لم يلبث طويًال فيها تعّلق به الشعب ِلما ١٩٣٤في سنة 
 ُأعيد إلى المدرسة المخّلصّية لكي يكون ١٩٣٦في سنة . رأوا فيه من الغيرة والنشاط

 ُعّين معّلًما ١٩٤٠ في سنة .مناظًرا فيها، ثّم ُنقل إلى المدرسة البطريرآّية في بيروت
 وآيًال للرهبانّية في ١٩٥٢ رئيًسا للمدرسة وفي سنة ١٩٤٩للمبتدئين، وفي سنة 

 مرشًدا عاما للراهبات ١٩٥٨-١٩٥٣الشام وخادًما للرعّية في القصاع، وفي سنة 
 عاد إلى ١٩٦٢ وآيًال في صيدا وآاهًنا للرعّية فيها، سنة ١٩٥٩سنة . المخّلصّيات

 عاد إلى ١٩٦٥ رئيًسا للمدرسة وفي سنة ١٩٦٤آاهًنا للرعّية في القصاع سنة الشام 
وفي .  عّينه الكرسي الرسولّي مدّبًرا عاما للراهبات١٩٧٠الشام لثالث مّرة، وفي سنة 

وآانت هذه الخدمة آخر المطاف في خدمته .  ُعّين وآيًال في بيروت١٩٧٥سنة 
ريل جمهرة آبيرة من الرهبان والراهبات إلى وفي آّل هذا قاد األب غب. للرهبانّية

فكان مثال التقوى والصالة المتواصلة . الكمال، ويصّح فيه قول السّيد أّنه عّلم وعمل
هو راهب . إّنه لم يرفض الوظائف الرهبانّية لكّنه لم ينجح في آّل المهّمات. والبّر

حّبه الجميع لفضيلته ورغم ذلك أ. قانت ورجل صالة أآثر مّما هو اإلدارّي الممتاز
وإخالصه، فإّنه لم تغب لحظة عن باله مصلحة الرهبانّية التي آان يفّضلها على آّل 

 وآيًال للرهبانّية في بيروت قاسى األهوال ثّم استعفى ١٩٧٥ولّما ُعّين سنة . مصلحة
يخدم بتواضع . وعاد إلى الدير يهتّم بالشيوخ والمرضى والكنيسة وأمانة السّر

وفي صباح عيد خميس الجسد، بعد أن اهتّم بتطواف . ويصّلي باستمراروببشاشة 
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القربان في دير المخّلص والمدرسة ودير الراهبات، أراد أن يقوم ببعض التنظيفات 
فوق درج المائدة فزّلت به قدمه من آّوة سطح الدرج الزجاجّية فسقط صريًعا يتخّبط 

وقد حزن الجميع لذهاب هذا . اةبدمه، وآانت ضربة قاضية فارق على إثرها الحي
الكاهن الفاضل الذي يمّثل رعيل اآلباء المخّلصّيين القدماء الذين امتازوا بالتقوى 

  .والنسك والخدمة الُمخِلصة
  

  منهاليوم الثاني عشر 
  .تذآار أبينا الباّر أنوفريوس وأبينا الباّر بطرس الذي في جبل آثوس

  .داودتذآار األبوين أنوفريوس حتحوت واألب 
  

   األب أنوفريوس حتحوت-٧٧ -  ٣٣٦
 أرسلته الرهبانّية إلى مدرسة انتشار اإليمان ١٧٤٢ُولد في بعلبك، بعد نذوره سنة 

ليتّم دروسه الكنسّية، لكّنه رجع إلى دير المخّلص بسبب المرض ثّم سيم آاهًنا سنة 
  .١٧٩٧، قتله الدروز في الباروك سنة ١٧٥٠

  
   األب داود-١٣٣ -  ٣٣٦
، وال ١٧٦٨ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٦د في عيتا البقاع، أبرز نذوره الرهبانّية سنة ُول

  .يذآر السجل خدماته وتاريخ وفاته
  

  منهاليوم الثالث عشر 
ين تريفيليوس أسقف لفكوسيا في القّديسوأبينا في . ة الشهيدة أآيليناالقّديستذآار 
  .قبرص

 واألب مكاريوس بّحوث إآليمنضوسفي هذا اليوم رقد بالرّب البطريرك 
  .الجاويش

  
  بّحوث إآليمنضوس البطريرك -٤٠١ -  ٣٣٧

 وسيم ١٨١٨ شباط ١٦، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٧٩٩ُولد في شفاعمرو سنة 
، أرسلته الرهبانّية إلى ليفورنو ليخدم في معبد الوجيه أنطون خير ١٨٢٤آاهًنا سنة 

.  والالتينّية والبصلتيكا وبرع فيها آّلهافاستفاد من خدمته هناك ودرس اللغة اليونانّية
 فرفض قبول الرسامة بسبب أّن البطريرك عّكا انتخب أسقًفا على ١٨٣٦سنة 

 وتأسيس نيابة عّكامكسيموس مظلوم قّرر سلخ األراضي المقّدسة عن أبرشّية 
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ة عّكاويلكّنه على أثر إلحاح األهالي في األبرشّية ال. بطريرآّية عاّمة في القدس
لرئيس العاّم عاد فقبل وتسّلم زمام األبرشّية وبدأ يبذل ذاته في خدمة النفوس، فكان وا

وفي . محبوًبا من الجميع، آثير التقّشف، ال يأآل لحًما أبًدا، ويلبس المسح باستمرار
هذه األثناء قام بمهّمة مصالحة في أبرشّية صيدا عندما ترك المطران ثاوضوسيوس 

 مع أعيان الطائفة، وآذلك قام بعمل مهّم في المجمع قيومجي صيدا لخالف مزمن
، وعلى أثر وفاة البطريرك مكسيموس ١٨٤١األورشليمّي الذي التأم في القدس سنة 

 إآليمنضوس فانتخب المطران ١٨٥٦مظلوم التأم السينودس في دير المخّلص سنة 
يغورّي سنة ويذآر أّن البطريرك الجديد أمر بإدخال الحساب الغر.  بطريرًآابّحوث
 في الكنيسة الملكّية عن أمر من الكرسّي الرسولّي الرومانّي فسّبب ذلك ١٨٥٧

وانقسم األساقفة والكهنة والشعب واتسع الخالف في . انقساًما في الرأي وخالًفا آبيًرا
وإزاء هذا البلبال ترك البطريرك دمشق وأتى إلى دير المخّلص بعد أن . الطائفة آثيًرا

، ورفض الكرسّي الرسولّي هذه ١٨٥٨قالة من البطريرآّية سنة آتب آتاب است
االستقالة األولى فرجع البطريرك وتسّلم زمام أمور البطريرآّية، ورضي رويًدا 

ولّما اندلعت ثورة سنة الستين . رويًدا المعارضون للحساب الغريغورّي وعاد الوئام
فاشترى البطريرك . اقتضت مصالح الطائفة أن يكون مقّر البطريرك في بيروت

.  دار الزند وجعلها مرآزه وهي التي أصبحت فيما بعد المدرسة البطريرآّيةبّحوث
 دعا األساقفة إلى دير مار يوحّنا الصابغ وهناك استقال من ١٨٦٤وفي سنة 

لكن هذا لم يمنعه من . البطريرآّية بكالم مؤّثر وبتواضع جزيل، فقبلت استقالته
 األّول بصفة بطريرك مرافق للبطريرك غريغوريوس حضور المجمع الفاتيكانّي

وأتى بعدئذ إلى دير المخّلص وسكن فيه مواظًبا على اإلماتات والتقّشف، . يوسف
وآان يسكن في ممشى الخشب وفي الغرفة المقابلة لغرفته آان يسكن المطران 

  .جرمانوس معقد تلميذه
وحالما وصل قّدم آّل . ص باقي أيام حياته في دير المخّلبّحوثوقضى البطريرك 

وآان يلبس ثوًبا خاًما أسود ومسًحا وزناًرا . ما يملك للرئيس العاّم أّي مبلغ ألف فرنك
من جلد، ويأآل آسائر الرهبان، ممتنًعا تماًما عن أآل الفاآهة، وآانت حجرته حجرة 

وآان . ناسك فيها سرير خشبّي وفراش خشن، ورغم هذا آان ينام على الحضيض
النهار في الصالة الخاشعة والقراءة المفيدة ويرشد الرهبان إلى طريق يقضي 

وقد أّسس مدرسة روحّية مخّلصّية امتازت . الفضيلة والكمال بمثله الصالح وتعليمه
بالفضيلة والتقّشف والمحّبة هللا، ومن تالمذته المطران جرمانوس معقد واألب بشارة 

وقد جاء في إحدى الرسائل . آلباء البررةأبو مراد واألب أنطون بوالد وغيرهم من ا
المحفوظة أّن الطّالب االآليريكّيين والرهبان واآلباء يحافظون على الواجبات 
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الرهبانّية ويتقّدمون بالفضيلة والِعلم بفضل ما آانوا يرونه من مثل صالح من 
 ذهب إلى دير السّيدة ومكث فيه نحو سنة ونصف ١٨٧٤سنة . القّديسالبطريرك 

ًدا النسك والعزلة في جوار سّيدة الوعرة، إّال أّن األب العاّم وطبيب الدير الدآتور قاص
 أخذ نظره يضعف ١٨٧٦سنة . شبلي أبيال رّداه عن عزمه نظًرا لصحته الغالية

بسبب آثرة دموعه، فقد آان قّداسه يبعث في نفوس الحاضرين الخشوع لما يبدو على 
مة، خصوًصا بعد آالم التقديس إذ آانت عيناه البطريرك من عالمات العبادة العظي

ولّما أمره الرئيس . ولهذا السبب أصبح في آخر أيامه شبه أعمى. تترقرق بالدموع
أّن عينّي ال تشتهيان بعد النظر إلى شيء من أباطيل هذا : العاّم بمعالجة عينيه أجابه

قد بالرّب رقود  ر١٨٨٢سنة . العالم، فال أتوق إّال إلى رؤية خالقي وجًها لوجه
األبرار فأخذ الناس يتهافتون على أخذ شيء من ثيابه تبّرًآا بها ليقينهم من سمّو 

وقد حّدث الرهبان القدماء عن خبر حدوث أعجوبتين بسبب الماء الذي بارآه . قداسته
البطريرك فنجا حقل من خطر الجراد ونجت األبقار من المرض المنتشر في تلك 

ناز بسيط، حسب وصّيته للرئيس العاّم األب سمعان نصر، فقد رسم ُأقيم له ج. األنحاء
وقد بقي ذآر . في هذه الوصّية بأن ُيجنَّز آأحد الرهبان وأن ُيدفن في آمنتير الدير

 دائًما فال يزال الناس حّتى اليوم يتقاطرون إلى دير القّديس بّحوثالبطريرك 
اض المختلفة ولنيل نعمة األوالد المخّلص للتبّرك بزنار الخالص وللشفاء من األمر

  . في حالة العقم
  

   األب مكاريوس الجاويش-٧٤٦  -٣٣٨
 ١٣هو شاآر بن إبراهيم الجاويش، ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس مّدة طويلة ١٨٨٢ تشرين األّول ٧ وسيم آاهًنا في ١٨٧٧آانون األّول 
. ّين وآيًال للرهبانّية في بيروت فكان أميًنا ومخّلًصا، ثّم ُععّكابنشاط وغيرة في 
  . وُدفن هناك١٨٩٨ في بيروت سنة توّفيُأصيب بداء الجنب ف

  
  منهاليوم الرابع عشر 

ين مثوذيوس المعترف رئيس أساقفة القّديسوأبينا في .  النبي أليشعالقّديستذآار 
  .القسطنطينّية

  . الصيفيأفثيميوس  ذآرى سجن المؤّسس السعيد الذآر المطران
  .تذآار األخ أليشع جدعون

  
   األخ أليشاع جدعون-٧٧٤  -٣٣٩
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، ١٨٦٧ نيسان ٢٤هو ابن حّنا جدعون، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 فيها في توّفيلكّن مرًضا ألّم به فُأرسل إلى بلدته النتجاع الصحة فلم يستفد شيًئا و

  .السنة ذاتها
  

  : الصيفيثيميوسأفَسْجن المطران 
 الصيفي الرسولّية وامتدادها إلى أفثيميوسعلى أثر انتشار أعمال غيرة المطران 

 التابعة لبطريرآّية القدس سافر بطريرك القدس خريسنثوس إلى عّكاأبرشّية 
 أثناسيوس دباس وهناك أصدر نطاآّيالقسطنطينّية واصطحب معه البطريرك األ

 الصيفي وابن أفثيميوسآس حرومات على المطران البطارآة الثالثة للروم األرثوذ
اخته الخوري سيرافيم طاناس وسائر آهنة الصيفي المخّلصّيين، واتفق البطارآة 
الثالثة أن تلتحق أبرشّية صيدا ودير المخّلص بالبطريرآّية األورشليمّية، وآذلك 

 إلى استحصلوا على فرمان يأمر بنفي المطران الصيفي والخوري طاناس وغيرهما
 على المطران وابن أخته ١٧٢٣، وللحال ُألقي القبض في أوائل آذار )ترآيا(أدنه 

 هو فراج نصر عّكاوآاهنين من الشام هما خليل خبّيه والياس فرعون وآاهن من 
لكّن عثمان باشا أبو طوق والي دمشق آنذاك وهو صديق . عّكاويوالحاج سليمان 

ّيدين بالسالسل في القلعة في صيدا البرّية ريثما حميم للمؤّسس تدّخل باألمر فلبثوا مق
يتسّنى للباشا المذآور أن يكتب إلى الباب العالي طالًبا العفو عنه بعد أن ثبتت 

 حزيران من السجن، إّال أّن جراح السالسل آانت ١٤براءتهم، وهكذا تّم فخرجوا في 
فبعد أن . ز الثمانينثخينة، وآان المطران الصيفي قد طعن في السّن إذ آان قد تجاو

قضى بضعة أيام في صيدا للراحة طلب منه رهبان دير المخّلص أن يصعد إلى 
إّال أّن صدى سجنه آان له وقع مؤلم في . العامر ليعتنوا بصّحته ويضّمدوا جراحه

  قلوب
  

  دير الراهبات المخّلصّيات لسّيدة البشارة
أت في القرن السابع عشر في إّن موجة الوحدة مع الكنيسة الكاثوليكّية، التي بد

لبنان وسوريا وصلت إلى دير صيدنايا الذي آانت تعيش فيه راهبات متعّبدات، 
فأخذت . خصوًصا لّما انتخب المطران نيوفيطوس نصرّي أسقًفا على صيدنايا

الراهبات في ذلك الدير يجهرن بالوحدة الكاثوليكّية، ولذلك أصابهّن االضطهاد 
ولّما اشتّد . لبطريرك سلفستروس القبرصّي البطريرك الدخيلالقاسي الذي بدأ به ا

االضطهاد قّررت بعض الراهبات مع رئيستهّن الراهبة تقال االلتجاء إلى البطريرك 
وبعد درس . س طاناس، فلحقن به إلى لبنان مع المطران نيوفيطوسالشرعّي آيرّل
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مدة الرهبانّية أمر هؤالء الراهبات قّرر البطريرك طاناس، بعد أخذ مشورة ع
وأصبح هو المؤّسس الحقيقّي . المخّلصّية، تكليف المطران باسيليوس فينان بأمرهّن

وأخذ يعتني بهّن ويدّبر أمورهّن الروحّية وهو الذي "لجمعّية الراهبات المخّلصّيات، 
، آما يقول السجل، اختار قرية برتي بإقليم التفاح، وهي من قرى ١٧٢٧سنة 

 سّكانها روم آاثوليك، فمضى وابتاع أرًضا من أصحاب الملك أبرشّيته، ألّن آّل
فأخذ يقبل فيه البنات القاصدات الترّهب . وباشر حاًال بعمار دير لسكنى الراهبات

تحت مناظرته وإرشاده، فوضع معهّن أيًضا الراهبة تقال التي أتت من صيدنايا لكي 
تأّمالت العقلّية، وأخذ يسعى يمارسن معها رياضيات التقّشف والصلوات الفرضّية وال

وقد أمر البطريرك آيرّلس بقيام آنيسة إزاء ديرهّن مشترآة ما . بنمّوهّن وإعالتهّن
. بين أهل القرية وبينهّن، وأمر أن يفتح باب مخصوص لدخول الراهبات وخروجهّن

وآان الرئيس العاّم الخوري استفان عطا اهللا يسعفهّن بالمعاش ويرسل لهّن آهنة 
وقد اشترى لهّن . تهّن الروحّية ورهباًنا لجمع صدقات المسيحّيين الكاثوليكلخدم

إّال أّنهّن لم يقمن زمًنا طويًال . أراضي في قرية برتي، آما هو مدّون في حجج قديمة
ومديًدا في القرية المذآورة، ألّن المتاولة سكان جبل عامل لّما خرجوا عن طاعة 

 أخذوا يشّنون الغارة ١٧٤٣ع األموال األميرّية سنة الوزير والي صيدا امتنعوا عن دف
وآثيرون من . على َمن جاورهم، وخصوًصا على إقليم التفاح، فنهبوا وخّربوا وقتلوا

أهالي هذا اإلقليم فّروا هاربين من قراهم إلى البراري والقفار أو إلى محّل آخر 
فلّما . ت هؤالء البرابرةوآذلك الراهبات لم ينقذن من تعّديا... تارآين آّل مقتناهم

عرف بذلك المطران باسيليوس غار عليهن غيرة مقّدسة، ولكي ينقذهّن من هذا 
الخطر وغيره اهتّم بعمار دير جديد لهّن منفرد ومصّون، وآذلك رهبان دير المخّلص 
أظهروا نحوهّن غيرة عظيمة وألجلهّن ابتاعوا من الشيخ علي جنبالط مزرعة غوايا 

 وهي على حدود أراضي دير المخّلص بالثمن المعّين بالحجة التي بها ألّنها مناسبة
إّن : ثّم يقول... اشترى مّنا أعزازنا رهبان دير المخّلص مزرعة غوايا: "يقول

، ثّم ١٧٤٥الموضع مختّص بالرهبان والراهبات التابعين لهم العابدات المتقيات سنة 
 وباشروا تحت مناظرة المطران  البّنائين١٧٤٨دعى رهبان دير المخّلص في سنة 

ين القّديسباسيليوس فينان الذي آان يسكن في المحتقرة، عمار دير باسم هامتي الرسل 
أّما .  أدخلوا إليه الراهبات١٧٥٠وإذ انتهى عمار الدير سنة . بطرس وبولس

 ١٧٥٣البطريرك آيرّلس طاناس فقد أمر بعمار آنيسة فيه على نفقته، فتّمت سنة 
  ".اسم الرسولين بطرس وبولس، ثّم تلّقب الدير والكنيسة باسم سّيدة البشارةفّكرسها ب

  :وتاريخ دير الراهبات يّتضح من األبيات الشعرّية التالية
  :وُآتبت هذه األشعار فوق باب الكنيسة
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  دير البنات بناه       على اسم بشارة العذراء
  ونال مناه        نطاآّيآيرّلس البطريرك األ

  بعد األلف أّرخناه        سبعمايةثالثة وخمسون و
  

  :وفوق البّوابة الكبيرة عند مدخل الدير
  منه تعالى في سنين شاّقة        هذه البناية قد ُأّسست بعناية

بحماية سّيدة ذات العجايب           قد تّم بناها محفوظة
  البارقة

  وتأّلقت في أيامه شارقة        بسعاية رّيس مؤمن تشّيدت
  بعهد افثيموس مشاقة      وّطدتوآملت جماًال في تمامها وت

١٨٣٠   
  :وفوق الهيكل الكبير

  ال زلت في ِعلم السعادة مفردا      غريغوريوس حجار أسقف عكة
  قد الح في أآتافها نور الهدى        شّيدت للعذراء خير مظّلة

  ويدوم ذآرك في الكنائس سرمدا        فسناك بالتاريخ يبقى زاهًرا
١٩٠٩    

لكّن البناء األآبر . وامتّدت يد العمران إليه. د وبالبناءوآان دير الراهبات ينمو بالعد
فكان لّما عزم الكرسّي الرسولّي بمسعى األب العاّم نقوال برخش على إصالح جمعّية 

 الطابق ١٩٤٢الراهبات المخّلصّيات وجعلها رهبانّية مرسلة عاملة، فبنى سنة 
ملة الصفوف والتجهيز فوق  ُبنيت مدرسة آا١٩٥٣العلوّي آّله تقريًبا، ثّم في سنة 
 حّولت عمدة الراهبات المخّلصّيات ١٩٦٥وبعد سنة . األقبية القديمة من جهة الغرب

المؤّسسة للعناية باأليتام والمتخّلفين عقليا إلى دير ابتداء، قرب دير الراهبات، وُدعي 
 القّديس  سكاف، مع آنيسة باسمأفثيميوسة حّنة، بمساعدة األبوين الياس والقّديسدير 
وال تزال يد العمران تمتّد إلى دير الراهبات المخّلصّيات الذي يشّع بالِعلم . الياس

  .والفضيلة
  

الكاثوليك، وقد سّبب ضعًفا في اإليمان، فرأى المطران من واجبه أن يزور المدن 
فجاب مختلف األبرشّيات ولم تشف . الكبرى مشّجًعا ومقّوًيا العزائم للثبات في اإليمان

راحه بعد، وبلغ إلى دمشق وهناك ُأصيب بداء الغنغرينا في رجله وبالضنك والتعب ج
 تشرين الثاني ٢٧فمات شهيد إيمانه الكاثوليكّي وغيرته على خالص النفوس، في 

١٧٢٣.  
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  منهاليوم الخامس عشر 
 النبي عاموص وأبينا الباّر ايرونيموس الذي نسك في بيت لحم في القّديستذآار 
  . غضّيةأغسطينوساس م رقد بالرّب األخ نيقوالوس والشّمهذا اليو

  
   األخ نيقوالوس-٢٢٣  -٣٤٠

.  وبقي راهًبا طيلة حياته١٧٧٣ أيار ٩ُولد في آرخا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
امتاز بتقواه وبساطته وشغله المتواصل في األرض، فقد عمل مّدة طويلة في أراضي 

، فغرس فيها األشجار واعتنى بها حّتى تضاعف الداودّية للراهبات المخّلصّيات
ولّما شاخ عاد إلى العامر ليستريح فيه مواظًبا على الصالة والتأّمل إلى أن . دخلها

  . وُدفن في دير المخّلص١٨٣٢رقد بالرّب سنة 
  

   غضّيةأغسطينوس الشّماس -٣٩٧  -٣٤٠
ّماًسا فقط، ذهب  ثّم سيم ش١٨١٧ أيلول ١، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاهو من 

  .١٨٢٤ سنة توّفي للخدمة وفيها عّكاإلى 
  

  منهاليوم السادس عشر 
  . تيخون الصانع العجائب أسقف أماثوس في قبرصالقّديستذآار أبينا 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان بائيسيوس القصير وتيموثاوس بكتي
  

   بائيسيوس الكرجي-٢٦٠  -٣٤١
، دخل الرهبانّية وقضى في ١٧٥٠ حوالي سنة ُولد في تفليس من بالد الكرج

االبتداء خمس سنين ثّم ُأرسل إلى بالده ليبتاع آتب الصالة الطقسّية ألّنه لم يستطع 
 ١٧٧٨ نيسان ٢٩ نذر في ١٧٦٨وبعد رجوعه سنة . تعّلم اللغة اليونانّية والعربّية
س الدهان نائًبا وبعد سنتين أوفده البطريرك ثاوضوسيو. وسيم آاهًنا في اليوم نفسه

بطريرآيا على بالد الكرج وخّوله السلطان األسقفّي المطلق في التدبير الروحّي 
وقد سافر أربع مّرات من العامر إلى تلك البالد النائية حيث قضى سنين . والزمنّي

  .١٨٢٣ سنة توّفيولّما تقّدم في السّن ُعّين في حيفا وهناك . طويلة في الخدمة
  

  ب تيموثاوس بكتي األ-٣٢٦  -٣٤٢



 171

 تشرين الثاني ١٥ُولد في مصر وهو من أصل حلبّي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، آان صالح السيرة، أنيس المعشر، عالًما وشهم ١٨٠٦ ثّم وسم آاهًنا سنة ١٧٩٩
سكن مّدة في قصر بيت الدين آاهًنا خادًما عند األمير بشير الشهابّي، قبل نفيه . النفس

، وبماله الخاّص بنى الدار المعروفة باسمه في دير المخّلص وهي إلى جزيرة مالطة
بعد ذهاب . دار البكتي، وقد خّصصت للضيوف والسّيما البطارآة واألساقفة الزائرين

األمير بشير خدم الرعّية في دمشق مّدة طويلة من الزمن فأحّبه الجميع وقّدروا صفاته 
ا الحسرة والحزن في قلوب جميع َمن  تارًآ١٨٢٥ في دمشق سنة توّفي. الرهبانّية

  .عرفه لغيرته وتقواه
  

  منهاليوم السابع عشر 
  .ين الشهداء مانوئيل وصابيل واسماعيلالقّديستذآار 

  .تذآار األب رومانوس مسّدّية
  

   األب رومانوس مسّدّية-١٩٢  -٣٤٣
أيلول  ٢٨ ثّم سيم آاهًنا في ١٧٧١ أيار ١ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٧٩٢ بالطاعون في صيدا سنة توّفي و١٧٧٤
  

  منهاليوم الثامن عشر 
  . الشهيد الونديوسالقّديستذآار 

  .تذآار األبوين الونديوس حاصباني والونديوس فرعون واألخ الونديوس حايك
  

   األب الونديوس حاصباني-١٠  -٣٤٤
 نذوره سنة  الصيفي وهو الذي قبلأفثيميوسدخل الرهبانّية وتتلمذ للمطران 

، آان طّيب القلب عديم الغش، صالًحا ١٧١٤ وهو الذي سامه آاهًنا سنة ١٧١٢
  .١٧٥٥ برائحة القداسة سنة توّفي. للغاية
  

   األب الونديوس فرعون-١٢٤  -٣٤٥
، ثّم سيم آاهًنا حوالي سنة ١٧٥٤ُولد في الفرزل، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٩٥ بدير المخّلص سنة توّفي و١٧٦٠
  

   األخ الونديوس حايك-١٣٢  -٣٤٦
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 وبقي راهًبا بسيًطا ورقد ١٧٥٥ُولد في بسابا الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .، في دير رشمّيا١٧٨٩بالرّب سنة 

  
  منهاليوم التاسع عشر 

  . الرسول يهوذاالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان ثاوفانوس منيف وجبرائيل جابر

  . األخ مرتينوس ساباتذآار
  

   األب ثاوفانوس منيف-٢٢٩  -٣٤٧
، ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٧٤ نيسان ٢١ُولد في عينبال، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٣٥ ورقد رقود األبرار في دير المخّلص سنة ١٧٨١
  

   األب جبرائيل جابر-٩٠٣  -٣٤٨
برز نذوره هو مسعود بن جرجس جابر، ُولد في مزرعة بجعة قرب صغبين، أ

، خدم النفوس أّوًال في ١٩٠٧ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٩٠٦ آانون الثاني ٦الرهبانّية في 
أبرشّية بانياس ثّم انتقل إلى أبرشّية صور فنراه في قانا وديردغيا، ثّم انتقل إلى زحلة 

 عاد إلى الدير فُوّآل ١٩٢٠سنة . آاهن رعّية ومديًرا للمدرسة في آنيسة الرهبانّية
 االهتمام ببيت المؤونة، ثّم عاد يخدم النفوس في أبرشّيتي زحلة وصيدا، ُأرسل إليه

 آاهًنا للرعّية ومنها انتقل إلى معرة الشام وعمل ١٩٢٩سنة ) سورية(إلى الزبداني 
ى دارّيا ليعّلق جرًسا للكنيسة رغم معارضة شديدة من قبل األرثوذآس، ثّم انتقل إل

. قرب الشام وهناك سعى لبناء آنيسة وسط صعوبات جّمة من اإلسالم واألرثوذآس
 فعاد إلى الدير يحتمل أوجاعه بصبر إلى أن أصابه ١٩٣٩ابتلي بمرض القلب سنة 

  .١٩٤٢انفجار دماغّي بسبب الضغط فرقد بالرّب سنة 
  

   األخ مرتينوس سابا-٩٢٠  -٣٤٩
 القمر، بعد نذره البسيط ُأصيب بمرض السّل فُأرسل هو إبراهيم سابا، ُولد في دير

إلى دير عّميق ثّم إلى بيروت للمعالجة ثّم إلى دير المزيرعة لتغيير الهواء، لكّن 
  . في دير المخّلص١٩٠٨المرض تغّلب عليه، فرقد بالرّب سنة 

  
  منهاليوم العشرون 

  . الشهيد في رؤساء الكهنة مثوذيوس أسقف باتارهالقّديستذآار 
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  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب يوسف سابا
  .تذآار األب متوديوس قوبا

  
   األب متوديوس قوبا-٣٨  -٣٥٠

، امتاز ١٧٤٠ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٢٦ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
خدم . بغيرته على النفوس وحرارته في العبادة ومحافظته على القوانين والفرائض

 وُدفن بكّل احتفال لتعّلق الشعب به ١٧٧٤ فيها سنة توّفيالشام إلى أن النفوس في 
  .والعتباره العظيم لفضيلته وقداسته

  
   األب يوسف سابا-٨٥٦  -٣٥١

 ١٨٧٤هو مارون سابا، ُولد في مراح آيوان قرب قيتولي في أواسط أيلول سنة 
لقدس لينهي علومه  إلى مدرسة الصالحّية في ا١٨٨٤ولّما دخل الرهبانّية ُأرسل سنة 

، ١٨٩٤ أيلول ٢٣الكنسّية فيها، فأتّمها بنجاح، ولّما عاد أبرز نذوره االحتفالّية في 
، ُعّين في المدرسة المخّلصّية ليعّلم فيها فبقي حّتى ١٨٩٦ تموز ١٦وسيم آاهًنا في 

  التي فيها انتخب آاتًما للسّر عند األب العاّم استفانوس صقر، وآّلف أيًضا١٩٠٥سنة 
اصطحبه األب العاّم . باالهتمام بالمحاسبة في الدير فكان أميًنا ودقيًقا في آّل أعماله

جبرائيل نبعة معه في رحلته إلى رومة بمناسبة اليوبيل المئوّي الخامس عشر للقّديس 
يوحّنا الذهبّي الفم واليوبيل الكهنوتّي الذهبّي لقداسة البابا بيوس العاشر، وذلك آان 

بتدبير إلهّي سمح الرئيس العاّم لألب سابا أن يعّرج على مصر وهكذا ، و١٩٠٨سنة 
نجا من الموت ألّن الحكومة الترآّية آانت قد حكمت عليه بالموت غيابيا ألّنه محّبذ 

سنة . لفرنسة، فمكث في القاهرة يعّلم في المدرسة البطريرآّية ومدرسة البيزنسون
انتخب مدّبًرا . ر بقدومه وعاد إلى العمل رجع إلى دير المخّلص ففرح الجمهو١٩١٩

في عّدة مجامع متقّطعة، وقام بوظيفة آاتم أسرار الرهبانّية مّدة طويلة، وأشرف على 
الحسابات الرهبانّية بدّقة وإخالص، وفي هذه المهّمات المختلفة آان الرجل األمين 

ة واإليطالّية ولذلك آان يجيد اللغة االنكليزّية والفرنسّي. والمخلص والعامل بالخفاء
آان يراسل ابنة الكاتب الفرنسّي الشهير هنري بوردو ويعطيها المعلومات الوافية عن 

 La Sorcière de: الليدي ستانهوب، مّما أتاح لوالدها إصدار روايته المعروفة
JOUN وآان أيًضا ُيتقن ِعلم الالهوت األدبّي والليتورجيا، ولهذا السبب وقع عليه 

ومع علمه الوافر . ليكون في لجنة فحص المتقّدمين إلى الدرجات المقّدسةاالختيار 
أصابته نوبة . آان بسيط القلب، صافي السريرة، تقيا، حسن المعاشرة يحّبه الجميع
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آان من الرجال البررة الذين عملوا بصمت لمصلحة .  أودت بحياته١٩٤٢قلبّية سنة 
  .الرهبانّية

  
  منهاليوم الحادي والعشرون 

  . الشهيد يوليانوس الطرسوسّيالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب سمعان نصر

  
   األب سمعان نصر-٨٩١  -٣٥٢

هو سمعان بن حّنا  شبلي نصر وحّنة خرياطي، ُولد في المحتقرة قرب دير 
 وسيم ١٩٠٥ حزيران ٢٩، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٨٨٦ أيلول ٨المخّلص في 

وفي . ، عّلم في المدرسة المخّلصّية ثّم خدم النفوس في حيفا١٩٠٧نيسان  ٧آاهًنا في 
 ُأرسل إلى مونتريال آندا لخدمة النفوس، فكان غيوًرا على ١٩١١تشرين األّول 

اشترى للطائفة في مدينة مونتريال آنيسة . رعّيته، فأجمع الكّل على محّبته واحترامه
مهجر ولكّنها احترقت على يد مجرم أثيم، فلم جميلة آانت أجمل الكنائس الملكّية في ال

يذآر . تهن عزيمة األب نصر بل سعى فأصلحها حّتى أصبحت أجمل مّما آانت عليه
أّن رئيس أساقفة مونتريال آان يزوره في آّل أسبوع ويعترف له ِلما امتاز به هذا 

يًتا جميًال واسًعا ولذلك قّدم له أيًضا أحد المحسنين ب. الكاهن من وقار الفضيلة والمحّبة
على شاطئ بحيرة في الجبال القريبة إلى مونتريال ليكون مصيًفا للكهنة الخادمين في 
آنيسة المخّلص آان األب نصر يبذل لمساعدة أّمه الرهبانّية المال الوفير، فهو الذي 
جلب للمدرسة المخّلصّية اآلالت الموسيقّية وتبّرع لعمل آراسي الخورص في آنيسة 

وقد . سة من خشب الجوز وقام بنفقات بناء جناح اآلباء الغربّي في المدرسةالمدر
إّني فّضلت خير المدرسة وازدهارها على : "آتب للرئيس العاّم بهذا الخصوص

ة ألّني آنت القّديسصّحتي الضعيفة جدا التي وضعتها تحت رحمة المخّلص ووالدته 
هذا عدا ". ه السنة في الوطن الحبيبمّدخًرا هذا المبلغ حّتى أصرفه على صّحتي هذ

اسعافات حسنة القداديس التي لم ينقطع سيلها منه، آما تشهد بذلك رسائله الكثيرة 
 عاد إلى الوطن ليستريح من جهاده ١٩٣٨سنة . المحفوظة في المكتبة المخّلصّية

ّية لكن قبيل اندالع الحرب العالم. الطويل وليستشفي من مرض السّكرّي الذي ألّم به
الثانية عاد إلى مرآزه، لكّن المرآب اصطدم في الميناء فنـزل باألب نصر صدمة 

 وآانت وفاته ١٩٣٩ سنة توّفيشديدة فدخل المستشفى للمعالجة ولكن دون جدوى، ف
فقد غاب آاهن امتاز بفضيلته . خسارة آبيرة للرهبانّية وللجالية الملكّية في آندا
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وقد صدرت بمناسبة يوبيله الكهنوتّي الفضّي نشرة . وحسن إدارته ومحّبته للرهبانّية
  .خاّصة

  
  منهاليوم الثاني والعشرون 

  . الشهيد في الكهنة افسافيوس أسقف سميساطالقّديستذآار 
  .أرسانيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان تّداوس يواآيم و

  
   األب تّداوس يواآيم-٢٣٢  -٣٥٣

 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٧٤ نيسان ٢٧ّية في ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبان
 وخدم مّدة اثنتين وخمسين سنة متتالية في دمشق ألّنه آان رجًال بارا غيوًرا ١٧٨٥

  .١٨٣٩وقد رقد رقاد األبرار في دمشق سنة . هادئ الطبع، يخاف اهللا
  

  أرسانيوس األب -٣٢٥  -٣٥٤
 ثّم سيم ١٧٩٩ تشرين الثاني ١٥ُولد في عيتنيت البقاع، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  . وُدفن هناك١٨٤٢ في دير عين الجوزة سنة توّفي، ١٨٠٦آاهًنا سنة 
  

  منهاليوم الثالث والعشرون 
  .ة الشهيدة أغربينيالقّديستذآار 

  .ا الجاويشة وإيلّيفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان الونديوس قّط
  

   األب الونديوس قطة-٤٤٠  -٣٥٥
 ٢٣ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٢٧ أيار ٢٣رز نذوره الرهبانّية في ُولد في دمشق، أب

 توّفيف. ، خدم النفوس في دمشق وهناك ُأصيب بداء الطاعون١٨٣٤آانون األّول 
  . وُدفن في مغارة إخوته الكهنة في دمشق١٨٤١بسببه سنة 

  
   الجاويشإيلّيا األب -٨٨٨  -٣٥٦

ًجا لكّنه بعد وفاة زوجته اعتنق آان متزّو. ُولد في دير القمر ودخل الدير آبيًرا
 ثّم سيم شّماًسا إنجيليا ١٩٠٤ نيسان ٢٠أبرز نذوره االحتفالّية في . الحياة الرهبانّية

 عّكاوانتخب آاتًما ألسرار األب العاّم استفانوس صقر مّدة من الزمن ثّم ُأرسل إلى 
م النفوس في بلدة  وخد١٩١١وفي الناصرة سيم آاهًنا في تشرين الثاني سنة . للتعليم
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 في صفد بسببها سنة توّفيأصابته حّمى التيفوس ف. آفرآنا وصفد العليا في فلسطين
  .، آان بارًعا في الكتابة، متضّلًعا في المحاماة، بليغ الكالم وفصيح١٩١٦

  
  منهاليوم الرابع والعشرون 

  .مولد النبي الكريم السابق المجيد يوحّنا المعمدان
  .يل فران واألخ جبرائيلتذآار األب عّمانوئ

  
   األب عمانوئيل فران-٣٥٧  -٣٥٧

 شباط ١١ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٠٩ شباط ١، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد في 
، وبما أّن سمعه آان ثقيًال صعبت عليه العيشة المشترآة فسمح له أن يعيش ١٨١٩

 وُدفن في ١٨٤٢زيران وحده في مجدليون، فبقي فيها إلى أن رقد بالرّب في شهر ح
  .صيدا
  

   األخ جبرائيل-٣٩  -٣٥٧
 وبقي طيلة حياته أًخا بسيًطا عابًدا اهللا عامًال ١٧٢٦أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  . وُدفن في المغارة قرب الدير١٧٧٨ بدير رشمّيا سنة توّفي. بنشاط في األرض
  

  منهاليوم الخامس والعشرون 
  .ات فبرونياة الشهيدة في البارالقّديستذآار 

  . عّسافأغابيوس داغر وإآليمنضوستذآار األبوين 
  

   داغرإآليمنضوس األب -٤٣٧  -٣٥٨
، وسيم آاهًنا ١٨٢٦ شباط ٢، أبرز نذوره الرهبانّية في )الشوف(ُولد في مجدلونا 

 وُدفن في ١٨٤٢ بداء الحميرة في حزيران سنة توّفي، ١٨٣٦ تشرين الثاني ١٤في 
  .دير المخّلص

  
   عّسافأغابيوس األب -٧٧٧  -٣٥٨

 ٢٦ وسيم آاهًنا في ١٨٨٣ نيسان ١٢هو من صور، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم في باب المصّلى الشام، ثّم ُعّين رئيًسا لدير عين الجوزة، وبعد ١٨٨٦نيسان 

  .١٩٠١ سنة توّفيرئاسته عاد إلى الشام وفيها 
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  منهاليوم السادس والعشرون 
  .داود التسالونيكيتذآار أبينا الباّر 

  . بشارة وفالبيانوس نعمة خّياطإآليمنضوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان 
  

   بشارةإآليمنضوس األب -٧٩٠  -٣٥٩
 ١١هو جبران بشارة، ُولد في الصالحّية قرب صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 وصور عّكاة ، خدم النفوس في أبرشّي١٨٩٠ آذار ١٦ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٨٤أيلول 
آان فاضًال في آّل أعماله، قضى آخر أيامه في العامر وفيه رقد . وصيدا ودمشق

  .١٩٢٤بالرّب سنة 
  

   األب فالبيانوس نعمة خّياط-٤٨٠  -٣٥٩
 ثّم سيم آاهًنا ١٨٣٣ آانون الثاني ٢٩هو من دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

ه وسعة اّطالعه ُعّين أستاًذا لالهوت ، ونظًرا لوافر علم١٨٣٦ تشرين األّول ٥في 
في االآليريكّية المخّلصّية مّدة من الزمن، ثّم ُأرسل إلى رومة للقيام ببعض مهّمات 
تخّص الرهبانّية، ومنها سافر إلى مرسيليا خادًما للرعّية فأحّبه الشعب وتعّلق به 

 وسكن مّدة لكن بسبب مرض أصابه في صدره عاد إلى البالد. لحميد صفاته ولغيرته
 تارًآا حسرة آبيرة ألّنه آان ١٨٤٩ فيها سنة توّفيمن الزمان في دير القمر إلى أن 

 ألفونس دي ليغوري في الالهوت القّديسهو الذي ترجم آتاب . رجًال عالًما وفاضًال
األدبّي من الالتينّية إلى العربّية، لكّن هذا الكتاب وسائر مخطوطات األب خياط نهبت 

  .رآة سنة الستين القاسيةآّلها في ح
  

  منهاليوم السابع والعشرون 
  .تذآار أبينا الباّر شمشون مضيف الغرباء

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان حنانيا زعرور ونقوال هرمس
  .ذآرى شهداء الرهبانّية في سنة الستين في دمشق

  
   األب حنانيا زعرور-٧٠  -٣٦٠

 ثّم سيم آاهًنا عن يد المطران ١٧٣٩ة سنة ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّي
  .١٧٧٣باسيليوس فينان وانتقل إلى الحياة األبدّية في دير معلوال سنة 

  
   األب نقوال هرمس-٦٩٠  -٣٦١
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ُولد في صيدا من عائلة بروتسطانتّية، إّال أّن سّيدة فرنسّية تعّرفت عليه ونصحته 
أبرز نذوره الرهبانّية . ثّم دخل الديربترك المذهب البروتسطانتّي فاقتنع منها وترآه 

، ١٨٧٥ حزيران ١١ وسيم آاهًنا في اإلسكندرّية في ١٨٦٩ تشرين األّول ١٤في 
عّلم اللغة العربّية والفرنسّية والالهوت مّدة طويلة من الزمن في دير المخّلص وفي 

ن يذهب مدرسة عين تراز االآليريكّية، وُيذآر أّنه أثناء وجوده في دير المخّلص آا
آّل أسبوع مّرة سيًرا على األقدام إلى دير السّيدة ليعّلم فيه المبتدئين اآلداب الرهبانّية 
والصرف والنحو والخط والقراءة العربّية، وآان يخدم أيًضا آنيسة بلدة المحتقرة مّدة 
. طويلة من الزمن وقد اعتنى بزينة آنيستها وعّلم أوالد العائالت فيها التعليم المسيحّي

آان نشيًطا، غيوًرا، محبا للسالم، وامتاز خصوًصا بمحّبته المخلصة إلخوته الرهبان 
اشتهر بصداقته . فكان يدافع عنهم ويبذل المال في خدمتهم ويعطيهم المثل الصالح

انتخب رئيًسا لدير القمر ثّم وآيًال في صيدا سنة . الحميمة مع الشيخ إبراهيم اليازجّي
ى قطعة األرض التي قامت عليها الوآالة ثّم البناية المخّلصّية  وهو الذي اشتر١٩٠٤

لبث آاهن الرعّية في صيدا خادًما النفوس . الحالّية وقد دفع ثمنها أربعين ألف قرش
بكّل غيرة ونشاط وصالح وذاآًرا أمه الرهبانّية إذ آان يرسل دوًما ما يفضل عنه من 

  .١٩٢٥ بصيدا سنة توّفي. مال
  

  ب روفائيل زلحف األ-٤٧٧  -٣٦٢
 وله من ١٨٣٢ تشرين األّول ٩ُولد في ميدان الشام، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم ١٨٣٦ آانون األّول سنة ٦العمر أربع وعشرون سنة، ثّم سيم آاهًنا في 
النفوس في مصر ثّم في دمشق، ولّما هجم الدروز والمسلمون على المسيحّيين 

 اختبأ األب زلحف في بيت نقوال مساميري في حارة باالتفاق مع الحكومة الترآّية
وهنالك داهمه الدروز في الدهليز فضربوه على رأسه وطرحوه بين حّي . الخضر

وميت، ثّم خلعوا باب الدار وألقوه فوق األب زلحف وطفقوا يدخلون البيت ويخرجون 
 بيطار ، حسبما روى جرجيتوّفيمنه، وهم يدوسون الباب الملقى فوق الراهب حّتى 

  .المعاصر لتلك األيام التي آانت أسوأ ما سّجله التاريخ الحديث
  

   األب بولس زغيب-٣٨٢  -٣٦٣
 أيار ٦ ثّم سيم آاهًنا في ١٨١٥ شباط ٢٠ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 مع بعض إخوته الرهبان ١٨٢٢، ُأرسل إلى الخدمة في الشام ومنها ُنفي سنة ١٨٢٢
اد بسبب إيمانهم الكاثوليكّي، فذاقوا العذاب والنفي والتشريد مّدة اثنين إلى جزيرة أرو

. وأربعين يوًما، ولّما ُأفرج عنه عاد إلى خدمة النفوس في دمشق بعزيمة ثّبتها العذاب
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وانتخب رئيًسا على دير معلوال ولم يلبث أن عاد إلى خدمة النفوس في الشام وُذبح 
ن لّما هجم الدروز واإلسالم على حارة النصارى في في مثل هذا اليوم من سنة الستي

  .دمشق ونهبوها وأحرقوها وقتلوا َمن وقع تحت أيديهم في مّدة سبعة أيام
  

   األب ديمتري عبسي-٤٤٩  -٣٦٤
 ٢٩ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٢٩ شباط ٣ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 وآيًال للرهبانّية في ١٨٤٦ب سنة ، خدم أّوًال في مصر ثّم انتخ١٨٣٥أيلول سنة 
دمشق فعمل على تحسين سكن الرهبان فبنى برآة في انطوش المدينة، ثّم بنى في 
ميدان الشام انطوًشا للرهبانّية سّبب ديوًنا باهظة قام الرهبان بعد ذلك بوفائها سنة 

 انتخب مرشًدا للراهبات فبنى داخل الحصن حجرتين لسكناهن، ثّم خدم في ١٨٥٢
  . حزيران٢٧ في ١٨٦٠قاهرة عاد بعدها إلى دمشق حيث قتله الدروز سنة ال

  
   األب عازر مكّتف-٤٧٣  -٣٦٥

 حزيران ٥هو ابن يوسف صيفي مكّتف، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 التي ١٨٥٣، خدم في أماآن آثيرة إلى سنة ١٨٣٦ آب ٥ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٣٢

يًرا فلم يستفد فاحتمل مصيبته بصبر جميل وتسليم إلرادة فيها فقد بصره، عولج آث
 ٢٧ في ١٨٦٠إذ آان مّرة في دمشق في زيارة للمعالجة ذبحه الدروز سنة . اهللا

  .حزيران
  

   األب فالسيوس بسريني-٤٩٣  -٣٦٦
 شباط ١٧هو يوسف حّنا بسريني، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، آان بسيط القلب فاضًال تقيا، ُذبح في ١٨٤٨اط  شب١٠ وسيم آاهًنا في ١٨٣٥
  . حزيران٢٧دمشق سنة الستين في 

  
   األخ سمعان جبارة-٥٦٥  -٣٦٧

 ولم يقتبل الدرجات ١٨٣٩ تموز ٢٠ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، فبقي في دمشق ١٨٥١الكهنوتّية ألّن يده ُقطعت إّبان حوادث جرت في معلوال سنة 

  . حزيران٢٧ في ١٨٦٠خوته الرهبان إلى أن ذبحه الدروز سنة يخدم إ
  

   األب ديمتري سعد-٥٩٤  -٣٦٨
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 ثّم سيم آاهًنا ١٨٤٩ تشرين الثاني ١٢ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، ُأرسل إلى خدمة النفوس في دمشق، ولم يطل به الزمن حّتى ١٨٥٢ آب ١٥في 

  .ابًقاذبحه الدروز مع رفقائه آما ورد س
  

  شهداء الرهبانّية في سنة السّتين في دمشق
هجم الدروز ورعاع اإلسالم والجنود األتراك أّوًال على القنصلّية المسكوبّية ثّم 
ساروا إلى قنصلّية النمسا وأميرآا وفرنسا وهولندا وبلجيكا واليونان، فقتلوا َمن 

صلّيات تدّفقت الجماهير وبعد القن. وجدوا فيها ونهبوا أمتعتها ووثائقها وأحرقوها
الحاقدة نحو األحياء المسيحّية فقتلوا الرجال وسّبوا النساء والبنات واحتفظوا ألنفسهم 
ِبَمن راقت منهن ألعينهم، وحملوا بعض الرجال على اعتناق اإلسالم ولكن عادوا 

وا ثّم ذبح. فذبحوهم على زعم منهم أّنهم لو أبقوهم على قيد الحياة لعادوا إلى آفرهم
الكهنة والرهبان والمرضى والعميان ولم يفّرقوا يومئذ بين الوطنّيين واألجانب، فقد 

ودامت هذه الحالة تسعة أيام دون . أهانوا الجميع وساموهم أصناف الذّل والهوان
انقطاع، ال فرق بين الليل والنهار، ألّن الحرائق آانت تضيء في الظالم، وثبت من 

أّما أآابر . دمشق من موبقات لم تره عين ولم تسمع به أذنالتاريخ أّن ما ارتكب في 
ووجهاء المسلمين فقد أظهروا من المروءة والشهامة وآرم النفس ما سّجله لهم 

ومنهم صالح آغا المهيني وسعيد آغا النوري وخصوًصا . التاريخ بحروف من ذهب
لرهبانّية وآان نصيب ا. األمير عبد القادر الجزائرّي وآثيرون من آل العابد

األب روفائيل زلحف، األب بولس زغيب، األب ديمتري عبسي، : المخّلصّية الشهداء
األب عازر مكّتف، األب فالسيوس بسريني، األب ديمتريوس سعد واألخ سمعان 

  .١٨٦٠ حزيران ٢٧وآانت هذه المذبحة في . جبارة
  

  منهاليوم الثامن والعشرون 
  . الزاهدين في المال آيروس ويوحّناين الصانعي العجائبالقّديسنقل رفات 

  . صيفي وإبراهيم حّبوشأغابيوستذآار األبَوين 
  

   صيفيأغابيوس األب -٥٨٤  -٣٦٩
 ١٢ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٤٨ أيلول ١٢ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٨١ في المحّلة الكبرى في مصر في شهر حزيران سنة توّفي، ١٨٥٣نيسان 
  

  حّبوش األب إبراهيم -٥٣٩  -٣٦٩
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 ثّم سيم آاهًنا ١٨٣٧ آانون األّول ٢٦هو من عيتنيت، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٧٨ في دير رشمّيا سنة توّفي، ١٨٥١ آذار ٤في 
  

  منهاليوم التاسع والعشرون 
ين المجيدين والرسولين الزعيمين بطرس وبولس الجديرين بكّل القّديستذآار 

  .مديح
  .م رقد بالرّب األب نعمة اهللا خوريفي هذا اليو

  .تذآار األب بولس فرج
  

   األب بولس فرج-٦٢٣  -٣٧٠
 ١ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٥٦ آذار ٢٤ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 فيها فجأة توّفي، خدم في أماآن آثيرة ثّم ُأرسل إلى اإلسكندرّية و١٨٦٦آانون الثاني 
  .١٨٩٩سنة 
  

  ب نعمة اهللا خوري األ-٦٧٢  -٣٧١
 ثّم ١٨٦٧ نيسان ٢٤هو إبراهيم الخوري، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 في زحلة سنة توّفي، خدم في أبلح مّدة طويلة من الزمن إلى أن ١٨٧١سيم آاهًنا سنة 
  . وُدفن هناك١٩١٧

  
  منهاليوم الثالثون 

  .ني عشر الجديرين بكّل مديحمحفل مقّدس إآراًما للقّديسين األمجاد الرسل االث
  .تذآار األب يوسف مخول واألخ سرجيوس الجمل

   األب يوسف مخول-٦٤٧  -٣٧٢
 ١هو ابن يوسف مخول، ُولد في خربة قنفار البقاع، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 في بيروت في شهر توّفي، ١٨٧٢ حزيران ٢٩ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٦٤آانون الثاني 
  .١٨٨٧حزيران من سنة 

  
   األخ سرجيوس الجمل-٥٠  -٣٧٢

 ورقد بالرّب في دير المخّلص سنة ١٧٣٣ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
١٧٨٦.  
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  تّموز
  اليوم األّول منه

  .ين الصانعي العجائب الزاهدين في المال قزما وداميانوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب الياس صالح

  .بروسيوس زعرورتذآار األب أم
  

   األب الياس صالح-٨٤٠  -٣٧٣
 وسيم ١٨٩١ تشرين الثاني سنة ١ُولد الياس في صغبين، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في اإلسكندرّية وبيت لحم ودمشق ومعليا ١٨٩٥ آب ١٥آاهًنا في 
ردغيا ، فعرفته د١٩١٤ثّم انتقل إلى خدمة النفوس في أبرشّية صور بعد سنة . وصفد

عاد إلى دير المخّلص فقضى مّدة يسهر على . ويارون ثّم انتقل إلى معرة الشام
 على أثر نوبة قلبّية في توّفي. األمالك في مزرعة بعانوب وقد أحسن التدبير فيها

 .، آان فاضل السيرة، غيوًرا على النفوس ولطيف المعشر١٩٢٩يارون سنة 
  

   األب أمبروسيوس زعرور-٥٢  -٣٧٣
 توّفي، ١٧٥٣ وسيم آاهًنا سنة ١٧٤٣معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة هو من 

  . ١٧٨٨في دير معلوال سنة 
  

  اليوم الثاني منه
  .وضع ثوب سّيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الكريم في فالخرني

  .تذآار األب وهبي برآات
  

   األب وهبي برآات-٣٤٠  -٣٧٤
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٥ حزيران ١٦ة في هو من البقاع، أبرز نذوره الرهبانّي

، بدأ حياته عامًال في األراضي باتقان ونشاط، ولهذا السبب انتخب رئيًسا لدير ١٨٠٩
 وتجّددت له ١٨١٨، ورئيًسا لدير المزيرعة سنة ١٨٢٤السّيدة ومدّبًرا ثالًثا سنة 

. امه باألدياروفي آّل هذه الوظائف آان مجدا في أعماله الزراعّية واهتم. الرئاسة
أثناء رئاسته على دير المزيرعة أصاب البالد قحط شديد فمرض بسببه، فاضطّر إلى 

 واللجوء إلى العامر حيث اهتّم بالخدم الديرّية واعتنى ١٨٢٧هجر الدير سنة 
ولّما اندلعت حوادث سنة الستين هرب واختبأ في المغاور واألحراش مّدة . باألرزاق

ال يحمل معه من القوت إّال أربعة أرغفة من الشعير وقد أربعة عشر يوًما، وهو 
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ثّم سافر بحًرا إلى بيروت عن طريق صيدا مع إخوته الرهبان . أصبحت طحيًنا
  . لفرط العناء والتعب١٨٦٠ولم يلبث أن رقد بالرّب في شهر تموز سنة . الهاربين

  
  اليوم الثالث منه

ين أناطوليوس رئيس أساقفة يسالقّد الشهيد ياآنثوس وأبينا في القّديستذآار 
  .القسطنطينّية

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب باسيليوس قّسيس
  

   األب باسيليوس قّسيس-٩١٨  -٣٧٥
أبرز نذوره ). فلسطين(ُولد في معليا . عّساف وعدال القّسيسهو شكري ابن أسعد 

ى الخدمة  وُأرسل إل١٩٠٩ وسيم شماًسا سنة ١٩٠٨ تشرين الثاني ٢١الرهبانّية في 
 آانون ١في صور آمعّلم في المدرسة األسقفّية، وهناك سيم آاهًنا في السنة التالية في 

 فكان أّوًال معّلًما في مدرسة البصة ثّم آاهًنا للرعّية عّكاثّم بدأ خدمة أبرشّية . الثاني
، ومنذئذ أصبح الساعد األيمن للمطران غريغوريوس ١٩١١ورئيًسا للطائفة سنة 

 ١٩١٧انتخب مدّبًرا في مجمع سنة . عامل النشيط في سبيل خير الطائفةحجار وال
وُيذآر .  إّنما استمّر رئيًسا للطائفة في حيفا ووآيًال للرهبانّية فيها١٩٢٢وفي مجمع 

عنه أّنه قّدم في هذه الحقبة أيقونات جميلة لكنيسة دير المخّلص ودير عين الجوزة 
ب سبيريدون المقدسي، وآذلك طبع آتًبا ودير المزيرعة، وهي من تصوير الراه

آما يذآر من خدماته . طقسّية منها صالة البراآليسي وبعض آتب لألخوّيات المختلفة
الجّلى في سبيل الطائفة تأسيس جمعّية اإلخاء في حيفا، وفض الخالف على المقبرة 

وبعد وفاة المطران . الغربّية والصلح العشائرّي بين أهالي ترشيحا ومعليا
غريغوريوس حجار دافع عن حقوق الرهبانّية التي استمّرت منذ تأسيس األبرشّية 

ة تعطي آهنة للخدمة وأساقفة لم تنقطع سلسلتهم أبًدا ومنهم األساقفة ويعّكاال
وفي مجمع .  وغريغوريوس يوسف وغريغوريوس حجار العظامبّحوث إآليمنضوس

آيًال للرهبانّية في صيدا، وأثناء وآالته  انتخب مدّبًرا ثانًيا وُعّين بالوقت نفسه و١٩٤٣
، "بستان اليهودّي"في صيدا تفّجرت المياه في بستان الرهبانّية في صيدا المدعو 

وآان ذلك بسعي واهتمام األب بولس . وآانت البئر نعمة للبستان ولمدينة صيدا أيًضا
ائًبا عاما  انتخب ن١٩٤٩سنة . غطاس وأيًضا في أثناء وآالته بني بيت في البستان

ألبرشّية صور فقام بهذه الخدمة آعادته في آّل الخدم التي مارسها بكّل لطف وآياسة 
وفي محنة فلسطين الكبرى ساعد الالجئين الوافدين إلى جنوب لبنان وإلى . وسياسة

 لزيارة ذويه وخصوًصا ١٩٥٦سافر إلى الواليات المتحدة سنة . صور خصوًصا
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 دوالر لبناء ١٥٠٠واستفاد من هذه الرحلة فجمع . حّيةشقيقه بطرس وللمعالجة الص
 ١٩٥٦لكّن زلزال سنة . قاعة استقبال آبرى في دار المريسّية في دير المخّلص

 وُنقل إلى دير المخّلص حيث ١٩٦٢ فجأة في صور سنة توّفي. أوقف هذا المشروع
  .جرى له مأتم حافل

  
  اليوم الرابع منه

  . األورشليمّي رئيس أساقفة غرتينه في آريتراوسأندين القّديستذآار أبينا في 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان استفانوس ايذونيذي ومالتيوس مفلح

  
   األب استفانوس ايذونيذي-٨٧٣  -٣٧٦

 ١٢هو من القسطنطينّية أصًال، أتى إلى دير المخّلص وأبرز نذوره الرهبانّية في 
، وأخذ في تعليم اللغة اليونانّية مّدة ١٩٠٣ آب ١٥ ثّم سيم آاهًنا في ١٩٠٠نيسان 

أربع سنوات في مدرسة دير المخّلص، وآان بارًعا فيها، ملما بأصولها ألّنها لغته 
األصلّية، إّنما آان يشعر بأوجاع آثيرة بسبب مرض العصبّي الذي ألّم به، وهذا 

لكّنه ترآها ، ١٩٠٧ُعّين لخدمة النفوس في آفرقطرة سنة . عّطل خدمته وبلبل حياته
.  وسافر إلى القسطنطينّية وما لبث أن عاد تائًبا إلى الخدمة في آفرقطرة١٩١١سنة 

، بدأ بترجمة ١٩٢٤ولّما اشتّد المرض عليه عاد إلى العامر وفيه رقد بالرّب سنة 
  .األرجوزة إلى اليونانّية ولكّنه لم يتّمها ولم ينشرها

  
   األب ميالتيوس مفلح-٩٢٢  -٣٧٧

 وسيم ١٩٠٩ شباط ٢، أبرز نذوره الرهبانّية في )البقاع(ربة قنافار ُولد في خ
، بدأ الخدمة في المدرسة المخّلصّية ثّم في بلدته نفسها وفي ١٩١٤ تموز ٢٦آاهًنا في 

) آندا( ذهب إلى أميرآا ولبث مّدة قصيرة في أوتاوا ١٩٢٠وسنة . راشيا الوادي
وا عليه بالبقاء في العاصمة الكندّية وقد ألّح. حيث أهله وأقاربه وحيث ال يزالون

لخدمة الطوائف الكاثوليكّية الشرقّية، وقام بهذه الخدمة إّال أّنه اتصل باألب باسيليوس 
مرشا المخّلصّي راعي آنيسة آليفلند الذي آان قد تقّدم في السّن واتفق معه على أن 

سّلم أمور آنيسة آليفلند ولّما ت. يحّل محّله في رعاية النفوس فيها، وقد نجح في مسعاه
نشط في الخدمة وعمل في سبيل خير الجالية والطائفة واهتّم بإصالح الكنيسة 

 غطاس مساعًدا له فاستفاد من هذه إغناطيوس ُعّين األب ١٩٥٣وفي سنة . وتزيينها
 األب توّفي طلًبا للراحة والعافية، ولّما ١٩٥٩الفرصة وعاد إلى الوطن سنة 

عي آنيسة نيو لندن آنكتيكيت، حّل مؤّقًتا محّله وعاش في آخر باسيليوس شاهين را



 185

، آان آاهًنا فاضًال وغيوًرا ١٩٦٤حياته في رعّيته في آليفلند إلى أن رقد بالرّب سنة 
  .ومحبا ألمه الرهبانّية، ساعدها بالمال خصوًصا لّما تأّسس مرآز ميثون في أميرآة

  
  اليوم الخامس منه
ن أثناسيوس الذي آان في جبل آثوس، ولمباذوس الصانع تذآار أبوينا الباّري

  . سمعان الذي آان في الجبل العجيبالقّديسة مرتا أّم القّديسالعجائب، و
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس خالد

  .تذآار األب أثناسيوس شعيا
  

   األب بولس خالد-٦٩٧  -٣٧٨
. ا باألب بولس قسطنطينهو ابن قسطنطين خالد من روم قضاء جزين ُيعرف أيًض

 آانون األّول ١٣ وسيم آاهًنا في ١٨٧٠ تشرين األّول ١٨أبرز نذوره الرهبانّية في 
 امتاز منذ مبادئ حياته الكهنوتّية بالتقى والفضيلة والغيرة على خير ١٨٧٧سنة 

ُعّين وآيًال لألرزاق في دير المخّلص ثّم انتخب مرشًدا للراهبات فكان . الرهبانّية
وبخصوص تعيينه مرشًدا حصل . ا في ِعلم الروح وإرشاد النفوس إلى الكمالخبيًر

خالف بين الرئيس العاّم استفانوس صقر والمطران باسيليوس حجار ورفع األمر إلى 
هذا األب خدم أيًضا . رومة وجاء الجواب مثّبًتا حقوق الرئيس العاّم في التعيين

 من الجميع نظًرا لفضيلته وتقواه، رغم النفوس في الشام مّدة طويلة فكان محترًما
 حيث ١٩٠٨ وُدفن في عيتنيت سنة توّفي. ثقافته الوضيعة إذ آان يكاد يعرف القراءة

  .آان يخدم في آخر حياته
  

   األب أثناسيوس شعيا-٨٦٧  -٣٧٩
 وسيم آاهًنا في ١٨٩٩ تموز ٢٠ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في مشغرة والفرزل وبطمة وآفرحونة ١٨٩٩أيار  ١٠خربة قنافار في 
بقي في الدير مّدة طويلة ألّنه آان ماهًرا في الشغل اليدوّي . وصيدا وحيفا وجزين

 ُعّين وآيًال في بسري فأصعد إليها الماء من النهر مّما ١٩٠٧سنة . وطّب األسنان
للرهبانّية في زحلة مع خدمته  ُعّين وآيًال ١٩٢٥سّبب خالًفا مع أهالي صيدا، سنة 

 توّفي ابتلي بالفالج فُأدخل المستشفى في بيروت حيث ١٩٣٢سنة . للرعّية في الفرزل
، آان بديهي الخاطر، ظريف النكتة، خفيف الظّل، لطيف المعشر ١٩٣٢سنة 
  .وآريًما
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  اليوم السادس منه
  .تذآار أبينا الباّر سيسوئي الكبير

  .ألب أثناسيوس قّسيسفي هذا اليوم رقد بالرّب ا
  .تذآار األبوين يعقوب جبرايل وأآاآيوس

  
   األب أثناسيوس قّسيس-٩١٢  -٣٨٠

، أبرز ١٨٨٧ تموز ١٤، ُولد في زحلة في القّسيسى هو شكري بن جرجس مّت
، وبدأ ١٩١١ آانون الثاني ٦ وسيم آاهًنا في ١٩٠٨ حزيران ١٤نذوره الرهبانّية في 

 مدرسة جديدة مرجعيون األسقفّية ثّم آان للرعّية فيها حياة الخدمة فكان معّلًما في
، واشتهر هناك بغيرته إّبان الحرب الكبرى األولى لخدمته المرضى ١٩٢٣حّتى سنة 

والمصابين بالهواء األصفر ولصموده في المدينة لّما ترآها الجميع فحمى الكنيسة 
ار الياس المخّلصّية في  انتقل إلى رعّية م١٩٢٣سنة . والمطرانّية من النهب والسلب

 لكثرة إلحاح المطران ١٩٢٧زحلة، وبعد بضع سنوات عاد إلى مرجعيون سنة 
 ١٩٣٦انتقل سنة .  معلوف أسقف بانياس واألهالي إلرجاعه إلى الخدمةإآليمنضوس

، أخيًرا استقّر في صور خادًما للرعّية فاشتهر ١٩٤٦إلى حيفا ولبث فيها إلى سنة 
 غادر صور وعاد ١٩٦٥سنة . يه في سبيل المرضى والفقراءبغيرته وخدمته وتفان

إلى العامر مرغًما ليقضي باقي العمر فظّل فيه خفيف الظّل، عذب المعشر، فاضًال، 
  .١٩٦٦محبوًبا من الجميع إلى أن رقد بالرّب في دير المخّلص سنة 

  
  األب يعقوب جبرايل  -٣٨٠

دمياط ثّم في صور لكّنه ُأعيد إلى  وخدم في ١٨٣٠ُولد في رشمّيا، سيم آاهًنا سنة 
 توّفيثّم انتقل إلى طنطا حيث مرض و. دمياط ألّنه آان محبوًبا جدا من الرعّية فيها

  .١٨٧٧في شهر تموز سنة 
  

   األب أآاآيوس-١٣٦  -٣٨٠
 توّفي و١٧٦٠ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٦ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٨١١سنة 
  

  بع منهاليوم السا
" سّلم الفضائل"تذآار أبوينا الباّرين توما المالوي وأآاآيوس المذآور في آتاب 

  .ة العظيمة في الشهيدات آرياآيالقّديسو
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  .تذآار األخ توما فينان واألب استفانوس فرح
  

   األخ توما فينان-٤١  -٣٨١
 إخوته  وبقي راهًبا بسيًطا يخدم١٧٢٨ُولد في يافا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

امتاز في أعماله آّلها بالصالح . الرهبان آما تأمره الطاعة بكّل محّبة واحترام
  . في دير المخّلص١٧٣١والتقوى، إّنما آانت حياته قصيرة إذ رقد بالرّب سنة 

  
   األب استفانوس فرح-٦٩٥  -٣٨١

 نيسان ٣١أبرز نذوره الرهبانّية في . هو يوحّنا بن موسى فرح، دمشقّي الموطن
، ُعّين للنيابة البطريرآّية في يافا وفي بور سعيد ١٨٧٥ أيار ٢ وسيم آاهًنا في ١٨٧٠

، اآتسب هذا الكاهن حيثما خدم صيًتا حميًدا بسبب حسن ١٩٠٧ورقد بالرّب فيها سنة 
  .سياسته واستقامة سلوآه وجميل تقواه وعظيم غيرته على النفوس

  
  اليوم الثامن منه

  .شهداء بروآوبيوس العظيم في الالقّديستذآار 
  .تذآار األب بروآوبيوس البعلبكّي

  
   األب بروآوبيوس البعلبكّي-١٣٥  -٣٨٢

وُيذآر أّنه لّما آان .  ثّم سيم آاهًنا١٧٥٦ُولد في بعلبك، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
راجًعا من صغبين إلى دير عين الجوزة سقط عن الدابة فشّج رأسه وُحمل إلى الدير 

، وخدمة هذا الكاهن في صغبين وترّدده ١٧٩٠فن بعد مّدة قصيرة سنة  وُدتوّفيحيث 
على دير عين الجوزة هما من الدالئل األولى على أّن دير عين الجوزة تأّسس وقام 

  .في النصف الثاني من القرن الثامن عشر
  

  اليوم التاسع منه
  .قّلية الشهيد في رؤساء الكهنة بنكراتيوس أسقف طفرمنية في صالقّديستذآار 

  .تذآار األب إبراهيم خوري
  

  . األب إبراهيم خوري-٥٥٣  -٣٨٣
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 وسيم آاهًنا في ١٨٣٨ تشرين الثاني ٢٧ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وُأرسل إلى القاهرة رئيًسا رهبانيا رجع ١٨٧١، انتخب مدّبًرا سنة ١٨٤٩أيلول سنة 

  .١٨٨٨ة إلى العامر وفيه رقد بالرّب في شهر تموز سن
  

  اليوم العاشر منه
  .ين الشهداء الخمسة واألربعين الذين استشهدوا في أرمينيةالقّديستذآار 

  ".الداللة الالمعة"ذآرى آتاب 
  

  ذآرى آتاب الداللة الالمعة
 أنجز األب استفانوس عطا اهللا النظر ١٧١٠في النصف األّول من شهر تموز سنة 
، الذي أّلفه المؤّسس السعيد الذآر المطران في طبع آتاب الداللة الالمعة في رومة

. وقد أمضى ثالث سنوات في تأليفه رغم أشغاله المختلفة والكثيرة.  الصيفّيأفثيميوس
تصّفحت الكتب اإللهّية والمعّلمين الفضالء : "وقد ورد في مقّدمة الكتاب ما يلي

فرأيت رأي المؤّرخين خاّصة الكتب المشهورة في صلوات آنيستنا األرثوذآسّية 
فتحّققُت أّن ما آان من انشقاق ... آنيسة الروم الشرقّية موافًقا لرأي الكنيسة الرومانّية

هو من غش الشيطان الذي من شأنه أن يلقي حبائل البغض والُبعد ما بين 
ال تتوّهمّن يا : "وأسلوب الكاتب يرتكز على روح التفاهم والمحّبة فيقول". المسيحّيين

هذه الرسالة جدالك وافحامك، لكون الجدال يورث التحّزب والعناد أخي أّن قصدي ب
فّتشوا الكتب التي فيها تجدون : "وهذا غريب عن ديانتنا، إّنما قصدي هو قوله تعالى

يقسم المؤّلف آتابه بعد المقّدمة إلى أربعة أجزاء يتناول فيها نقاط ". خالص نفوسكم
ففي الجزء األّول يتكّلم عن الكنيسة وفي . الخالف بين الكنيسة الغربّية والشرقّية

وفي الثالث يدرس مسألة انبثاق الروح القدس . الثاني عن رئاسة الحبر األعظم
ويتكّلم في الجزء األخير عن . والمطهر ومصير األنفس الباّرة قبل الدينونة العاّمة
 هاما في لعب هذا الكتاب دوًرا. بعض خالفات ظاهرّية في الطقوس واألنظمة الكنسّية

وهذا . ترسيخ الدين الكاثوليكّي في الشرق، حّتى آانت آّل نسخة منه تغني عن رسول
 على رشق الصيفي وآتابه بالحرم ١٧١٨ما حمل السينودس القسطنطينّي الملتئم سنة 

نّفذت طبعته األولى وأصبحت نسخها نادرة جدا فُأعيد طبع هذا الكتاب في . الكبير
  .١٨٦٣القدس سنة 

د نسب البعض، ومنهم األب جرجس منش المارونّي الحلبّي آتاب الداللة وق
الالمعة إلى الكاتب الملكّي الياس فخر المشهور، لكّن األب قسطنطين باشا فّند هذا 
الزعم بِعلم غزير ومنطق قوّي وشهادات تاريخّية، ورّسخ هكذا نسبة آتاب الداللة 
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يس إلى غيره، وقد دعمه في هذا الرأي  الصيفّي ولأفثيميوسالالمعة إلى المطران 
  .األب العّالمة لويس شيخو اليسوعّي

  
  اليوم الحادي عشر منه

  .ة العظيمة في الشهيدات أوفيمية الجديرة بكّل مديحالقّديستذآار 
 إغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء استفانوس صوصه وأثناسيوس دبس و

  .رزق وميخائيل جّمال
  

  ب استفانوس صوصه األ-٤٦٢  -٣٨٤
 ١٦ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٣١ آب ١٥ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٧٦ وُدفن سنة توّفي، خدم النفوس في دمشق ثّم في صور وفيها ١٨٤٠نيسان 
  

   األب أثناسيوس دبس-٦٨٩  -٣٨٥
 سيم آاهًنا  ثّم١٨٦٩ أيلول ٢٠ُولد إبراهيم في مشغرة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، ُأرسل إلى الخدمة في طنطا وهناك اعتراه مرض شديد وأحّب ١٨٧٤ أيلول ٨في 
 وُدفن فيها سنة توّفيالرجوع إلى الدير، فلّما وصل إلى بور سعيد اشتّد عليه المرض ف

١٩١٤.  
  

   رزقإغناطيوس األب -٨٢١  -٣٨٦
 أن درس مّدة هو ميخائيل بن الخوري سمعان رزق، ُولد في جبجنين البقاع، وبعد

ثالث سنوات في مدرسة عين تراز االآليريكّية دخل الرهبانّية ونذر نذوره الرهبانّية 
، خدم النفوس في دير القمر ١٨٨٩، ثّم سيم آاهًنا في آب ١٨٨٨ آانون األّول ٣٠في 

مّدة اثنتي عشرة سنة ثّم في صيدا واإلسكندرّية مّدة ثالث سنوات، ثّم في زحلة 
 األمراء، وفي زحلة جّمل وحّسن آنائس مار الياس المخّلصّية والمعّلقة وحوش

 ُأرسل إلى مرجعيون وهناك نهب ١٩٢٤سنة . وآنيسة المعّلقة وآنيسة حوش األمراء
فعّينه المطران ) فلسطين(الثّوار آّل مقتنياته وُنقل من مرجعيون إلى صفد 

ا حيث رقد بالرّب سنة غريغوريوس حّجار نائًبا أسقفيا فيها ومنها انتقل إلى حيف
١٩٤١.  

  
   األب ميخائيل جّمال-٨٧٠   -٣٨٧
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 ١ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٩٨ تموز ٢٠ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، انتخب معّلًما للمبتدئين ثّم خدم النفوس في الشام مع أخيه األب ١٨٩٩تشرين األّول 
 الهواء األصفر في دمشق، ولبث ، لكّنه ما لبث أن عاد إلى الدير النتشارإغناطيوس

 ثّم إلى حيفا فعّلم في عّكا ُأرسل إلى ١٩٠٥سنة . يعّلم في المدرسة المخّلصّية
مدرستها األسقفّية اللغة العربّية مّدة طويلة من الزمن ومنها انتقل إلى القاهرة رئيًسا 

ُنقل إلى . تيكالخورص الكاتدرائّية ألّن صوته آان رخيًما جدا، وفيها أتقن ِعلم البصل
اإلسكندرّية مرشًدا للتالمذة ومعّلًما للغة العربّية في مدرسة الفرير وقضى هناك إحدى 

ثّم ُنقل إلى القاهرة وإلى طنطا فخدم فيهما . عشرة سنة آانت مليئة بالغيرة والتقوى
 ١٩٣٠ ثّم في صيدا سنة ١٩٢٨انتخب وآيًال للرهبانّية في شبرا سنة . بتفان وغيرة

ومن مآثره مجموعة طوابع بريدّية ثمينة آّملها بعده . الخادم األمين للرهبانّيةفكان 
هذا الكاهن حيثما خدم آان مثاًال للشعب بتقواه ولهذا آسب . األب أثناسيوس جامد

 على أثر اشتداد مرض السّكرّي عليه ١٩٣٢ في صيدا سنة توّفي. قلوب الجميع
  .ُدفن في دير المخّلص. ومرض في معدته

  
  اليوم الثاني عشر منه

  .ين الشهيدين بروآلوس وايالريونالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان زآا شاهين وألكسيوس شتوي

  .تذآار األب قزما
  

   األب قزما-١٠٣  -٣٨٨
أتى به إلى الدير األب ميخائيل عّراج في أثناء رحلته التبشيرّية . هو من ديار بكر
وحدث هذا االرتداد والمجيء إلى الدير، آما تحكي إحدى . نائيةإلى تلك األصقاع ال

القصص، لّما تغّلب األب عّراج على قزما بعد عراك شديد، وذلك بسبب قّوة وبأس 
واألب قزما هو صاحب البئر المشهورة المعروفة باسمه في . األب ميخائيل عّراج

، ويّتضح ذلك من ١٧٧٥دير المخّلص والتي آّمل حفرها بيده وبماله الخاّص سنة 
  :األشعار المحفورة على رتاج هذه البئر، وهي

  بعناية في قلب صخر جلمد      للماء بئر قد حفره شبل
  زد هطل غيثك فيه يا سّيدي      أرجوك يا موالي في تاريخه

١٧٧٥  
  .١٨٠٦ في دير المخّلص سنة توّفيبلغ األب قزما شيخوخة حميدة وآاملة و

  .١٧٥٧ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٠الرهبانّية سنة وآان األب قزما نذر نذوره 
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   األب زّآا شاهين-٣٧٣  -٣٨٩

 أيار ٩ ثّم سيم آاهًنا في ١٨١٣ أيار ١٦ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، انتخب رئيًسا على دير معلوال وبقي طيلة حياته في هذا الدير إّما رئيًسا أو ١٨٢٢
 ١٨٣٤ في دير معلوال سنة توّفي. تقيا وفاضًالآان بسيط القلب والنّية، . مرؤوًسا

  .وُدفن في مغارة الكهنة في الدير المذآور
  

   األب ألكسيوس شتوي-٩٠٥  -٣٩٠
ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في . هو جرجي بن الخوري سليمان شتوي

ا في ، آان محبا للخدم الطقسّية وبارًع١٩٠٧ آذار ١٠ وسيم آاهًنا في ١٩٠٦ آب ١٥
بقي في المدرسة المخّلصّية سنين طويلة . الترنيم الكنسّي وضليًعا في اللغة اليونانّية

يعّلم اللغة اليونانّية والبصلتيكا، فأنشأ جيًال من اآلباء الممتازين بتضّلعهم باللغة 
وله بعض مؤّلفات تظهر . زار القدس لهذا الغرض. اليونانّية وإتقانهم للترنيم الكنسّي

 حضر ١٩١٤ عنه، ومنها آتاب القّداس اإللهّي باللغة العربّية واليونانّية سنة ما آتب
المجمع القربانّي الدولّي في لورد مع األب يوسف الصابونجّي، ثّم رجع إلى 
المدرسة، وبعد ثالث سنوات ُعّين آاهًنا للرعّية في صيدا ثّم رئيًسا للمدرسة األسقفّية 

اسيوس خرياطّي وبقي في هذه الوظيفة ثالث عشرة سنة ثّم نائًبا عاما للمطران أثن
 وآيًال للرهبانّية في بيروت، ثّم ١٩٣٠انتقل سنة .  مدّبًرا١٩١٩انتخب خاللها سنة 

، ثّم آاهًنا في طنطا ثّم في شبرا واستمّر هناك إلى ١٩٣٤نائًبا عاما في صور سنة 
ه مرض في عينيه فضعف  التي فيها عاد إلى لبنان للراحة بعد أن أصاب١٩٤٨سنة 
بقي في آخر حياته صابًرا على آالمه وفقدان بصره متنّقًال بين بلدته برتي . بصره

 فُنقل إلى الدير وُأقيم له مأتم ١٩٥٧ في صيدا سنة توّفيوصيدا والعامر إلى أن 
وبدأ . هذا الكاهن ترجم عن اليونانّية مواعظ الميالد للقّديس يوحّنا الذهبّي الفم. حافل

وهذه آّلها آتب .  يوحّنا الذهبّي الفم إّنما لم تكتمل باألسفالقّديسنشر مكتبة ب
  .مطبوعة

  
  اليوم الثالث عشر منه

محفل مقّدس إآراًما لجبرائيل رئيس المالئكة وتذآار أبينا الباّر استفانوس الذي من 
  . ساباالقّديسدير 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب البطريرك غريغوريوس يوسف
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   البطريرك غريغوريوس يوسف-٥٧٥  -٣٩١
 واسم والده ١٨٢٣ُولد يوحّنا في مدينة الرشيد في مصر في تشرين األّول سنة 
 ١٨٢٤في سنة . أنطون بن ميخائيل بن يوسف سّيور، واصل عائلته من دمشق

هاجرت عائلة سّيور من الرشيد إلى اإلسكندرّية ألسباب تجارّية ولّما شّب يوحّنا دخل 
وظائف الحكومّية فُعّين آاتًبا فأظهر من البراعة والدراية واالستقامة مّما في سلك ال

لكّنه سمع نداء الرّب فأتى إلى دير المخّلص وانتظم . عقد عليه اآلمال بمستقبل باهر
 وبسبب تمّرسه ١٨٤١ آذار ٢٢في صفوف الطّالب فيه، ثّم أبرز نذوره الرهبانّية في 

 مشاقة آاتًما ألسراره، ثّم لنباهة ذهنه أرسله أفثيميوسفي الكتابة عّينه األب العاّم 
األب العاّم أنطونيوس نصر إلى مدرسة اآلباء اليسوعّيين في غزير، فلبث فيها سنة 

 وهناك ١٨٤٧ آذار ٤ أثناسيوس في رومة في القّديسواحدة انتقل بعدها إلى مدرسة 
التينّية واليونانّية واإليطالّية نجح نجاًحا باهًرا في ِعلم الالهوت والفلسفة واللغات ال

وفي آنيسة المعهد . وفي ِعلم التاريخ والحّق القانونّي، ونال لقب ملفان في الفلسفة
، ترك المعهد ١٨٥٦ تموز ٩، وفي ١٨٥٢اليونانّي بالذات سيم شماًسا ثّم آاهًنا سنة 

ناك انتخب وعاد إلى الوطن معّرًجا على اإلسكندرّية لزيارة أهله فيها ولّما آان ه
، فساس أبرشّيته بغيرة وقادة وِعلم غزير حّتى اشتهر ١٨٥٦ سنة عّكاأسقًفا على 

 زائًرا رسوليا على الرهبانّية المخّلصّية مع المطران ١٨٦٢ُعّين سنة . آثيًرا
 أسقف حوران نظًرا ِلما ألّم بها من االضطراب الداخلّي ومن عّكاوي إغناطيوس

 المشهورة، فتعاون مع السلطة وآانت بيد األب ١٨٦٠ خراب أديارها في فتنة سنة
وقد آّلف مع مساعده حسب . المدّبر األّول سمعان نصر الزدهار الرهبانّية ونجاحها

مرسوم مجمع انتشار اإليمان حّتى يعمل على منع القسمة بين الدمشقّيين والبلدّيين أّي 
نظام النذور وبأن تتعّزز اللبنانّيين التي التمسها البعض وبأن يعود االبتداء و

فأعاد المطران غريغوريوس . االآليريكّية وبأن يستعمل القصاص إلصالح األمور
النظام والوحدة إلى الرهبانّية ورّتب القوانين وأرجع مسلوبات الدير الكثيرة وأصلح 
ما تداعى من البنيان وحصل على معونة مالّية ضخمة من الحكومة الترآّية آتعويض 

وقد رّمم سقف القاعة . ة عّما أصابها من نهب وسلب وقتل أثناء مذبحة الستينللرهبانّي
الشرقّية في الدير والغرفة التي فوق باب الدير الشمالّي، التي آانت من الخشب وقد 

، ورفع قّبة الهيكل الرخامّية بدل القّبة الخشبّية القديمة التي ١٨٦٠التهمته النيران سنة 
 إآليمنضوسولّما استعفى البطريرك . ر وممتلكات الديراحترقت، وأصلح األديا

، ١٨٤٨ من البطريرآّية انتخب المطران غريغوريوس يوسف خليفة له سنة بّحوث
 بيروت، -فانفتح أمامه الميدان الفسيح فأنشأ المدرسة البطريرآّية في المصيطبة

ة حّنة القّديسّية وآذلك في الشام، وجّدد اآليريكّية عين تراز ونجح في تأسيس اآليريك
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ة فيرونيكا، المرحلة السادسة في القدس أيًضا، وتسّلم القّديسفي القدس واشترى مقام 
هذا عدا .  يوليانوس الفقير في باريس من الحكومة الفرنسّيةالقّديس آنيسة ١٨٨٩سنة 

وبصفته بطريرًآا حضر . ما بنى من آنائس ومدارس في المدن الكبيرة والصغيرة
 يوشافاط من الرهبان الباسيلّيين الروتانّيين آما حضر القّديسويب  تط١٨٦٧سنة 

ين الرسولين بطرس وبولس، وفي سنة القّديساليوبيل المئوّي التاسع عشر الستشهاد 
 حضر المجمع الفاتيكانّي األّول آما حضر أيًضا المجمع القربانّي الدولّي في ١٨٦٨

صوت الشرق الداوّي والمدافع عن ، وفي هذه آّلها آان ١٨٩٣القدس الشريف سنة 
، فقد اعترض ١٨٤٩حقوق الطوائف الشرقّية خصوًصا في المجمع الفاتيكانّي األّول 

وقاوم في خطابين باللغة الالتينّية تحديد أّولّية وعصمة البابا آعقيدة إيمانّية مبرهًنا 
ّن هذا بِعلم غزير ومنطق راجح بأّن الوقت غير مناسب لهذا التحديد وأصّر على أ

التحديد سيحول دون الوحدة المسيحّية الكاملة وبأّنه سينقض سلطة البطارآة 
وهذا الموقف الصلب جلب له استياء البابا بيوس التاسع الذي احتقره في . واألساقفة

، وموقف البابا هذا حمل سينودس طائفة Testa duraظرف معّين ونعته بالعنيد 
عتراض على إدراج دعوى تطويب البابا بيوس الروم الملكّيين على االحتجاج واال

ولّما تبّوأ البابا الون الثالث عشر عرش البابوّية استرضى البطريرك يوسف . التاسع
وقد . ودعاه للحضور إلى رومة وعمال مًعا في سبيل رأب الصدع الذي حصل

 تشرين الثاني ٣٠صدرت بعد هذه المصالحة براءة البابا الون الثالث عشر في 
 في وجوب حفظ وصيانة نظام وتهذيب وتقليد الكنائس الشرقّية ١٨٩٤

)Orientalium Dignitas .( وقد دعته مصالح الطائفة إلى تحّمل مشاق أسفار
طويلة إلى األستانة وإيطالية وفرنسة وبلجيكا وألمانيا والنمسا فنجح في آّل هذه 

فة ونال إحسانات جّمة الرحالت ونال حظوة لدى الملوك والسالطين وعّزز مقام الطائ
  .١٨٩٧ في دمشق سنة توّفي. ساعدته لتحقيق مشاريعه الكثيرة

آان قوّي الذاآرة، حاّد الذهن، فصيح اللسان، خطيًبا بليًغا، قوّي الحّجة والبرهان، 
وقد بعثته العناية . حازًما في األعمال، سليم القلب، متواضًعا، راسًخا في التقوى

م الملكّيين الكاثوليك حبًرا من أعظم أحبار الشرق علًما وحكمة اإللهّية إلى طائفة الرو
وفضيلة وغيرة لكي يضّمد جراحها ويعيد الوحدة والوئام إلى صفوفها وينّظم أمورها 
ويعمل على نمّوها وازدهارها ويعيد إلى المقام البطريرآّي منـزلته والكثير من 

ك مظلوم نتبّين أّنهما تعدال في وفي مقابلة بينه وبين البطرير. حقوقه وامتيازاته
الصدارة، لكّن عهد البطريرك يوسف آان عهد سالم وتثبيت للطائفة ونمّوها، بينما 
آان عهد البطريرك مظلوم، رغم ما بنى وعمل وجاهد، آان عهد اضطراب 

  .عاصف



 194

  
  اليوم الرابع عشر منه

رئيس أساقفة ين يوسف المعترف القّديس أآيال الرسول وأبينا في القّديستذآار 
  .تسالونيكي

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان نقوال ثلج وميخائيل شامي
  

   األب نقوال ثلج-٦٣٩  -٣٩٢
هو ابن بشارة ثلج، ُولد في المحتقرة قرب دير المخّلص، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 ، تسّلم رئاسة دير رشمّيا، ثّم١٨٦٣ آانون األّول ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٥٧ آب ١٥
 رئاسة دير السّيدة ١٨٨٣وسنة . وآالة بيروت ثّم وآالة مصر ورئاسة الرهبان فيها

 على تعيينه وآيًال ١٩٠١ومّما يذّآر أّن البطريرك بطرس الجريجيري اعترض سنة 
لكّن الرهبانّية أبقته في مصر لتعّلق الشعب به، ثّم عادت فعّينته . للرهبانّية في مصر

 وعّينته آاهًنا للرعّية في ١٩٠٧ البطريرك الجريجيري سنة وآيًال ألمالآها بعد وفاة
وفي آّل هذه الوظائف اشتهر األب ثلج بالنشاط والسعي والحرص على . شارع شبرا

 ١٦٨٣بنى في القاهرة داًرا للرهبانّية دفع هو نصف ثمنها وقد آّلفته . أمالك الرهبانّية
 رئيًسا رهبانيا في مصر وخادًما في المّدة األخيرة من حياته آان. ليرة إنكليزّية

، اشتهر ١٩١٣للنفوس في شارع شبرا وبقي في هذه الوظيفة إلى أن رقد بالرّب سنة 
  .هذا األب بالتقوى والفضيلة واإلخالص للرهبانّية التي أسعفها بإمدادات سخّية

  
   األب ميخائيل شامي-٧٥٦  -٣٩٣

 ٢٩رز نذوره الرهبانّية في هو إبراهيم بن يوسف شامي، ُولد في دير القمر، أب
وامتاز .  ثّم في زحلةعّكا، خدم النفوس أّوًال في ١٨٨٠وسيم آاهًنا سنة ١٨٧٨نيسان 

وُيذآر عنه أيًضا أّنه آان . بسلوآه الصالح وغيرته على أمه الرهبانّية وآدابه العالية
لي ابت. محبا إلخوته الرهبان، ساعًيا إلى إصالحهم ومساعدتهم وآامل المروءة

 في بيروت سنة توّفيبمرض السكرّي وفقد بسببه بصره، فصبر على أوجاعه إلى أن 
١٩٠١.  

  
  اليوم الخامس عشر منه

  .ين الشهيدين آيريكوس ويوليطه امهالقّديستذآار 
  .تذآار الشّماس داميانوس نجمه
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   الشّماس داميانوس نجمة-٦١٧  -٣٩٤
 تشرين الثاني ٧لرهبانّية في هو ابن أسعد نجمه، ُولد في مشغرة، أبرز نذوره ا

 فيها وُدفن في توّفيُأصيب بداء الجدرّي في صيدا ف.  ثّم سيم شماًسا إنجيليا١٨٥٤
  .١٨٦٠مقبرة نقوال خالط وهي المقبرة المسيحّية الحالّية، في شهر تموز سنة 

  
  اليوم السادس عشر منه

  .ة الشهيد في الكهنة اثينوجانيس وتالميذه العشرالقّديستذآار 
  . معلوف واألب الياس سارهإآليمنضوسفي هذا اليوم رقد بالرّب المطران 

  
   معلوفإآليمنضوس المطران -٧٧٩  -٣٩٥

، وشّب في العالم على ١٨٦٢ آب ١٥هو يوسف موسى معلوف، ُولد في زحلة في 
 ١٨٨٣ نيسان ١٥التقوى ومحّبة الصالة فدخل الرهبانّية وأبرز نذوره الرهبانّية في 

، بدأ حياته الكهنوتّية آرئيس رهبانّي في دير القمر ثّم ١٨٨٩ آب ١٥ًنا في وسيم آاه
وآيًال للرهبانّية في صيدا، واشتهر بلطفه وحسن تدبيره، وعرف به البطريرك 
الجريجيري فسّلمه النيابة العاّمة ألبرشّية بانياس حيث بقي مّدة أربع سنوات يدير دفة 

عتني بالمدارس، ولذلك انتخب رغم ممانعته أسقًفا األبرشّية بفطنة ويجّدد األرزاق وي
، وراح بعدئذ يخدم أبرشّيته بكّل ١٩٠١ تشرين الثاني ٢٤على أبرشّية مرجعيون في 

وسعى بجّد لتحسين األمالك . تفان وغيرة فازدهرت بالكنائس والمدارس واألناطيش
امي البارع،  بردويل القانونّي والمحإآليمنضوسواستردادها واستعان لذلك باألب 

فخّلص له أمالًآا واسعة تخّص األبرشّية آان قد وضع يده عليها بعض من آل عبد 
أثناء الحرب الكونّية الثانية هرب إلى دير . اهللا، وقد تّم ذلك بعد دعاو طويلة وطريفة

المزيرعة لّما ضربت جديدة مرجعيون بالمدافع وقنابل الطائرات، إّال أّنه عاد إلى 
 وقع فانكسرت رجله اليمنى وأصبحت حالته في خطر ١٩٤١تموز  ٧في . آرسيه

بسبب مرض السّكرّي الذي آان شديد الوطأة عليه، فُنقل إلى دير المخّلص حيث رقد 
وهذا يوضح محّبة هذا الحبر ألمه الرهبانّية، فقد آان يقّدر أبناءها ويدافع عن . بالرّب

داته الكثيرة للرهبانّية وأهّمها مصالحها ويسعى إلى ازدهارها، ومّما ُيذآر مساع
تبّرعه السخّي لتجديد وتجميل معبد سّيدة الوعرة قرب سّيدة النياح ومساعدته أيًضا 

هذا عدا مساعدته لألبوين . لقيام وتأثيث البناء الجديد في االآليريكّية المخّلصّية
ان غريغوريوس حوراني وأنطون خواجا لجلب مؤونة الحبوب إلى دير المخّلص إّب

 القّديسوبما أّنه رغب إلى سيادة األب العاّم أن ُيدفن في معبد . الحرب الكبرى األولى
أنطونيوس قرب المطران ثاوضوسيوس قيومجي معّلمه، فُدفنت في الدير أمعاؤه 
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وقلبه بعد أن جرى تحنيطه، لكّن جثمانه ُنقل إلى أبرشّيته التي آانت متعّلقة به أشّد 
  .ه من التقوى والغيرة والكرم والحنانالتعّلق، ِلما تحّلى ب

  
   األب الياس سارة-١٠٥٣  -٣٩٦

 حزيران ١٠هو الياس بن غطاس ساره وملكة عبد النور، ُولد في دمشق في 
 ودرس بنجاح في المدرسة البطريرآّية الدمشقّية وأتقن اللغة الفرنسّية ونال ١٨٩٣

 في الواليات المتحدة وآندا وتعاطى التجارة باآًرا في دمشق ثّم. شهادة في التجارة
وقد سافر مراًرا إليهما فوّفقه اهللا ونجح آثيًرا لكن أصابه ما يصيب األغنياء عادة من 

إّال أّنه آان يحّس دوًما بنداء داخلّي يدعوه إلى االنخراط في سلك . غرور وطيش
، آما وأتى يوًما إلى دير المخّلص لزيارة قريبه األب جبرائيل بيطار فأحّس. الكهنوت

آان يرّدد دوًما، بيد اهللا تجذبه لترك العالم والسلوك في طريق الكمال في الرهبانّية 
ة تيريزيا الطفل يسوع مرشدته ودليله إلى هذا المسعى القّديسوآانت . المخّلصّية
 فقضى فيه مّدة سنة ونصف آان فيها ١٩٣٥ُأرسل إلى دير االبتداء سنة . الحسن

 ثّم ١٩٣٧ حزيران ٢٠ثّم أبرز نذوره البسيطة في . والمحّبةمثاًال للصالة والتقوى 
.  وتابع دروسه الالهوتّية والفلسفّية بعدها١٩٤٠ حزيران ٢٣نذوره االحتفالّية في 

 فُوآل إليه في بادئ األمر بعض الوظائف في ١٩٤١ تموز ١٣سيم آاهًنا في 
 ُأرسل إلى ١٩٤٣سنة . المدرسة والدير فكان متفانًيا في الخدمة وغيوًرا على النفوس

خدمة الرعّية في دير القمر وعين زحلتا ثّم ُأعيد إلى الدير ليكون مرشًدا للمبتدئين 
 ُعّين آاهًنا في ١٩٤٦سنة . والرهبان ومعّرًفا للراهبات ودليًال يقود النفوس إلى اهللا

 بنويتي وجوارها قرب دير القمر فكان الراعي األمين والغيور وأرجع إلى األذهان
شعر بالمرض الخبيث يدّب في . القّديسذآرى األب بشارة أبو مراد ولّقبه الناس ب

 فصبر واحتمل األوجاع وتابع الخدمة إلى أن اشتّد عليه المرض ١٩٤٩جسمه سنة 
وفي آخر حياته ُأعطي المسحة األخيرة في الكنيسة وآان هو . فعاد إلى دير المخّلص
 وما لبث أن رقد ١٩٤٩ حزيران ١٠اس في قد قّدس آخر قّد. نفسه يشترك بالصالة

، تارًآا ذآرى رجل عاش بالقداسة وجّدد أمثلة الرهبان ١٩٤٩ تموز ١٦بالرّب في 
وقد آتب سيرة حياته في الرسالة . المخّلصّيين الممتازين بالفضيلة والغيرة الرسولّية

  .المخّلصّية األب يوسف بهيت
  

  اليوم السابع عشر منه
  .عظيمة في الشهيدات ماريناة الالقّديستذآار 
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في هذا اليوم رقد بالرّب المطران ثاوضوسيوس حبيب واألبوان عبد اهللا بولس 
  .يونان وميخائيل عيد

  
   المطران ثاوضوسيوس حبيب-٢٧٨  -٣٩٧

، قطن ١٧٩٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٨٥ُولد في شفاعمرو ونذر نذوره الرهبانّية سنة 
 عّكا انتخب أسقًفا على ١٨٠٩سنة . ذي برع فيههذا األب في األديار ومارس الطب ال

وبسبب األحوال السياسّية المضطربة في تلك األيام لم . فكان طبيًبا للنفوس واألجساد
يقطن في أبرشّيته مّدة طويلة بل ظّل يتنّقل في األديار المخّلصّية يرشد الرهبان 

غلط وآان ساما ومّرة أخذ دواء بال. ويثّبتهم في طريق الصالح ويداوي المرضى
  . وُدفن في دير رشمّيا١٨٣٤ على أثره سنة توّفيف

  
  . األب عبد اهللا بولس يونان-٦٤٤  -٣٩٨

 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٦٢ نيسان ٩ُولد في مغدوشة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 فقد بصره ١٨٧٦سنة . ، خدم النفوس في صور ويافا ودير القمر ويبرود١٨٦٦

ّل يخدم الصلوات في آنيسة العامر بصوته الرخيم الجهورّي فرجع إلى الدير وظ
  .١٩١٦ويمارس الصالة والتقّشف إلى أن رقد بالرّب سنة 

  . األب ميخائيل عيد-٧٤٩  -٣٩٩
هو ميخائيل بن إبراهيم عيد، ُولد في قتالي قضاء جزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، ١٨٨٤ تموز ٢٠يم آاهًنا في  سنة ثّم س٢١ وله من العمر ١٨٧٧ آانون األّول ٢٠
 وقضى عّكاآّلف وهو شّماس أن يجمع الحسنات للراهبات المخّلصّيات، ثّم خدم في 

ولّما . آان بسيط القلب، تقيا، حسن السلوك، وافر الغيرة على النفوس. فيها أآثر أيامه
نوب، حضر إلى الدير المخّلص ُوّآل إليه االهتمام بمزرعة الوردّية ثّم بمزرعة بعا

وبقي في بعانوب إلى أن أصابه فرخ الجمر . فاهتّم بهما فازدهرتا وزادت مداخيلهما
  .١٩٢٥ في دير المخّلص سنة توّفيف

  
  اليوم الثامن عشر منه

  . الشهيد إميليانوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب الشّماس نقوال أبو جمرا واألب يوسف سيدة

  
  أبو جمرة الشّماس نقوال -٨٠٧  -٤٠٠
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 ١٨٨٦ آانون األّول ١٩ُولد في الكفير قضاء مرجعيون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، ُعّين في مبادئ حياته الرهبانّية قندلفًتا في ١٨٩١ تشرين األّول ٤وسيم شماًسا في 

آنيسة دير المخّلص وبدافع التقوى آان يعجن ويخبز القربان للقّداس آّل يوم، ثّم ترك 
وإذ آان . ألخ مكسيموس قرقش وأخذ يعتني باألرض في جوار الديرهذه الخدمة ل

قوّي الُبنية بدأ باقتالع الحجارة الضخمة من األرض وحّولها إلى أرض صالحة 
وال تزال بعض أشجار التين شرقّي . زرعها بأشجار الزيتون والتين وآروم العنب

 توّفييوخ إلى دير رشمّيا و ُأرسل مع اآلباء الش١٩٣٢سنة . الدير ُتسّمى بالجمراوّيات
، اشتهر هذا الشّماس بقّوته الجسمّية وهيأته ١٩٣٤بالفالج في دير المخّلص سنة 

  .الخارجّية المهيبة التي آانت تشبه هيأة األمير بشير الشهابّي
  

   األب يوسف سيدة-١٠٤٠  -٤٠٠
نّية ُولد في صغبين، أبرز نذوره الرهبا. هو بشارة بن يوسف سيدة وعليا النّحاس

، في مبادئ حياته ١٩٣٩ أيلول ٨ وسيم آاهًنا في ١٩٣٧ آانون الثاني ١٩في 
الكهنوتّية نشط في حقل التربية والتعليم، فكان معّلًما ومناظًرا في االآليريكّية 

 ُعّين وآيًال في دير ١٩٤٤سنة . المخّلصّية ثّم في المدرسة البطريرآّية في بيروت
 رئيًسا ١٩٤٩توّجهت إليه األنظار فُعّين في سنة المخّلص فأبدى نشاًطا وغيرة ف

ووآيًال ألمالك الرهبانّية في زحلة فعمل على تحسينها وبناء البيوت واستثمار 
في أثناء وآالته ُبنيت الوآالة الجديدة في زحلة ومدرسة الراهبات . األمالك المهملة

اسعة للرهبانّية في بّر المخّلصّيات في أبلح في أرض للرهبانّية واستثمرت األمالك الو
 ُعّين رئيًسا في دير عّميق فاجتهد في إبرام اتفاقّية مع السّيد فيليب ١٩٥٩سنة . الياس

ثّم ترك عّميق لّما بدأ يشعر بالمرض . دريدو إلصالح واستثمار أمالك الدير المذآور
وقد . شاطإذ أصابته نوبة قلبّية حاّدة انقطع بعدها عن العمل وهو في أوّج العطاء والن

وبعد راحة طويلة أراد الرجوع إلى العمل والخدمة فُأرسل، . أّثر هذا في حالته النفسّية
، إلى خربة قنافار في البقاع ليرعى النفوس فيها، ١٩٧٢بعد مشورة الطبيب، سنة 

 بينما آان يلعب بطاولة الزهر ١٩٧٢ تموز ١٥وفي . فأحسن الخدمة وأحّبه الشعب
د عزات آرم، أصابته نوبة قلبّية لم تمهله إّال بضع دقائق، مع وآيل الكنيسة السّي

وفي اليوم نفسه احتفل بالصالة لراحة نفسه في خربة قنافار ثّم . فتوّفي على أثرها
واآبته الجموع إلى صغبين بلدته حيث استقبله الكهنة والشعب ثّم ُحمل إلى الدير 

ألساقفة وجمهور آبير من آباء العامر وُأقيم له جّناز حافل اشترك فيه لفيف من ا
المجمع التجّددّي الملتئم في دير المخّلص في ذلك اليوم، ورهط آبير من أهالي خربة 

ورثاه بكالم مؤّثر المطران يوحّنا بسول . قنافار وصغبين ومشغرة وأبلح وزحلة
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، ومشيًدا بوداعة ولطف "شاب أنا ومرذول: "الخوري شارًحا قول صاحب المزامير
  .دة ومتأّسًفا لذهاب آاهن ال يزال قادًرا على الخدمة والعطاءاألب سي

  
  اليوم التاسع عشر منه

  .وأبينا الباّر ذيوس. تذآار أّمنا الباّرة مكرينا أخت باسيليوس الكبير
  .تذآار األب لوآيانوس الحاج

  
   األب لوآيانوس الحاج-٦٢٨  -٤٠١

توّفي في .  سيم شماًسا وآاهًنا ثّم١٨٥٦ تشرين األّول ٢٠أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٩١، في شهر تموز سنة عّكا
  

  اليوم العشرون منه
  . المجيد النبّي إيلّيا التشبيالقّديستذآار 

  . النبّي الياس في رشمّياالقّديسعيد دير 
  . الياسأغابيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان أليشع و

  . باشا واألخ الياس جملإيلّياتذآار األب 
  
   النبّي الياس في رشمّياالقّديسير د

إّن المطران نيوفيطس نصري الحلبّي الذي سيم أسقًفا على صيدنايا بسعي المطران 
 الصيفّي، لّما أشهر انتماءه العلنّي إلى المذهب الكاثوليكّي أصبح هدًفا أفثيميوس

 ١٧٢٨الضطهاد األرثوذآس، فاضطّر إلى الهرب من آرسيه ويلتجئ إلى لبنان سنة 
. فأتى وسكن في جوار بلدة رشمّيا حيث اشترى قطعة أرض بنى فيها بعض غرف

إّال أّن البطريرك . ولكّنه لم يلبث أن سافر إلى رومة تارًآا الدير للرهبانّية الشويرّية
آيرّلس طاناس وأبناء الطائفة في رشمّيا، بسعي إخوانهم الرهبان المخّلصّيين الذين 

، فحّولوه إلى ١٧٣٥الدير إلى رهبان دير المخّلص سنة من رشمّيا، عادوا فسّلموا 
ولّما اجتاحت االضطرابات والحروب دير المخّلص انتقل قسم آبير من . دير قانونّي

الرهبان إلى دير مار الياس، فاضطّر األب العاّم ميخائيل عّراج على توسيع بنائه 
قاد المجمع الطائفّي  آنيسة الدير الكبرى التي شهدت انع١٧٧٨وبنى سنة . وأمالآه

آان هذا الدير آباقي األديرة .  النتخاب البطريرك آيرّلس سياج المخّلصّي١٧٩٤سنة 
المخّلصّية عامًرا بالرهبان منذ أواسط القرن الثامن عشر، وأّول راهب يذآر السجل 

 حيفاوّي من بيت جن فلسطين وقد ُدفن فيه سنة فيليّبوسوفاته في دير رشمّيا هو األب 
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، من اآلباء الذين بنوا وعملوا في دير رشمّيا األب يوحّنا آحيل المشهور الذي ١٧٦٩
 ١٨٥٢ -١٨٤٩أثناء رئاسته على دير رشمّيا وّسع األمالك وجّدد البناء في سنة 

 غرف السكن التي في الطابق ١٨٨٦وآذلك األب ميخائيل البرآس فقد بنى سنة 
  .األعلى من الدير المذآور

  
  لياس جمل األخ ا-٦٥  -٤٠٢

 وبقي راهًبا بسيًطا يهتّم بالخدمة ١٧٣٩ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
مّر يوًما على دير الراهبات لزيارة الكنيسة فأصابته نوبة . والعمل في األراضي

مرض شديد لم تمهله أآثر من خمسة أيام، توّفي على أثرها في دير الراهبات سنة 
  .ص وُدفن في دير المخّل١٧٨٨

  
   باشاإيلّيا األب -٢١٢  -٤٠٣

 آب ١٩أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في دير القمر، إّنما أصل عائلته من دمشق
  .١٨١٥ وتوّفي فجأة في دمشق حيث آان يخدم سنة ١٧٨٨ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٢

  
   األب أليشع-٣١٢  -٤٠٤

 ١٨٠١ن الثاني  تشري١٥ُولد في قيتولي قرب جزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، عمل طيلة حياته في األراضي وآان زاهد بحطام الدنيا، ١٨٠٦وسيم آاهًنا سنة 

ابتاله اهللا بحّبة رديئة أآلت شفتيه وامتّدت إلى حلقه، فتجّلد في احتمال . فاضًال، تقيا
توّفي بعالمات القداسة في دير . هذه المصيبة وقبل مرضه بخضوع تاّم لمشيئة اهللا

  .١٨٣٤ة سنة عين الجوز
  

   الياسأغابيوس األب -٩٨١  -٤٠٤
، أبرز ١٩٠١هو ابن ناصر خليل الياس وظريفة الياس، ُولد في شفاعمرو سنة 

، بدأ حياته ١٩٢٧ آب ٢١ وسيم آاهًنا في ١٩٢٥ آب ٢٧نذوره الرهبانّية في 
يكّية الكهنوتّية باالهتمام ببيت المؤونة في دير المخّلص والتعليم والمناظرة في االآلير

فبذل جهًدا وغيرة ونشاًطا فأحّبه الطالب لوداعته ولطف . المخّلصّية ودير السّيدة
 ُأرسل إلى حيفا لخدمة النفوس فاهتّم أّوًال برعّية المخّلص ثّم ١٩٣٧سنة . معشره

، في آانون ١٩٤٦ ثّم بالمدرسة األسقفّية حّتى سنة ١٩٤٠بمدرسة المحّطة سنة 
ارة فُكسرت رجله وعولج في حيفا وطبرية لكّنه لم  أصابه حادث سي١٩٤٦األّول 

يستفد شيًئا فرجع إلى العامر يواظب على التعليم واإلرشاد واالهتمام بكنيسة الدير 
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وقد . وآتابة يومّيات الرهبانّية، والقيام ببعض األشغال األخرى في المدرسة والدير
القلب والبساطة المسيحّية قام بهذه المهّمات المختلفة بدّقة وترتيب، وامتاز بطيبة 

قضى آخر أيام حياته في العامر متحّمًال وهن الشيخوخة . والتدقيق في القيام بالواجب
إّنما لم يكن ليضّيع الوقت . واألوجاع بسبب الرجفة التي آانت تزداد يوًما بعد يوم

ة فكان آثير المطالعة وقد ترك مجموعة آتب ثمينة للمكتبة المخّلصّية وترجمة آامل
وتراآمت ). Louis Pirot, Albert Clamer(للكتاب المقّدس ولشرحه للمؤّلفين 

عليه األوجاع في السنة األخيرة واشتّدت عليه وطأة الرجفة، فالزم الفراش إلى أن 
فاضت روحه آما آان يتمّنى في ليلة عيد النبّي الياس الذي آان يحّبه ويستشفعه دائًما 

  .١٩٨١في سنة 
  

  والعشرون منهاليوم الحادي 
  .تذآار أبوينا الباّرين سمعان المتباله ألجل المسيح ويوحّنا الناسك معه

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب فيليمون حّداد
  .تذآار األب الياس مالطي

  
   األب فيليمون حّداد-٥١٥  -٤٠٥

 هو ابن موسى حّداد، ُولد في جباع الحالوة قضاء النبطّية، أبرز نذوره الرهبانّية
، امتاز بقداسة سيرته ١٨٤٨ تموز ٣١ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٤١ شباط ١٠في 

خدم النفوس في بلدة المحاربّية قرب صيدا، وهناك أصابته . وحرارته في العبادة
  . وُدفن في البلدة نفسها١٨٥٤حّمى شديدة فارق على أثرها الحياة سنة 

  
   األب الياس مالطي-٥٦٣  -٤٠٥

 نيسان ٦ وسيم آاهًنا في ١٨٣٩ تموز ٢٠ الرهبانّية في ، أبرز نذورهعّكاهو من 
، هذا األب آان متقًنا لِعلم البصلتيكا وقد عّلمها في دير المخّلص مّدة طويلة ١٨٥١

توّفي في بيروت سنة . من الزمن، وآان يعرف أآثر الترانيم دون لجوء إلى الكتب
  . وآان يدعى بالمعّلم١٨٨٢

  
  اليوم الثاني والعشرون منه

  .ة الحاملة الطيب المعادلة الرسل مريم المجدلّيةالقّديسذآار ت
  .تذآار األب متّيا خّياط
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   األب متّيا الخّياط-١٧٦  -٤٠٦
 وبعد ١٧٧٢ وسيم آاهًنا سنة ١٧٦٧ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

سنتين من سيامته صحب بأمر الطاعة السّيد أنطون بسّريني وعائلته إلى القدس 
لشريف للزيارة ثّم توّجه معه إلى أوروبا وهناك ُأصيب بالطاعون وهو في البحر ا

  .١٧٩٤فتوّفي في شهر تموز سنة 
  

  اليوم الثالث والعشرون منه
  . النبّي حزقيالالقّديس الشهيد في رؤساء الكهنة فوقا وتذآار القّديسنقل رفات 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أرميليوس قدسي
  

   األب أرميليوس قدسي-٢٦٢  -٤٠٧
 ورقد ١٧٩٥ وسيم آاهًنا في آب سنة ١٧٧٨ نيسان ٢٥أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٢٢بالرّب سنة 
  

  اليوم الرابع والعشرون منه
  .ة العظيمة في الشهيدات خريستيناالقّديستذآار 

  .تذآار األب توما قيومجي
  

   األب توما قيومجي-٤٥٦  -٤٠٨
للمطران ثاوضوسيوس قيومجي أسقف صيدا، أبرز ُولد في دمشق وهو شقيق 

 ١٤ سنة وسيم آاهًنا في ٢٩ وله من العمر ١٨٣٠ آذار ١١نذوره الرهبانّية في 
، ُأرسل إلى مصر لخدمة النفوس واالهتمام بأمالك الرهبانّية فيها ١٨٣٥نيسان سنة 

سنة .  باالهتمام بوآالة رومة١٨٤٠ نيسان ٢٥فأحسن القيام بوظيفته فُكّلف في 
 انتخب أًبا عاما لكّنه لم يستكمل سنّي رئاسته فيوًما توّجه إلى جرجوع لزيارة ١٨٤٦

أخيه المطران ثاوضوسيوس ومنها ذهب إلى بيروت فرومة حيث ُعّين من جديد 
 وفيها عاد إلى ١٨٧٥وآيًال عاما فيها بسعي المطران أخيه وبقي هناك إلى سنة 

  .ةدمشق حيث توّفي في السنة التالي
  

  اليوم الخامس والعشرون منه
  .ة حّنة أم والدة اإللهالقّديسرقاد 

  .تذآار المطران مكاريوس حّداد
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   المطران مكاريوس حّداد-٤٨٨  -٤٠٩

 ١٨٣٤ آب ١٩هو ابن ميخائيل حّداد، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
سّية وبراعته في اللغة ، آان ممتاًزا بفطنته وحنكته السيا١٨٤٠وسيم آاهًنا في تموز 

سامه أسقًفا على قالية الشام البطريرك مكسيموس . العربّية والمنطق وِعلم الذّمة
، فعمل بغيرة ونشاط إلى أن توّفي فجأة في دمشق في شهر تموز ١٨٥٠مظلوم سنة 

١٨٨٠.  
  

  اليوم السادس والعشرون منه
هرميوس  الشهيد في رؤساء الكهنة هرموالوس ورفيقيه القّديستذآار 

  .ة الباّرة في الشهيدات برسكفيالقّديسوهرموآراتيس و
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب نقوال آناآري

  
   األب نقوال آناآري-١٠٥٦  -٤٠٩

، أبرز ١٩١٩ أيار ١٥هو نقوال ابن حّنا آناآري ونبيهة آاتب، ُولد في دمشق في 
، قضى سنتين ١٩٤٣وز  تم١١ وسيم آاهًنا في ١٩٤٣ أيار ٢٢نذوره الرهبانّية في 

 ُنقل إلى صور ١٩٤٥في المدرسة البطريرآّية في بيروت معّلًما ومناظًرا، في سنة 
وبقي فيها اثنتي عشرة سنة يدّرب آثيرين على الترنيم الكنسّي ويساعد في المدرسة 

وطيلة هذه الخدمة . األسقفّية ويهتّم بالنفوس في القرى، في دردغيا والنفاخية والبص
في صيف . اهن المسالم الطّيب القلب، الرضّي األخالق، المحّب للجميعآان الك
 ومنها ١٩٧٠ ُنقل إلى زحلة فقضى فيها أيًضا اثنتي عشرة سنة حّتى سنة ١٩٥٨

 ُنقل إلى الشام فكان الكاهن الساعي ١٩٧٥في سنة . ثالث سنين خدم النفوس في أبلح
 ذهب لزيارة األهل ١٩٨٠ف وفي صي. وراء النفوس المريضة والبائسة والمحتاجة

 على الطريق في نواحي نيورك على أثر نوبة ١٩٨٠ تموز ٢٦في أميرآا فتوّفي في 
 باسيليوس في ميثون، إّنما ُأقيم له قّداس وجناز حافل القّديسقلبّية حاّدة وُدفن في دير 

في دمشق ترأّسه البطريرك مكسيموس حكيم فأشاد بصفاته الكهنوتّية وعّبر عن أسفه 
  .وأسف الجميع لغياب آاهن غيور ونشيط وبشوش ما زال في أوّج عطائه وخدمته

  
  اليوم السابع والعشرون منه

  . العظيم في الشهداء بنداليمونالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب مكاريوس صيقلي
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  .تذآار األب بنداليمون
  

   األب بنداليمون-١٨٤  -٤١٠
 ثم سيم آاهًنا وُأرسل إلى بلدة ١٧٧٠ره الرهبانّية سنة ُولد في شفاعمرو، أبرز نذو

 وُدفن في ١٨١٨الهاللّية قرب صيدا لخدمة النفوس وبقي فيها إلى أن توّفي سنة 
  .مقبرة صيدا المسيحّية المعروفة بمقبرة خالط

  
   األب مكاريوس صيقلي-٦٢٥  -٤١١

 ثّم سيم ١٨٥٦ آذار ٢٤ُولد في المّية ومّية قرب صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، آان يوًما في دير رشمّيا فسقط من سطح آنيسة ١٨٦٣ آانون الثاني ١آاهًنا في 

  .١٨٨٦الدير إلى األرض فتهّشم رأسه وتوّفي على أثر ذلك سنة 
  

  اليوم الثامن والعشرون منه
  .ين الرسل الشمامسة بروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناسالقّديستذآار 

قد بالرّب األبوان نيكانور وبشارة صايغ واألخوان نيكانور في هذا اليوم ر
  .الرمالوي ونيكانور المعراوي

  .تذآار األخ يّني بسّريني
  

   األخ نيكانور الرمالوي-١٤  -٤١٢
 وبقي راهًبا بسيًطا فاضًال تقيا ١٧١٤ُولد في الرملة، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .لمخّلص في دير ا١٧٤٠للغاية، رقد بالرّب سنة 
  

   األب بشارة صايغ-٤٣٠  -٤١٢
 وسيم آاهًنا ١٨٢٣ تشرين األّول ١٥هو من دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  . في دير عين الجوزة١٨٧٥، توّفي سنة ١٨٣١سنة 
  

   األخ نيكانور المعراوي-٧٩  -٤١٣
 حّتى  وبقي راهًبا بسيًطا وعاش١٧٤٢ُولد في المعرة، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

بلغ إلى سيخوخة صالحة، رقد بالرّب في دير عّميق وُدفن في المقبرة قرب أتون 
  .الدير المذآور
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   األب نيكانور-١٦٤  -٤١٤
 ثّم سيم آاهًنا وعاش بالتقوى ١٧٦٥ُولد في عين زحلتا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٩٣إلى أن توّفي في دير رشمّيا سنة 
  

  ريني األب يّني بسي-٤٨٧  -٤١٥
 وظّل راهًبا بسيًطا ١٨٣٤ حزيران ١٨ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

خدم الرهبانّية بكّل نشاط وغيرة وهو رئيس على . ممتاًزا بتقواه وخدمته وإدارته
األديار الصغيرة آدير السّيدة ودير عّميق التي دامت أربعة مجامع، ومن أعماله في 

ورغم أّنه آان ال يجيد القراءة والكتابة إّال أّن محّبته . بّيدير عّميق بناء الممشى الغر
رقد بالرّب في دير . للجميع وتقواه وغيرته على مصالح الرهبانّية اشتهرت وُعرفت

  .١٨٨٢المخّلص سنة 
  

  اليوم التاسع والعشرون منه
  .ة الشهيدة ثاوذوتيالقّديس الشهيد آالينيكوس والقّديستذآار 

  .الرّب األبوان مرتينوس نقاش وباسيليوس شحادةفي هذا اليوم رقد ب
  

   األب مرتينوس نّقاش-٤٩٧   -٤١٦
 وله من العمر خمسون سنة، ثّم ١٨٣٥ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  . وبعد سنتين رقد بالرّب١٨٤٨سيم آاهًنا سنة 
  

   األب باسيليوس شحادة-٨٤١  -٤١٧
 ودخل الرهبانّية وأبرز ١٨٧٠رزل سنة هو شكري بن مخول شحادة، ُولد في الف

 وُدعي باسيليوس وبدأ الخدمة قبل أن ١٨٩١ تشرين الثاني ١نذوره الرهبانّية في 
فقد ُعّين ناظًرا للطّالب . يصبح آاهًنا ِلما آان فيه من دالئل الغيرة واإلدارة

ًما  وبقي في المدرسة معّل١٨٩٩سيم آاهًنا سنة . االآليريكّيين في مدرسة العامر
 بدأ يتقّلد في الرهبانّية الوظائف آالمدّبرّية سنة ١٩٠٧ومنذ سنة . محبوًبا وغيوًرا

 ورئاسة دير رشمّيا ١٩١٠ و١٩٠٧ ونيابة رئاسة المدرسة ورئاستها سنة ١٩١٠
 فعمل في هذا الدير بنشاط وجّد إلصالح األرزاق والتكثير من غروس ١٩١٣سنة 

 بطريرآيا على أبرشّية صيدا المترّملة بوفاة  ُعّين نائًبا١٩١٦سنة . الزيتون فيه
راعيها المطران باسيليوس حّجار، فأحسن القيام بالمهّمة وأحّبه أبناء األبرشّية 

 ١٩١٩انتخب أًبا عاما سنة . خصوًصا أهالي صيدا وبقي في هذه المهّمة طيلة الحرب
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من مآثره المشكورة في فكان حازم التدبير، فطًنا، مخلًصا أشّد اإلخالص للرهبانّية و
رئاسته العاّمة األولى وفاء الديون التي رزحت تحت ثقلها الرهبانّية بسبب الحرب 
الكبرى األولى، وآانت عشرة آالف ليرة ذهًبا، فتوّفق األب شحادة ببيع مزرعة 
الحجاجّية بمبلغ آبير ألحد أفراد آل عيد، ثّم وصول طريق السيارات من صيدا إلى 

رغم معارضة أهالي جون بسبب حرش النقبة، ثّم تقرير االبتداء دير المخّلص 
الرسمّي للرهبانّية بعد السّن الخامسة عشرة، ثّم تنظيم فرع األخوة المساعدين وترميم 

 معلوف المالّية، وأخيًرا إصالح إآليمنضوسمقام سّيدة الوعرة بمساعدة المطران 
 فتابع المسيرة عامًال بجّد ١٩٢٢ وتجّددت له الرئاسة العاّمة سنة. دير االبتداء

وإخالص لخير الرهبانّية، إّنما حزن قلبه وتفّطر أثناء رئاسته العاّمة الثانية إلقرار 
، وآان وصول الزوار ١٩٢٤الزيارة الرسولّية على الرهبانّية في أّول شباط 

المطران مكسيموس صائغ متروبوليت صور واألب انسلموس : الرسولّيين وهم
، عيد ١٩٢٤ أيار ٦لبندآتي واألب وانيس اللعازرّي، إلى دير المخّلص في السالس ا
 انتخب رئيًسا على دير عين الجوزة ١٩٢٥سنة .  الصّديق الكثير الجهادأّيوب القّديس

ورافق إلى رومة األب العاّم يوسف يواآيم ولّما رجع مّر في اإلسكندرّية والقاهرة 
 عاد إلى دير عين ١٩٢٦ آانون الثاني ١٧ وفي. وحيفا وبيروت وزار اآلباء فيها

الجوزة وآانت الحرآة الدرزّية قد شملت البقاع فتعّذب آثيًرا بسببها وذاق حّرها 
في أيام رئاسته على دير الجوزة قام هيكل رخامّي جميل على نفقة األب . وقّرها

 ميخائيل مقصود وتزّينت الكنيسة بأيقونات بديعة من تصوير الراهب المقدسّي
سبيريدون، وذلك بمساعدة اآلباء المخّلصّيين الذين آانوا ال يرفضون طلًبا لألب 

ولّما أمرت الزيارة الرسولّية بأن يشارك السّيد رزق اهللا نور من صور في . شحادة
إدارة واستثمار أمالك دير عين الجوزة احتّج واستعفى من الرئاسة فُعّين وآيًال 

ي حيفا، وفي أيامه هناك ُبنيت الوآالة الكبيرة فيها سنة  ورئيًسا ف١٩٣٣للرهبانّية سنة 
 أحّس بمرض في معدته فتوّجه إلى بيروت للمعالجة ثّم رجع إلى العامر بعد ١٩٣٦

أن يئس األطباء من شفائه، فكان مثاًال للصبر الجميل والمحّبة للرهبانّية واالحترام 
 أّبنه فيه بكالم مؤّثر جدا المطران توّفي في السنة ذاتها وُأقيم له مأتم حافل،. للسلطة

 إآليمنضوسغريغوريوس حّجار أمير البالغة وسّيد الخطباء، وآذلك أّبنه األب 
وآان األسى والحزن مخّيًما على الجميع لفقدان آاهن وراهب اشتهر . بردويل

  .بحصافته ورصانته وتقواه وإخالصه الشديد للرهبانّية
  

  اليوم الثالثون منه
  .ين الرسولين اللذين من السبعين سيال وسلوانسّديسالقتذآار 
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  . مخشن وديمتري مسّدّيةإغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان 
  .تذآار األب سلوانس حصني واألخ سيال معلولي

  
   األخ سيال معلولي-١٤٣  -٤١٨

 وبقي راهًبا بسيًطا يقوم ١٧٦٠ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
ظائف الديرّية ويهتّم بزراعة األرض إلى أن رقد بالرّب في دير السّيدة سنة بالو

  . وُدفن في دير المخّلص١٨٧٠
  

   األب سلوانوس حصني-١٧٥  -٤١٩
 خدم مّدة ١٧٨٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٦٧ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .ن في عّميق البقاع وُدف١٨٠١من الزمن في بلدة عيتا البقاع وتوّفي فيها سنة 
  

   مخشنإغناطيوس األب -٣٥١  -٤٢٠
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٧ تشرين الثاني ٢أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في دمشق

 وُأرسل إلى خدمة بلده دمشق فبقي فيها ممتاًزا بغيرته مجاهًدا في سبيل تعزيز ١٨١٠
من قبل البطريرك ولّما ثار االضطهاد على الكاثوليك . اإليمان الكاثوليكّي

األرثوذآسّي سيرافيم ُنفي مع إخوته الكهنة المخّلصّيين متّيا شامي ومينا مخشن 
ولّما ُدفعت . وغيرهما إلى جزيرة أرواد حيث ذاقوا الكثير من الهوان والذّل والتعذيب

 عادوا آّلهم إلى ١٨٢٠وسنة . األموال إلى الوالي عفا عنهم فرجعوا إلى دير المخّلص
جد وشرف عظيمين، وبقي األب مخشن في خدمة النفوس يعيش بتقوى دمشق بم

في آخر أيامه رجع إلى ". اهللا يصلحهم: "وتقّشف وقناعة يرّدد دائًما آلمته المأثورة
  .١٨٥٦العامر وفيه رقد رقود األبرار سنة 

  
   األب ديمتري مسّدّية-٥٣٧  -٤٢١

 آانون األّول ٢٦لرهبانّية في هو ابن إبراهيم مسّدّية، ُولد في دمشق، أبرز نذوره ا
  .١٨٥٥ وتوّفي في دمشق سنة ١٨٤٨ وسيم آاهًنا سنة ١٨٣٧

  
  اليوم الحادي والثالثون منه

  . افذوآيموس الصّديق وتقدمة الطواف بالصليب الكريم المحييالقّديستذآار 
  .عّكاويتذآار األبوين بتريكيوس عرقجي وحنانيا حّداد واألخ أفذوآيموس ال
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   األب بتريكيوس عرقجي-١٩٣   -٤٢٢
 تشرين األّول ٧ وسيم آاهًنا في ١٧٧١ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

توّفي في صور في شهر تموز . ، اشتهر بنشاطه وغيرته في آّل أعماله١٧٧٨
١٨٢٣.  

  
   األب حنانيا حّداد-١٧٨  -٤٢٣

توّفي .  سيم آاهًنا ثّم١٧٧٠، أبرز نذوره الرهبانّية سنة )سوريا(هو من دير عطية 
  .١٨٢٤سنة 
  

  عّكاوي األخ إفذوآيموس ال-١٩٧  -٤٢٣
  . وتوّفي في دير رشمّيا١٧٧١، أبرز نذوره الرهبانّية سنة عّكاُولد في 
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  آب
  اليوم األّول منه

ين الشهداء المكابّيين السبعة، القّديسوتذآار . الطواف بالصليب الكريم المحيي
  .لعازروأّمهم صالومي، ومعّلمهم الشيخ 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب جرجس فريجات
  

   األب جرجس فريجات-٧١٤  -٤٢٤
أبرز نذوره الرهبانّية . هو منصور بن موسى فريجات، ُولد في خبب في حوران

امتاز منذ مبادئ .  وُدعي جرجس١٨٧٥ آب ١٥ وسيم آاهًنا في ١٨٧٣ آذار ١في 
بالتقّشف والصبر والتضحية، ولذا ُعّين حياته الكهنوتّية بسيرة ال عيب فيها عامرة 

مرشًدا للمبتدئين، فكان يحيي الليالي بالصالة والسهر في الكنيسة ويقضي النهار في 
آانت حياته . إرشاد النفوس إلى الكمال الرهبانّي والعمل اليدوّي في األراضي

ُأرسل لخدمة النفوس في حوران ودمشق وجون . بالحقيقة مشكاة وّضاءة للجميع
ويافا وشتورا، فجذب إليه القلوب بما آان عليه من معرفة في ِعلم الذّمة وِلما آان 

في آخر حياته رجع إلى العامر حيث . يتحّلى به من تأثير في وعظه وإرشاده العلنّي
لبث طويًال برآة له فقد آان يجلد ذاته ويقضي الليل في الكنيسة يبكي ويشهق وفيما 

 ُعّين معّرًفا عاديا للرهبان والراهبات والمبتدئين فأرشد .آان يقّدس آان يبكي أيًضا
رهًطا آبيًرا من النفوس إلى اهللا وبّث الخشوع والحرارة في النفوس المتقّدمة إلى 

آان قصير القامة عصبّي المزاج، طويل اللحية، يتوّآأ على العصا . االعتراف عنده
 في دير ١٩٢٨ّفي بميتة صالحة سنة تو. دوًما ويخاله الناظر أّنه من النساك القدامى

  . رشمّيا
  

  اليوم الثاني منه
  . استفانوس أّول الشهداء ورئيس الشمامسةالقّديسنقل رفات 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان داميانوس صغبيني وجرجس حاطوم
  

   األب داميانوس صغبيني-٦٤٩  -٤٢٥
 وسيم ١٨٦٤ آانون الثاني ١ي أبرز نذوره الرهبانّية ف. ُولد في جنسنايا قرب صيدا

، خدم النفوس أّوًال في دمياط وزفته في القطر ١٨٦٧ تشرين األّول ٢آاهًنا في 
 فُعّين للخدمة في أبرشّية صور فكان راعًيا ١٩٠٨المصرّي ثّم عاد إلى سوريا سنة 

 ١٩١٥ حضر إلى العامر وليث فيه إلى سنة ١٩١٠سنة . للنفوس في تبنين وعينبل
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 على عينيه ماء زرقاء فُعمي لكّنه عاد بصيًرا بعد عملّية ناجحة في وفيها نزلت
ومن ثّم سكن في دير المخّلص وآان فيه شيًخا جليًال مهيًبا جزيل التقوى . بيروت

والتقّشف محبا للصالة يقضي مّدة صالة الفرض الكامل في الكنيسة منتصًبا على 
ابعة الصالة دون أن يتلّوى أو يجلس إّال قدميه واقًفا وراء آرسّي الرئاسة العاّمة لمت

وقد ذآر بعض الشيوخ أّنه آان يملك ماًال وافًرا سّلمه للرئيس العاّم لّما رجع . نادًرا
وثبت ذلك من حديث لبعض أهله األحياء في جنسنايا وهم أقارب . إلى الدير نهائيا

المال لّما يطلبون األبوين نقوال وجوزيف صغبيني من أّنه آان يرفض مساعدة أهله ب
أودع . ذلك وآان متوفًرا معه وقد طرد أحدهم من دمياط ألجل هذا السبب بالذات

  .١٩٢٢نفسه الباّرة بين يدي خالقها في دير المخّلص سنة 
  

   األب جرجس حاطوم-٧٢٩  -٤٢٦
أبرز نذوره . ُولد في خربة قنافار البقاع. هو جرجس ابن مخول لويس حاطوم

، ُعّين ١٨٨٢ تشرين األّول ٢٢ وسيم آاهًنا في ١٨٧٥انون األّول  آ٢٦الرهبانّية في 
مّدة معّلًما للمبتدئين ومن تالمذته المطران غريغوريوس حّجار الذي آان يذآر دوًما 

. خدم النفوس مّدة طويلة في راشيا الفخار. في أحاديثه قصاًصا ناله من األب حاطوم
 هرب من راشيا إلى جديدة ١٩٢٢ة وفي حرب العصابات التي اندلعت في لبنان سن

مرجعيون، وهنالك ُأصيب بالفالج فُنقل أّوًال إلى دير رشمّيا ثّم إلى دير المخّلص حيث 
  .آان من ذوي التقى والفضل. ١٩٣٤توّفي سنة 

  
  اليوم الثالث منه

  .تذآار آبائنا األبرار اسحاق ودلماتوس وفوستوس
  .سفس واألب يوسف قندلفتفي هذا اليوم رقد بالرّب المطران آيرّلس ف

  
   المطران آيرّلس فسفس-٣٦٥  -٤٢٧

 أيار ٦ وسيم آاهًنا في ١٨١١ نيسان ٢٨أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في صيدا
 أسقًفا على أبرشّية حوران وظّل يرعى قطيعه بغيرة ١٨٣٦، انتخب سنة ١٨٢٢

 جاورجيوس ّديسالق في دمشق وُدفن في آنيسة ١٨٥٧وفطنة إلى أن رقد بالرّب سنة 
  .في باب المصلى

  
   األب يوسف قندلفت-٨٧٥  -٤٢٨
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 ٣ وسيم آاهًنا في ١٩٠١ آانون الثاني ١٣أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في صيدا
 وقد طلبه إليها عّكا، خدم النفوس على التوالي في أبرشّية ١٩٠٣تشرين األّول 

ًدا في االآليريكّية المطران غريغوريوس حّجار الذي آان قد تعّرف عليه جّي
ثّم ُأرسل إلى الشام فكان الكاهن النشيط والمتفاني، ومنها انتقل إلى قيتولي . المخّلصّية
ولّما عرف المطران باسيليوس حّجار غيرته وتقواه طلبه ليساعد في . ومغدوشة

  ثّم نائًبا عاما١٩١٧انتخب وآيًال للرهبانّية في صيدا سنة . مدرسة الفرير في صيدا
. فيها وآاهًنا للرعّية وامتاز في هذه الخدم بغيرته وآرمه وحسن ضيافته وتواضعه

 جاورجيوس في نيويورك خلًفا القّديس ُأرسل لخدمة النفوس في آنيسة ١٩٢٢سنة 
لألب إبراهيم بشواتي المخّلصّي ولبث في هذه المدينة ثمانية أشهر، إّال أّن األب 

وبوسائط مختلفة حّتى أقنع األب قندلفت برنردوس غصن الشويرّي سعى آثيًرا 
فمكث األب يوسف في . باالنتقال إلى برمنغهام االباما وحّل هو محّله في نيويورك

 إلى ملووآي ويسكنسين ١٩٢٧مدينة برمنغهام سنتين ثّم انتقل ألسباب صحّية سنة 
ديونها وفي هذه المدينة جاهد آثيًرا حّتى وفى عن الكنيسة . خلًفا لألب بطرس نّحاس

وقد ترك هناك ذآًرا .  ألف دوالر وأصلحها وأنشأ بيًتا للكاهن١٥٠٠٠وآانت تبلغ 
وأثناء إقامة األب قندلفت في أميرآا أرسل إلى الدير . طّيًبا لغيرته وآرمه وتقواه

 أخذ على نفسه نفقة بناء مصيف في ١٩٣٠وفي سنة . والمدرسة اسعافات مالّية آثيرة
.  دوالًرا٣٠٠٠الآليريكّيين وترميم الدير وأرسل أّول دفعة دير المزيرعة للطّالب ا

 فُعّين وآيًال للرهبانّية وآاهن رعّية في صيدا ثّم رئيًسا ١٩٣٤عاد من أميرآا سنة 
، خدم النفوس بعدها ١٩٤٣ ثّم وآيًال للرهبانّية في الشام سنة ١٩٣٨لدير معلوال سنة 

ين الجوزة، لكّنه لم يلبث في الدير  رئيًسا لدير ع١٩٤٩في آفرحونة ثّم ُنقل سنة 
ولّما شاخ عاد فسكن في العامر . المذآور إّال سنة واحدة عاد بعدها إلى آفرحونة

اشتّدت عليه أمراض . وقضى باقي عمره في الصالة ومحّبة أخوته الرهبان وخدمتهم
، ١٩٥٧الشيخوخة فُنقل إلى دير يسوع الملك حيث فاضت روحه الطاهرة سنة 

ا الكاهن بتجّرده عن المال وتقّشفه وفضيلته الراسخة وتقواه العميقة التي اشتهر هذ
آان يعّبر عنها بمظاهر مؤّثرة إّنما اشتهر خصوًصا بمحّبته ألّمه الرهبانّية التي لم 

  .يتأّخر يوًما عن مّد يد المساعدة السخّية لها
  

  اليوم الرابع منه
  .ة الباّرة افذوآياالقّديسي أفسس وين الفتية السبعة المستشهدين فالقّديستذآار 

  .تذآار األب زخريا رشماوي واألخ بولس عازر
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   األب زخريا رشماوي-٣٥٨  -٤٢٩
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٩ تشرين الثاني ٧أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في رشمّيا

، خدم النفوس في أبلح مّدة طويلة من الزمن وفيها توّفي وُدفن في شهر آب ١٨١٩
  .١٨٣٩ة سن

  
   األخ بولس عازر-١٠٣٤  -٤٢٩

، ١٩٣٠ أيلول ١٤، أبرز نذوره البسيطة في ١٩١٣ أيلول ٤ُولد في آفرحونة في 
وقد .  بداء الميننجيت١٩٣٣ آب ٤انتقل إلى رحمته تعالى في المدرسة المخّلصّية في 

  .حزن عليه وعلى شبابه جميع َمن عرفه لنجابته وحسن معشره وخّفة روحه
  

  خامس منهاليوم ال
  . الشهيد افسغنيوسالقّديستقدمة عيد تجّلي رّبنا يسوع المسيح وتذآار 

  .تذآار األب يعقوب حّداد
  

   األب يعقوب حّداد-٣٧٢  -٤٣٠
 أيار ١٦ وسيم آاهًنا في ١٨١٣ آذار ١١أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في روم

ثّم .  في عهده آثيًرا، قضى مّدة طويلة رئيًسا على دير المزيرعة الذي ازدهر١٨٢٢
 لخدمة النفوس فيها وبينما هو بالطريق دهمه المتاولة عّكاأمرته الطاعة بالتوّجه إلى 

  .١٨٣٩في بالد بشارة وقتلوه في شهر آب 
  

  اليوم السادس منه
  .تجّلي رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح المقّدس

  .عيد دير المخّلص
وفائيل جدع ويوسف نخلة والشّماس نعمة اهللا في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان ر

  .جبارة
  .تذآار األب فضل اهللا خّباز

  
  :عيد دير المخّلص العامر

انتقل الرهبان المخّلصّيون في أواخر القرن السابع عشر من مدينة صيدا إلى 
مزرعة مشموشة وبنوا فيها ديًرا للمخّلص على أثر أعجوبة مشهورة جرت في جون 

وفي أوائل القرن التالي تّمت المعامالت القانونّية الستمالك . الّية فيهاقرب الكنيسة الح



 213

ُعّين المؤّسس السعيد الذآر األب استفانوس عطا اهللا أّول رئيس لدير المخّلص . الدير
ويظهر أّن أقدم بناء سكنه الرهبان هو القبو . وخلفه الخوري إبراهيم الطوطو

اء شّيده الرهبان هو الممشى الممتّد من الشرق المستعمل اليوم آمخزن للزيت وأّول بن
.  تّم بناء آنيسة الدير الكبرى١٧٢٠سنة . إلى الغرب والمدعو اليوم ممشى المؤّسس

.  ارتفع االيكونستاز وهو من رخام إيطاليا الثمين بنفقة جرجس مشاقة١٧٥٩وسنة 
وتوالت . قديموفي السنة ذاتها وقع زلزال عنيف تصّدع بسببه جزء آبير من الدير ال

على الدير إّال أّنه بقي ) ١٨٦٠، ١٨٤٥، ١٨٤١، ١٧٩٢، ١٧٧٧(النكبات الخمس 
وقد عّبر عن هذا الصمود . صامًدا ال تزيده عواصف األجيال إّال رسوًخا في أهدافه

ومن ". اهللا في وسطها فلن تتزعزع"األجداد الذين حفروا على صخرة في قلب البناء 
 تزال أنوار المخّلص تشرق في آّل بقعة حّلت فيها طائفة رابية التجّلي انبعثت وال
  .الروم الملكّيين الكاثوليكّية

فبعد نكبة . ومع مرور الزمن آان دير المخّلص يتكامل بناؤه وتتوّسع أماآنه
 ُبنيت القاعات التي على مدخل الدير وهي مكاتب المسؤولين في ١٧٩٢ و١٧٧٧

نطون بوالد بسعيه وإشرافه الممشى المدعو  بنى األب أ١٨٣٥وسنة . العامر اليوم
 بنى األب العاّم باسيليوس صيداوّي ممشى ١٨٤٩باسمه وملحقاته، وفي مجمع 

 ١٩٠٧ والذي جّدده سنة بّحوث إآليمنضوسالخشب القديم الذي سكنه البطريرك 
 في عهد األب العاّم الياس حّجار ُبنيت دار ١٨٨٣األب العاّم جبرائيل نبعة، وفي سنة 

البكتي بمال األب تيموثاوس البكتي مع الملحقات واآلبار الكثيرة المحيطة بها وقد 
 ُأصلحت الدار الجديدة بكاملها ١٨٩٢تحّولت لمستودعات وعنابر، في سنة 

 وصلت ١٨٩٧وخّصصت للضيوف في عهد األب العاّم أثناسيوس صّباغ، وفي سنة 
وفي سنة . ر دام سنين آثيرةمياه نبع الجليلّية بعد تعب آثير وخالف طويل وصب

 في عهد األب العاّم استفانوس صقر ارتفعت القّبة الشاهقة مع ساعتها ١٩٠٤
 نعّوم أغابيوسالمشهورة بمساعدة األب أشعيا سابا المالّية، وفي رئاسة األب العاّم 

 وُأدخلت آالت المعصرة الحديثة ١٩٢٩عّمت الكهرباء الدير العامر والمدرسة سنة 
 في عهد األب العاّم نقوال برخش بني ١٩٣٨ها الغرف الالزمة، وفي سنة وُبنيت ل

الجناح الشرقّي العلوّي بإشراف األب استفانوس يواآيم وآذلك ُبنيت المستودعات 
 قام طابقان فوق بئر قزما بسعي وإشراف ١٩٥٤وفي سنة . الكبرى شرقّي الدير

وال تزال يد . الكبيرة شرقّي الديروُبنيت البرآة . األب يوحّنا داغر رئيس الدير آنئذ
اإلصالح والتجديد تمتّد إلى الدير األّم وقد أصبح بفضل نشاط وغيرة الرؤساء الذين 
تعاقبوا عليه خصوًصا في المّدة األخيرة، منارة للفضيلة وبيًتا لألّمة ومالًذا للمنكوبين 
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لعصماء للشيخ وأجمل ما قيل في وصف دير المخّلص ورهبانه القصيدة ا. والالجئين
  :ناصيف اليازجّي، وهذه بعض أبياتها

  هلّم بنا فيا ِنعَم المقام      إلى دير المخّلص يا غالم
  وتسمع ما يليق به الغرام      ترى ما تشتهي عيناك فيه

  آتاج فوق مفرقها يقام        مقام تصّدر في جبال
  تنال الثلج أسقطه الغمام      تنال البحر منه يد وأخرى

  صالة اهللا تتلى والسالم      د باسم رّبعلى الدير المشّي
  تحيط به المالئكة الكرام     به حّل اإلله فكان عرًشا
  آعقد الدر أدمجه النظام      ترى رهبانه من آّل قطر

  آما بالماء يمتزج المدام      قد امتزجوا بحّب اهللا شخًصا
  دعاء أو صالة أو صيام      رجال شغلهم في آّل حين
  وقبل الصبح في غلس تقام      يقيمون الصالة بجنح ليل
  به من آّل عاطفة هيام      لهم في الليل ترتيل رخيم
  ويطرب حين يسمعه الحمام      تغّرد حين تسمعه القماري
  وأوجههم بها يجلى الظالم      عليهم من ظالم الليل ثوب
  ومن صلواتهم يشفى السقام      ومنهم من تقّشفهم سقام

   وابتساميزّينهما خشوع      وعندهم الرصانة في وقار
  له في آّل مسألة آالم      ومنهم آّل منطيق بليغ

  فأعينهم عن الدنيا نيام      قد انقطعوا عن الدنيا لزهد
  حياة في النفوس لها دوام      يرون الموت في مرضاة رّب

  
  :وقد أنشد خليل بك مطران شاعر األقطار العربّية، نشيًدا رائًعا لدير المخّلص

  في اهللا جّدد خلقنا ونمانا      دير المخّلص حرزنا وحمانا
  .ومن المهالك في الحياة حمانا

  وجمالها للمّتقين يلوح      باب السماء لنا به مفتوح
  .الروح        ما ال ترى عين تراه

  لنكون يوًما خيرة األبناء      يرعى خطانا خيرة اآلباء
  للبيعة الملكّية الزهراء

  رّبهاال تبتغي إّال عبادة       هي بيعة الطهر التي في حّبها
  .وبها سعادتها وعّزة شعبها
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   الشّماس نعمة اهللا جبارة-٢٠٦  -٤٣١
أبرز نذوره الرهبانّية في نيسان . هو من دمشق أصًال، لكّنه ُولد في شفاعمرو

 وبعد سنتين سيم شماًسا إنجيليا والتحق بخدمة مطران زحلة يوسف فرحات ١٧٧٢
 مار الياس الطوق للرهبان  وُدفن في آمنتير١٧٧٨إلى أن توّفي في زحلة سنة 

  .الشويرّيين
  

   األب روفائيل جدع-٦٦٤  -٤٣٢
 ١٨٦٥ آانون األّول ١أبرز نذوره الرهبانّية في . هو ميخائيل جدع، ُولد في حيفا

، آان متضّلًعا باللغة العربّية والصرف والنحو وِعلم ١٨٦٩ أيلول ٢٠وسيم آاهًنا في 
اشتهر باستقامته وجرأته في الدفاع . ًها المًعاوآان فقي. المنطق وفي الشرائع المدنّية

. عن الحّق وعن المظلومين، ونراه لم ينجح آثيًرا في الدعاوي التي آان يدافع عنها
  .١٩٠٤قضى أآثر خدمته الكهنوتّية في حيفا وفيها رقد بالرّب فجأة سنة 

  
   األب فضل اهللا خّباز-٣٨٦  -٤٣٣

 ٢٧ وسيم آاهًنا في ١٨١٦ شباط ٢٧ي ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية ف
  .، توّفي وُدفن في صيدا١٨٢٥حزيران 

  
   األب يوسف نخلة-٩٩٧  -٤٣٣

 ودخل الدير فأبرز نذوره ١٩١٠ آانون الثاني ٢٧في ) فلسطين(ُولد في الرامة 
 وبعدها لنباهته وتقواه ُأرسل إلى مدرسة ١٩٢٦ تشرين األّول ١٩البسيطة في 

وفيها أبرز نذوره االحتفالّية . مة للتخّصص في العلوم الدينّية أثناسيوس في روالقّديس
، ولّما رجع إلى ١٩٣٣ آانون األّول ٣ وسيم آاهًنا في ١٩٣٠ آانون األّول ٢٨في 

 باشر الخدمة والتعليم في دير السّيدة واالآليريكّية ١٩٣٤الشرق في أوائل سنة 
ورص الرهبانّية وحرص على المخّلصّية، فعمل بجهد وإتقان في التعليم وإدارة خ

وقد عرف أن يستفيد من الوقت ومن المواهب التي . إتمام واجباته آكاهن وراهب
ُأعطيت له فعّزز ِعلم البصلتيكا والترنيم الكنسّي وأسهم مساهمة آبرى في المحافظة 

وقد جعل من االآليريكّية المخّلصّية . على تراث الرهبانّية المخّلصّية في هذا المجال
وفي هذا . رسة تبعث باألنغام إلى البعيد آما آانت تشّع دوًما بالفضيلة والِعلممد

خدمة جّناز العلمانّيين والرهبان واألطفال، خدمة : المجال نشر بالطبع آتًبا آثيرة منها
الفصح المجيد بالتعاون مع األب آيرّلس حّداد، الليتورجية اإللهّية وهو آتاب ال 

آما نشر . الكنسّي البيزنطّي وآتاب البروصوميات وغيرهايستغنى عنه في الترنيم 
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ُأرسل إلى خدمة . بعض ترجمات لآلباء الشرقّيين اليونان في الرسالة المخّلصّية
، وفي ١٩٤٩الرعايا بعد هذه السنين التي قضاها في المدرسة فكان في عّمان سنة 

ي عين زحلتا سنة  وف١٩٥١الزرقاء في مبادئ تأسيس هذه الرسالة المخّلصّية سنة 
 وأخيًرا انتقل إلى النبطّية ١٩٦٨، وفي الدامور سنة ١٩٦٥، وفي صور سنة ١٩٥٨

، ولّما آان عمله الراعوّي مقتصًرا على بعض الخدم الدينّية عمل في ١٩٧٤سنة 
فلم يكن يهدأ عن البحث . رسالة نشر البشارة الصالحة بواسطة المطبوعات المختلفة

وال ألجل تعميم هذه الكتب والمنشورات في األوساط المسيحّية والتأليف والنشر والتج
من منشوراته القّداس اإللهّي في أشكال وطبعات مختلفة، الصلوات . وغير المسيحّية

العمومّية لمختلف الظروف واألحوال، والتحفة البهّية في الصلوات واألناشيد الكنسّية 
ي وصالة الصوم والمدائم والبراآليسي والشعبّية الملكّية والمارونّية، ورفيق المصّل

وأسبوع اآلالم المقّدس والفصح المجيد، وصالة الغروب والمزامير على األلحان 
الثمانية، وأناشيد شعبّية لتالمذة المدارس، وتريز الطفل يسوع قّديسة إنطالقّية 

تريزيا ة القّديسوشاعرة روحّية باللغتين العربّية واالفرنسّية، ومنتخبات من قصائد 
 شربل مخلوف، والتآلف القّديسالطفل يسوع، وهدّية مطران وباقة زهور إلى 

وآان يستعّد لنشر رحلة أدبّية مسكونّية من النبطّية إلى . المسيحّي وغيرها من الكتب
عدا هذا آّله هناك رآمة من المنشورات المدرسّية والدفاتر . دير عين الجوزة

د استهدف األب نخلة من هذا النشر تدعيم الملكوت وق. والمفّكرات والصور المقّدسة
وشّد العروة مع اهللا بالصالة والتسبيح له بالنشيد والترنيم، وتسهيل الصالة لكّل مؤمن 
ومساعدته لتكون الصالة صلة المخلوق بالخالق، وعمل أيًضا في سبيل توحيد القلوب 

واستمّر . مته على األرضوصهر النفوس في بوتقة اإليمان باهللا الواحد ومحّبته وخد
األب نخلة رسوًال للكلمة وللمسيح في آّل األنحاء اللبنانّية متجّوًال في القرى والمدن 

ولّما تفاقم الخراب في بلدة النبطّية بسبب الحرب . يحمل إليها نفثات قلبه المحّب هللا
رى المجاورة  إلى دير عين الجوزة ليخدم الق١٩٨٢اللبنانّية الطويلة نقلته السلطة سنة 

لهذا الدير وليساعد النائب األسقفّي العاّم في البقاع األب غريغوريوس غصان رئيس 
إّال أّن الموت فاجأه وفاجأ آّل َمن عرفه بسبب أّنه لم يكن يشكو من . دير عين الجوزة

شيء وال يتعب من شيء رغم آثرة أسفاره وشظف معيشته وقّلة اهتمامه براحته 
 في يوم عّم فيه الفرح والسرور بسبب عيد ١٩٨٢ آب ٦ته في وآان مو. وبهندامه

وُأقيم له جّناز خاشع . الدير العامر ورسامة أربعة من أبناء الرهبانّية آهنة وشمامسة
وبسيط، أسف فيه الجميع لغياب آاهن فاضل تاجر بالوزنات واستغّل المواهب التي 

 نصب عينيه أّنه راهب وآاهن ُأعطيت له بنشاط وهوس جاوز الحدود أحياًنا، واضًعا
  .آّرس نفسه لخدمة اهللا واإلنسان
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  اليوم السابع منه

  . الباّر في الشهداء ذوميتيوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب البطريرك آيرّلس سياج واألب أنطون آيورك

  
   البطريرك آيرّلس سياج-٩٩  -٤٣٤

 وبعد سنتين سيم آاهًنا بوضع يد ١٧٥٠ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
 ثّم بطريرًآا أثناء ١٧٦٣انتخب أسقًفا على حوران سنة . البطريرك آيرّلس طاناس

، ولم ١٧٩٤المجمع الطائفّي الذي التأم في آنيسة النبّي الياس في دير رشمّيا سنة 
ُدفن في  و١٧٩٥يلبث طويًال في هذه المهّمة إذ توّفي فجأة في بلدة عيتنيت البقاع سنة 

آان غيوًرا على النفوس، واعًظا فصيح اللسان، قوّي الحّجة، وذا طبع هادئ . آنيستها
  .وعزم ثابت ومحّبة فائقة

  
   األب أنطون آيورك-٩٥٤  -٤٣٥

 ١٨٩٦ آب ٦ُولد في دمشق في . هو عبد اهللا بن سرآيس آيورك وشفيقة نقاش
 تموز ١١آاهًنا في  وسيم ١٩١٧ تشرين األّول ٢١وأبرز نذوره الرهبانّية في 

 ثّم في مدرسة دير القمر سنة ١٩٢٠، وعّلم في المدرسة األسقفّية بصيدا سنة ١٩٢٠
 فتنّقل بين حيفا عّكا ُأرسل إلى ١٩٢٥، وفي ١٩٢٥ وفي مدرسة بعلبك سنة ١٩٢٢

 عاد إلى التعليم في المدرسة ١٩٢٨وفي سنة .  والرملة وآفرياسيف وعجلونعّكاو
 إلى اإلسكندرّية ١٩٣١انتقل سنة .  ثّم في مدرسة دير المخّلصالبطريرآّية في الشام

وقد . مرشًدا لراهبات البيزنسون وآاهًنا للرعّية ولبث هناك إلى أن أصابه شلل في يده
عرف في هذه الخدمات آّلها بغيرته على النفوس واهتمامه بشؤونها الروحّية ووداعة 

ص نهائيا وبقي يمارس التعليم  عاد إلى دير المخّل١٩٣٣سنة . ودماثة أخالقه
واإلرشاد والتأليف وآان ال يضّيع الوقت فقد ترجم آتاب التعليم المسيحّي للشرقّيين 
للكردينال غسباري في ثالثة أجزاء، ثّم آتاًبا في الرّد على تّرهات العصر، وعّرب 
لفة مقالة في انتقال العذراء لألب داود الخوري المخّلصّي، آما نشر آراريس مخت

وثابر في الدير على . ينالقّديسقصد إذآاء التعّبد لقلب يسوع وللعذراء مريم ولسائر 
في األشهر . حضور الصلوات والتمارين العمومّية رغم أمراضه ووهن شيخوخته

  . في دير المخّلص١٩٦٠األخيرة من حياته الزم الفراش وتوّفي سنة 
  

  اليوم الثامن منه
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  .معترف أسقف آيزيكوس إميليانوس الالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران بولس أبو مراد

  
   المطران بولس أبو مراد-٧٩٢  -٤٣٦

 وُعّين أستاًذا في اآليريكّية دير المخّلص ثّم ١٨٨٩ُولد في زحلة وسيم آاهًنا سنة 
شّية  ُعّين رئيًسا رهبانيا ونائًبا عاما في أبر١٨٩٢سنة . في اآليريكّية عين تراز

 ١٩٠٠بانياس ثّم اصطحبه البطريرك بطرس جريجيري وهناك سامه أسقًفا سنة 
وعّينه نائًبا بطريرآيا في رومة حيث آان ينعم باالعتبار السامي لدى قداسة البابا 

 ُعّين نائًبا بطريرآيا في ١٩٠٣وفي سنة . الون الثالث عشر والكردينال رمبوال
ة بيروت بوفاة راعيها المطران أثناسيوس صوايا ولّما شغر آرسّي أبرشّي. القدس

اشتهر هذا األسقف بعلمه وفصاحته، . ُعهد إلى المطران أبي مراد بإدارة األبرشّية
ورغم قّلة الوثائق التي تحكي عن هذا الحبر . وقد أّلف آتاًبا فلسفيا عن النفس البشرّية

وله هدّية . ة الروحّية السنوّيةيذآر أّنه آان يترّدد مراًرا إلى العامر لحضور الرياض
 باسيليوس قّدمها للرهبانّية بمناسبة اليوبيل القّديسثمينة في آنيسة الدير وهي أيقونة 
لم يتسّلم هذا األسقف أبرشّية معّينة بل آان دوًما . المئوّي الثاني لقيام دير المخّلص

توّفي في . ل تذآريرعى شؤون أبرشّيات بالنيابة ولوقت محّدد، ولهذا لم يقم بأعما
  . وُدفن في آاتدرائّية سّيدة النجاة١٩٣٥زحلة حيث عاش في آخر حياته سنة 

  
  اليوم التاسع منه

  . الرسول متّياالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أثناسيوس يارد والمطران يوحّنا بسول الخوري

  .تذآار األبوين متّيا عّمار ومتّيا شامي
  

  ب متّيا عّمار األ-٢٣٤  -٤٣٧
توّفي .  ثّم سيم آاهًنا١٧٧٤ أيلول ٢٨ُولد في رشمّيا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٧٩٩بداء المفاصل في دير المخّلص سنة 
  

   األب متّيا شامي-٣٣٤  -٤٣٨
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٤ حزيران ١ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 نفاه األتراك بسعي البطريرك ١٨٢٠سنة ، خدم النفوس في الشام وفي ١٨٠٩
األرثوذآسّي سيرافيم إلى جزيرة أرواد مع غيره من الكهنة المخّلصّيين الدمشقّيين 
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وفي منفاه الذي دام سبعة أشهر ذاق الجوع .  ومينا مخشنإغناطيوسومنهم األبوان 
تى إلى دير ولّما عاد مع رفاقه بسعي عبد اهللا باشا والي صيدا، أ. والتشّرد والتعذيب

المخّلص حيث استعاد قواه الصحّية، ومنه سافر إلى دمشق لمتابعة الجهاد، فأآمل 
  .١٨٢٣خدمته بنشاط وغيرة إلى أن رقد بالرّب سنة 

  
   األب أثناسيوس يارد-٧٠٥  -٤٣٩

 ١٨٧١ أيار ٤هو هيكل بن جرجس يارد، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، آان رخيم الصوت، بارًعا في أصول ١٨٨٠انون الثاني  آ١٨ثّم سيم آاهًنا في 

ثّم . البصلتيكا، لذلك ُأرسل قبل سيامته الكهنوتّية إلى اإلسكندرّية ليرّنم في آاتدرائّيتها
  .١٨٩٠رجع من مصر وخدم النفوس في صور وصيدا حيث توّفي بداء الجنب سنة 

  
   المطران يوحّنا بّسول الخوري-١٠٥٨  -٤٣٩

، أبرز ١٩٢٠ أيار ٧ُولد في مغدوشة في .  بسول ومرتا الخوريهو ابن الياس
 تموز ١١ وارتقى إلى درجة الكهنوت في ١٩٤٢ آذار ٢٥نذوره الرهبانّية في 

، قضى فترة طويلة في االآليريكّية المخّلصّية أستاًذا ونائًبا للرئيس ورئيًسا لها ١٩٤٣
ا للطف معشره وحسن ، آان غيوًرا ونشيًطا في التعليم، محبوًب١٩٥٢في سنة 
اشتهر بتدريس اللغة العربّية ألجيال آثيرة، وقد آان ملما بها وبآدابها، . سياسته

أثناء رئاسته على المدرسة . متعّمًقا في أساليب بالغتها، فصيح اللسان في الخطابة بها
تّم بناء جناح الداخلّيين وملحقاته، وقد دّشنه رئيس جمهورّية لبنان الرئيس آميل 

، ورغم اهتمامه بالتدريس وإدارة المدرسة آان يتجّول إللقاء ١٩٥٥شمعون سنة 
المواعظ والمحاضرات، فعرفته أآثر آنائس سوريا ولبنان واألردن واعًظا ساحًرا 

 ُعّين نائًبا عاما ألبرشّية زحلة فعمل على ١٩٥٥في سنة . يجذب النفوس إلى اهللا
وبفضل غيرته ونشاطه . ذراء سّيدة البقاعإصدار مجّلة الرسول وتشييد تمثال للع

ومن زحلة انتقل . وحسن تدبيره جمع مبلًغا آبيًرا من المال لقيام هذا المشروع العظيم
 فجمع القلوب ووّحد اآلراء بعد ١٩٥٩األب يوحّنا إلى رعّية بوسطن ماس سنة 

 ١٩٦٢ولم يطل العهد به في بوسطن حّتى انتخب في آانون األّول سنة . خالف مرير
أسقًفا على أبرشّية حمص ويبرود، فاحتّج أهالي بوسطن الذين تعّلقوا به آثيًرا وأحّبوه 

وفي أبرشّية حمص باشر العمل بجّد وغيرة فبنى في . لجميل صفاته اإلنسانّية المثلى
حمص آاتدرائّية جميلة الهندسة ومطرانّية واسعة األرجاء وآذلك بنى في يبرود 

فة وعّزز األوقاف واستثمر األمالك المهملة وجلب الراهبات مطرانّية تليق بالطائ
 في شهر آب نقل إلى أبرشّية ١٩٧١وفي سينودس سنة . للخدمة في مدارس األبرشّية
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 يواآيم فعمل على تنظيم األبرشّية واالستفادة أفثيميوسزحلة والفرزل خلًفا للمطران 
وإذ . م إدارة مستشفى تل شيحامّما ترآه السلف الصالح، وأصلح الدار األسقفّية ونّظ

آان في أوّج نشاطه وعطائه ألّم به مرض عضال فعمل آثيًرا للتخّلص منه إلى أن 
، فمات مأسوًفا عليه آثيًرا فقد آان رجل تطّلعات واسعة ١٩٧٧ آب ٩صرعه في 

وبكاه البطريرك حكيم وأساقفة الطائفة . وطموحات آثيرة ومحّط آمال آثيرين
 حافل آسفين على غياب أمير للبيان ورجل جرأة عرف آيف والشعب في جّناز

يصارع الملّمات والصعوبات بعناد وشراسة ويتغّلب عليها بسداد رأيه وشجاعته 
  .  وصبره

  
  اليوم العاشر منه

  . الشهيد لورنسيوس رئيس الشمامسةالقّديستذآار 
  . عيسىأندراوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان ديونيسيوس حّداد و

  .تذآار األبوين لورنسيوس معراوي ولورنسيوس ريشا
  

   األب لورنسيوس معراوي-٣٥  -٤٤٠
، ١٧٣١ وسيم آاهًنا سنة ١٧٢٥ُولد في معرة الشام، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

آان مصاًبا بداء في صدره فاحتمله بصبر عجيب وآان عابًدا هللا بكّل تقوى محبا 
 سقط من السطح في دير ١٧٧٦سنة . لرهبانّيةللكمال ومحافًظا على القوانين ا

  .المخّلص من علّو شاهق فمات بعد أربع ساعات
  

   األب لورنسيوس ريشا-١٣٤  -٤٤١
 نيسان ١ وسيم آاهًنا في ١٧٥٦ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

 ١٨٠٠، خدم مّدة طويلة في آفرحونة قرب جزين وفيها توّفي بالطاعون سنة ١٧٦٩
وُيذآر أّن الكهنة الذين آانوا يخدمون رعّية آفرحونة آانوا . فن في آنيستهاوُد

يسكنون في دير المزيرعة ويّتضح من السجل أّن عدد رهبان دير المزيرعة لم يكن 
  .يقّل عن ثالثة أو أربعة رهبان

  
   األب ديونيسيوس حّداد-٤٦٧  -٤٤٢

 وله من العمر ١٨٣١األّول  تشرين ٢٥ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس ١٨٣٥ أيار ١٧خمس وعشرون سنة ثّم ارتقى إلى درجة الكهنوت في 

  .١٨٤٨في القاهرة وفيها توّفي بالهواء األصفر سنة 
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   عيسىأندراوس األب -٧٩٤  -٤٤٣

 ١٣ بن الياس بولس عيسى، ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في أندراوسهو 
، خدم النفوس في دمياط ١٨٨٨ تشرين الثاني ١١ّم سيم آاهًنا في  ث١٨٨٥آب 

توّفي . وعاش مكّرًما يقّدره الجميع لسالسة طبعه وغيرته. وصور وصيدا وقيتولي
 مخّلًفا مع أخيه ١٩٣٩وُدفن في قيتولي التي آان خادًما فيها في أواخر حياته سنة 

. ا سّمي بالوآالة المخّلصّية في قيتولي عيسى ألّمه الرهبانّية بيًتا آبيًرأفثيميوساألب 
 والدهما وهو مبلغ أفثيميوس وأندراوسوقد ُبنيت هذه الوآالة من مال ترآه لألبوين 

 سنة فعمل ٤٨وقد استدان البعض هذا المبلغ من األبوين مّدة . سّتة آالف غرش ترآّي
  .مع الفائدة المرآبة ثروة آبيرة

  
  اليوم الحادي عشر منه

  . الشهيد افبلوس الشّماسيسالقّدتذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األخ أنطون قرداحي

  
   األخ أنطون قرداحي-٣١٣  -٤٤٤

، عاش راهًبا ١٧٩٨ تشرين الثاني ١٥ُولد في جزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
بسيًطا طيلة حياته يعمل في األرض بنشاط وغيرة وفي خدمة إخوته الرهبان، توّفي 

  . ١٨٣٣ السّيدة سنة وُدفن في دير
  

  اليوم الثاني عشر منه
  .ين الشهيدين فوتيوس وانيكيتوسالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب جبرائيل أبو زيد
  

   األب جبرائيل أبو زيد-٦٧١  -٤٤٥
 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٦٧ نيسان ٢٤ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٧٤مشق مّدة قصيرة إذ قد توّفي فيها سنة ، خدم النفوس في د١٨٧٣
  

  اليوم الثالث عشر منه
  .نقل رفات أبينا الباّر مكسيموس المعترف

  .القّسيس فيليّبوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 
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  القّسيس فيليّبوس األب -٨٦٦  -٤٤٦

ن  آانو٥، ُولد في معلقة زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في القّسيسهو سليم جرجس 
، بدأ خدمة النفوس في دير القمر ثّم ١٨٩٩ أيلول ١٠ وسيم آاهًنا في ١٨٩٥األّول 

 فخدم في آثير من مدنها وقراها آصفد عّكافي الفرزل، ُنقل بعدها إلى أبرشّية 
وشفاعمرو مّدة سّت سنوات، وآان ممتاًزا بالغيرة والرزانة والبشاشة، وقد أعّزه 

. س حّجار واعتمد عليه في تدبير آثير من األمورواعتبره آثيًرا المطران غريغوريو
خدم الرهبانّية أيًضا فكان رئيًسا على دير رشمّيا مّدة ثالثة مجامع متتالية فنشط في 

انتخب مدّبًرا سنة . اإلصالح والبناء وآان آريم اليد والنفس فاحترمه وأآرمه الجميع
 ثّم وآيًال للرهبانّية في ،١٩١٦ وُعّين رئيًسا من جديد على دير رشمّيا سنة ١٩٠٣

 ُأرسل ١٩٢٢، وفي سنة ١٩٢٥ ورئيًسا على دير عّميق سنة ١٩٢٢صيدا سنة 
 فأحّبه المسيحّيون والدروز على السواء وآسب احترام حاصبّيالخدمة النفوس في 

 مرض بذات الرئة فُنقل إلى بيروت وما لبث أن رقد بالرّب بعد ١٩٢٩سنة . الجميع
آان رزيًنا في آّل حرآاته، بشوًشا، أديًبا، نديًما، . ى دير المخّلصبضعة أيام فُنقل إل

  .يلّذ حديثه لجميع السامعين
  

  اليوم الرابع عشر منه
  . النبّي ميخاالقّديستقدمة عيد رقاد والدة اإلله الفائقة القداسة ، وتذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان فورتوناطوس باشا وصموئيل أبو خير
  

   األب فورتوناطوس باشا-٢٠٢  -٤٤٧
 وسيم آاهًنا ١٧٧١ تشرين الثاني ٢١ُولد في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، ُأصيب بداء السّل فذهب إلى دير القمر بلده للتعافي وهناك توّفي وُدفن ١٧٨٥سنة 
  .١٧٩٦سنة 
  

  األب صموئيل أبو خير  -٤٤٨
 ١٩١٦سنة . دم النفوس في أمكنة آثيرة، خ١٨٧٧ُولد في عيتنيت، سيم آاهًنا سنة 

  . ذهب إلى عيتنيت فتوّفي وُدفن في دير عين الجوزة
  

  اليوم الخامس عشر منه
  .رقاد الفائقة القداسة سّيدتنا المجيدة والدة اإلله الدائمة البتولّية مريم
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  .عيد دير سّيدة النياح المعروف بدير االبتداء
  .ايل الحّداد واسكندر نمرفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان مخ

  
  عيد دير سّيدة النياح المعروف بدير االبتداء

 اشترى األب استفانوس عطااهللا مزرعة آشكايا من مالكها ١٧٣٣حوالي سنة 
الشيخ علي جنبالط الكبير شيخ مشايخ الدروز وبنى فيها القبو القائم إلى اآلن ليكون 

 اشترى األب ١٧٤٧وفي سنة . لمأوى للرهبان ومستودًعا آلالت الفالحة وللغال
 زآار الرئيس العاّم مزرعة قريبة إلى مزرعة آشكايا وهي آسارة أفثيميوس

ثّم ُبنيت الكنيسة المعروفة . الزعرورة وأرض الدباغة وضّمها إلى أمالك دير السّيدة
 ومنذ ذلك التاريخ أصبح دير السّيدة ديًرا قانونيا ولرئيسه ١٧٣٩بسّيدة الوعرة سنة 

وأّول رئيس نعرفه في . ّق التقّدم على جميع رؤساء األديار بعد رئيس دير المخّلصح
 وخلفه األب الباّر ١٧٤٧ زآار الذي ُعّين سنة أفثيميوسدير السّيدة القديم هو األب 

 باشر الرهبان بناء دير السّيدة الجديد ألّن القديم ضاق ١٧٥٥ برغل وسنة أرسانيوس
أّما الكنيسة الحالّية فقد أخذ . ه مناًخا غير صالح للسكنبرهبانه وألّن موقعه يولي

 في عهد األب العاّم ١٨٢٣ ولكن لم يتّم تدشينها إّال سنة ١٧٩٠الرهبان ببنائها سنة 
تعّرض دير السّيدة لكّل النكبات التي حّلت بدير المخّلص إّال أّنه آان دائًما . سابا آاتب

في . ّيدة وجهود الرؤساء الذين تعاقبوا عليهيتجّدد ويزدهر بفضل برآة المخّلص والس
 صدر أمر من الكرسّي الرسولّي الرومانّي بتخصيص دير السّيدة ١٨٦٥ آب ٩

 لّما تزعزع البناء على أثر الزلزال ُبنيت ١٨٩٦في سنة . للمبتدئين دون سواهم
دة  ُهدمت الطبقة العليا من دير السّي١٩١٠القناطر الغربّية لدعم البناء وفي سنة 

وآانت تتأّلف من غرف صغيرة على النسق القديم وُبني مكانها بيت منامة واسع 
وفي سنة . وغرف على الطريقة العصرّية وذلك في عهد األب العاّم جبرائيل نبعة

 في مجمع األب باسيليوس شحادة أقّر االبتداء الرسمّي في دير السّيدة بعد تمام ١٩٢٢
صلحت آنيسة سّيدة الوعرة بمساعدة المطران الخامسة عشرة، وفي السنة نفسها ُأ

 معلوف المالّية، ومنذئذ ُحّدد أن يقام في المعبد المذآور قّداس يحتفل به إآليمنضوس
سيادة الرئيس العاّم نهار الجمعة سادس الفصح المجيد، وهو اليوم الذي فيه ُدّشنت 

  .هذه الكنيسة بعد إصالحها
 تجّدد دير السّيدة ١٩٥٢ى هذا الدير، ففي سنة استمّرت يد اإلصالح تمتّد دوًما إل

بعد أن ُترك مّدة طويلة من الزمن وبعد أن استعمل في النكبة الفلسطينّية آميتم ألوالد 
لقد تّم هذا اإلصالح بسعي اآلب . الالجئين، ثّم آدير ابتداء للراهبات المخّلصّيات

لّية أرسلها له اآلباء يوسف بهيت الذي جلب له ماء العين المقيصبة بإمدادات ما
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المخّلصّيون الذين آانوا يحترمونه وال يرفضون له طلًبا ومنهم األبوان بوليكربوس 
وأصلح مع الدير آنيسة سّيدة الوعرة بفضل تلك . وردة وثاوفيلوس عطااهللا

وفي المّدة األخيرة سعى الرؤساء خصوًصا األب بولس سماحة لجعل . المساعدات
ا ومنّظًما وبيت صالة ومدرسة روحّيةهذا الدير ديًرا عصري.  

  
   األب مخايل الحّداد-٥٠٤  -٤٤٩

 أيلول ٢٩هو ابن يوسف ضاهر الحّداد، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ثّم ُأرسل إلى اإلسكندرّية وهو ال يزال .  وله من العمر ثالث وعشرون سنة١٨٣٥

. نتخب مدّبًرا ثانًيا ثّم رئيًسا لدير عّميق، ا١٨٤٠ أيار ٥شماًسا وفيها وسم آاهًنا في 
  . لّما نزل إليها بداعي المرض١٨٦٩وقد توّفي وُدفن في بيروت سنة 

  
   األب إسكندر نمر-١٠٧٣  -٤٥٠

، أبرز ١٩٢٣ أيلول ٢٦هو سليم بن شكري نمر وحليمة علوان، ُولد في رشمّيا في 
، آان نجيًبا ١٩٤٨ تموز ١١ وسيم آاهًنا في ١٩٤٥ حزيران ٣نذوره الرهبانّية في 

نشط في خدمة المدرسة مّدة طويلة معّلًما ومناظًرا، وفي أثنائها اهتّم . وغيوًرا وجريًئا
بخدمة النفوس في جون، فأصلح آنيستها وزّينها بالهياآل الرخامّية وأّسس أخوّيات 

 في  ُعّين آاهن رعّية١٩٥٥سنة . للسّيدات، وآان محبوًبا لنشاطه وغيرته المتوّقدة
مشغرة فكان الراعي الغيور والساهر والسند الحصين في أوان المحن، خصوًصا سنة 

انتقل من مشغرة إلى أبلح ثّم إلى دير مار .  لّما عصفت الثورة في لبنان١٩٥٨
رجع إلى المدرسة المخّلصّية . سرآيس في معلوال، ولم يلبث هناك إّال مّدة وجيزة

ة صور، وآان يتنّقل في البرد والمطر والحّر من دير ليعّلم فيها وليهتّم بخدمة أبرشّي
المخّلص إلى يارون في جنوب لبنان على دراجة نارّية ليخدم النفوس فيها ويقوم 

 ُأرسل لمساعدة آاهن أبلح األب مكسيموس ١٩٦٤ آب ١٥في . بواجباته الراعوّية
ارّية صدمته عجيمي في عيد آنيسة البلدة، ولّما آان راجًعا وهو على دّراجته الن

سيارة فتوّفي على أثرها وآانت وفاته خسارة جسيمة للرهبانّية التي فقدت به ابًنا 
وقد بّينت . مخلًصا وغيوًرا، فصيح اللسان، جريًئا في قول الحّق ومتفانًيا في الخدمة

حياته وما قام به من أعمال مبرورة وهي لألب " جذوة تنطفئ"نشرة خاّصة بعنوان 
، مّما يدّل على تضّلعه "زنابق بين الشوك: "له آتاب مطبوع بعنوانو. الياس آويتر
  .باللغة العربّية

  
  اليوم السادس عشر منه
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. نقل صورة رّبنا يسوع المسيح غير المصنوعة بيد، أّي المنديل المقّدس، من الرها
  . الشهيد ذيوميذوسالقّديسوتذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األخ غريغوريوس الدادا
  .تذآار األخ روآس

  
   األخ روآس-٢٤٠  -٤٥١

 وبقي راهًبا ١٧٧٥ نيسان ٢٣ُولد في ساحل صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  . وُدفن في آمنتيره١٨٤٠بسيًطا تقيا نشيًطا إلى أن توّفي في دير السّيدة سنة 

  
   األخ غورديوس الدادا-٤١٢  -٤٥٢

 وعاش راهًبا بسيًطا ١٨١٨ شباط ١٣، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد في 
فامتاز بسيرته الصالحة التي مدحها الجميع، وتمّسكه بالصلوات واألصوام والتأّمالت 

رقد بالرّب رقود . آان غيوًرا على تعليم الرهبان ونموذًجا حيا للفضائل. المتواصلة
  .١٨٤٦ين في دير المخّلص سنة القّديساألبرار 

  
  اليوم السابع عشر منه

  . الشهيد ميرونالقّديسار تذآ
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب نقوال إبراهيم

  .عّكاوي إغناطيوستذآار المطران 
  

  عّكاوي إغناطيوس المطران -٥٢٥  -٤٥٣
 تموز ١٨، ُولد في دير القمر وأبرز نذوره الرهبانّية في عّكاوي بولس هو ابن
لغيرة والنشاط منذ مبادئ ، امتاز با١٨٤٣ تشرين الثاني ٨، سيم آاهًنا في ١٨٣٧

 وانتخب مدّبًرا عّكاحياته الكهنوتّية فقّدرته الرهبانّية وعّينته رئيًسا في زحلة ثّم في 
، ولّما توّفي المطران آيرّلس فسفس راعي أبرشّية حوران خلفه هو ١٨٥٥ثالًثا سنة 

يقيا ، فساس أبرشّيته بمحّبة وغيرة وقادة وعاش راهًبا حق١٨٥٩وتسّلم مهامه سنة 
 عّينه الكرسّي الرسولّي الرومانّي زائًرا رسوليا مع المطران ١٨٦٢سنة . وهو أسقف

غريغوريوس يوسف على الرهبانّية المخّلصّية، فقام بمهّمته خير قيام وبذل جهوًدا 
مثمرة في تعزيز الرهبانّية بعد نكبة سنة الستين وفي جمع آلمة الرهبان وساعد األب 

ر األّول والمسؤول آنئذ في الرهبانّية في إصالح دير المخّلص سمعان نصر المدّب
وآان جميع الرهبان يعتبرونه مثل أّم حنون، وقد . وسائر األديار المنهوبة والمهّدمة
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عمل آثيًرا على لّم شتاتهم وجمع آلمتهم وتوحيد صفوفهم، خصوًصا لّما برز وعظم 
 ذهب إلى رومة ١٨٦٩سنة . مخّلصّيينالخالف بين الرهبان الدمشقّيين واللبنانّيين ال

لحضور المجمع الفاتيكانّي المسكونّي األّول وبعد رجوعه بمّدة وجيزة توّفي في مثل 
 وآان قد ذهب إلى دمشق الفتقاد أبرشّيته وأبناء الرهبانّية ١٨٧٠هذا الشهر من سنة 

رهبان آان من ال. وبعد أن نجح في مسعاه الحسن ِلما آان له من اعتبار واحترام
  .الصالحين العاملين دوًما لخير الرهبانّية وتعزيزها في آّل المجاالت

  
   األب نقوال إبراهيم-٩٨٩  -٤٥٣

، أبرز نذوره ١٩٠٥ آانون الثاني ٢هو ابن أمين إبراهيم، ُولد في مشغرة في 
 ١٩٣٢، وبين سنة ١٩٣١ تموز ٢٦ وسيم آاهًنا في ١٩٢٧ آب ١٨االحتفالّية في 

انتقل . ي المدرسة المخّلصّية وفي المدرسة األسقفّية في صيدا عمل ف١٩٣٧وسنة 
 إلى مصر فكان مرشًدا لراهبات البيزانسون وآاهن رعّية في رمل ١٩٣٧سنة 

 ثّم نقل إلى القاهرة فكان مديًرا للمدرسة البطريرآّية سنة ١٩٤٤اإلسكندرّية إلى سنة 
، وفي ١٩٥٠ًال رهبانيا سنة  ثّم وآي١٩٤٨ ثّم رئيًسا للمدرسة اليوسفّية سنة ١٩٤٦

هذه المهّمات المختلفة في القطر المصرّي آان الكاهن االجتماعّي المرح، الطّيب 
 ُأرسل ١٩٥٣سنة . األحدوثة والنكتة، الملّم بكّل شاردة وواردة والنشيط في الخدمة

إلى ميثون فكان من عملة الساعة األولى النشيطين والغيورين على مصلحة 
وفي هذه األثناء لّحن القّداس البيزنطّي باللغة االنكليزّية وطبعه في أميرآا . الرهبانّية

مع آتاب خدمة الجّناز السّيدّي باللغة ذاتها وسعى بحذاقة عند صديقه األب بطرس 
أبو زيد المخّلصّي فأقنعه قبل موته بأن يشرآه آفريق ثاٍن في حسابه في البنك، وهذا 

ن المال للبدء في مشروع مؤّسسة المخّلص االجتماعّية ما يسّر الحصول على آمّية م
 انتقل إلى ميامي فلوريدا فسعى بنشاط وغيرة ١٩٦٧وفي سنة . المعروفة بدار العناية

 آب ١٧لتأسيس آنيسة فيها، لكّن الموت عاجله بنوبة قلبّية شديدة أودت بحياته في 
إذ آان ال يزال قادًرا  قبل أن يتّم مسعاه الحسن فحزن عليه جميع َمن عرفه ١٩٧٣

  .على العطاء والعمل المثمر
  

  اليوم الثامن عشر منه
  .ين الشهيدين قلورس ولفروسالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان الياس سمنة وفيلوثاوس وردة
  

   األب الياس سمنة-٢٨٩  -٤٥٤
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م آاهًنا سنة  وسي١٧٨٨ تشرين الثاني ٢ُولد في مصر، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .، آانت حياته صالحة وفاضلة١٨٤٦، توّفي في القاهرة سنة ١٨٠٥

  
   األب فيلوثاوس وردة-٢٩  -٤٥٤

، امتاز ١٧٢٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٢٤ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
انتخب وآيًال لتوزيع ما يلزم . منذ دخوله الرهبانّية بحياته الفاضلة وخدمته الصالحة

. خوة وُدعي لذلك باألقنوم، وقد قام بهذه الوظيفة أحسن قيام، فانتخب مدّبًرا مراًرالأل
 ١٧٦٣توّفي سنة . قضى حياته آّلها مجتهًدا في اآتساب الفضائل ومثًال حيا للجميع

  .في دير المخّلص وأسف لوفاته جميع الرهبان
  

  اليوم التاسع عشر منه
 ورفاقه األلفين والخمس مئة والثالثة  القائدأندراوس الشهيد القّديستذآار 
  .والتسعين

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب صفرونيوس حّداد
  

   األب صفرونيوس حّداد-٦٨١  -٤٥٥
 ٣٠ وسيم آاهًنا في ١٨٦٨ حزيران ١، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد في 

رشّية ، آان بارًعا في أصول البصلتيكا، رخيم الصوت، خدم في أب١٨٨٣أيلول 
  .١٩١٤بانياس مّدة طويلة من الزمن وتوّفي في جديدة مرجعيون سنة 

  
  اليوم العشرون منه

  . النبّي صموئيلالقّديستذآار 
  . واألخ صموئيلأّيوبتذآار األبوين برنردوس غّمة وصموئيل 

  
   األب برنردوس غّمة-٥١  -٤٥٦

، ُأرسل ١٧٤٢ سنة  وسيم آاهًنا١٧٣٣ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
 وُدفن في ١٧٨٦ لخدمة النفوس فيها وهناك توّفي بالطاعون سنة حاصبّياإلى 

  .حاصبّيا
  

  أّيوب األب صموئيل -٢٠١  -٤٥٧
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 ١٧٨٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧١ آب ١٥ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٠٠توّفي في دير مار الياس في رشمّيا بداء الطاعون سنة 

  
   األخ صموئيل-٣٢٧   -٤٥٨

 ولم يعش طويًال، فقد ١٨٠٠ نيسان ١٥ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٠٤توّفي بداء الجدري في دير المخّلص سنة 

  
  اليوم الحادي والعشرون منه

ة الشهيدة فاسي وأوالدها ثاوغنيوس القّديس الرسول تداوس والقّديستذآار 
  . ويوستوسأغابيوسو

  . ساباأفثيميوسليوم رقد بالرّب األب في هذا ا
  

   ساباأفثيميوس األب -٩٧٥  -٤٥٩
، أبرز نذوره الرهبانّية البسيطة سنة ١٨٩٩ تشرين الثاني ٢١ُولد في قيتولي في 

 ثّم ُأرسل إلى رومة لنباهته وفضيلته ليتخّصص بالعلوم الدينّية فبرز هنالك ١٩١٧
وفي رومة نذر نذوره االحتفالّية في . ونجح ونال درجة ملفان في الفلسفة والالهوت

 ورجع إلى العامر فعّلم مّدة ١٩٢٧ آانون األّول ٢٥ ثّم سيم آاهًنا في ١٩٢٢ آذار ١٢
من الزمن الالهوت األدبّي واللغة اليونانّية وعّزز الترنيم الكنسّي إذ عمل مع األب 

لعربّية وطبع بعض آيرّلس حّداد على ترتيب األنغام البيزنطّية وتنظيمها في اللغة ا
انتخب رئيًسا لالآليريكّية المخّلصّية سنة . الخدمات الطقسّية ومنها خدمة عيد الجسد

، وأثناء رئاسته شّيد البناء الجديد في المدرسة أّي الدورتوار الكبير وجناح ١٩٣٠
وبعد سنتين فقط انتدب آاتًما ألسرار البطريرك آيرّلس التاسع . اآلباء الغربّي

 حاز خاللها على ثقة وتقدير آّل ١٩٤٦وبقي في هذه الوظيفة إلى سنة المغبغب 
المسؤولين الذين عاش معهم خصوًصا البطريرك مغبغب الذي آّلفه بأمور آثيرة 
مهّمة ومنها تحرير الرسائل البطريرآّية العاّمة التي آان يتطّرق فيها إلى أمور دينّية 

إلى خدمة النفوس في آنيسة سّيدة البشارة ثّم ُأرسل بأمر السلطة . واجتماعّية خطيرة
في بوسطن ماس على أثر وفاة األب فالبيانوس الزهار المخّلصّي، فقام بهذه الخدمة 

 احتفى ١٩٥٥في سنة . أحسن قيام وأصلح الكنيسة ولذا أحّبه الجميع لغيرته ولوداعته
بطريرك البطريرك مكسيموس الصائغ لّما زار األميرآتين حفاوة بالغة أدهشت ال

وقد أنهكه التعب خصوًصا وأّن مرض السّكرّي آان قد ألّم به وقوي عليه، . نفسه
، فأسف لوفاته الجميع، فقد ذهب آاهن امتاز ١٩٥٦فتوّفي على أثر نوبة قلبّية سنة 
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والرهبانّية المخّلصّية ال تنسى مساعداته . بعلمه وبغيرته ووداعته ومحّبته للجميع
ة وال تنسى احتضانه لمؤّسسة ميثون وعطفه عليها لّما نبتت ومنها المالّية المختلف

. وترعرعت، فقد بذل من ماله ووقته في سبيل إنجاح هذا المشروع األميرآّي العظيم
 الذهبّي الفم عن اللغة اليونانّية إلى العربّية وإلى القّديسله ترجمة ليتورجّية 

  .االنكليزّية
  

  اليوم الثاني والعشرون منه
  . الشهيد أغاثونيكوس ورفاقهقّديسالتذآار 

  .تذآار األب إبراهيم شومر واألب يوسف عبسي
  

   األب إبراهيم شومر-٤٦٣  -٤٥٩
 ٢٦ وسيم آاهًنا في ١٨٣١ آب ١٥ُولد في الناصرة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم في القاهرة وآان وآيًال للرهبانّية فيها، انتقل منها إلى ١٨٣٤آانون األّول 
  . موصًيا بأمالآه وأمواله للرهبانّية أمه١٨٦٤رة وفيها رقد بالرّب سنة الناص
  

   األب يوسف عيسى-٤٦٥  -٤٥٩
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٣١ تشرين األّول ٢٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٧٧، رقد بالرّب في دير المخّلص سنة ١٨٣٨
  

  اليوم الثالث والعشرون منه
  .هيد لبوس والشهيد في رؤساء الكهنة إيريناوس أسقف ليون الشالقّديستذآار 

  .تذآار األب بولس القّش والشّماس إيجيديوس حايك
  

  ّ األب بولس القش-٦٧٩  -٤٦٠
 تشرين ١أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في زحلة وهو خال األب بشارة أبو مراد

في شهر آب سنة  وتوّفي في زحلة ١٨٨٠ آذار ١٥ وسيم آاهًنا في ١٨٦٧األّول 
  . وآان رخيم الصوت، بارًعا في الترنيم الكنسّي وِعلم البصلتيكا١٨٨٩

  
   الشّماس إيجيديوس حايك-٤٧٥  -٤٦٠

 وسيم شماًسا سنة ١٨٣٢ أيلول ٨ُولد في بسابا الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٦٠، قتله الدروز سنة ١٨٤٣
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  اليوم الرابع والعشرون منه

  .الشهيد في رؤساء الكهنة افتيخيس تلميذ يوحّنا الالهوتّي القّديستذآار 
  . واألب غريغوريوس أبو سمراإآليمنضوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 

  
  إآليمنضوس األب -١٥٨  -٤٦١

 وسيم آاهًنا سنة ١٧٦٢ُولد في عين زحلتا الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٨٢١ ورقد بالرّب سنة ١٧٧٠

  
  األب غريغوريوس أبو سمرا -٨٦٣  -٤٦١

 وسيم ١٨٩٥ آانون األّول ١٥ُولد خليل في دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ومنها انتقل إلى عّكا، خدم النفوس أّوًال في صور ثّم في ١٨٩٩ أيلول ١٤آاهًنا في 

أبرشّية طرابلس فخدم النفوس مّدة إحدى عشرة سنة في بلدة منيارة حيث أشرف على 
آنيسة آبيرة فيها وهناك اشتهر بغيرته وحسن استقباله ومساعدته للمطران بناء 

 رئيًسا لدير ١٩١٣انتخب سنة . يوسف دوماني في تأسيس أبرشّية طرابلس الجديدة
المزيرعة وبقي في هذه الرئاسة مّدة مجمعين، وقد حمى الدير والالجئين إليه من ظلم 

ب الكبرى العالمّية األولى وبعدها األتراك وهجمات اللصوص والثوار طيلة الحر
 إلى خدمة النفوس في معاصر الشوف ثّم في المختارة وهناك ١٩٢٠ُأرسل سنة 

آسب اعتبار واحترام السّت نظيرة جنبالط والدة آمال جنبالط وعموم الدروز لكرم 
 فسعى إلى تحسينه ١٩٣٤رئس دير معلوال سنة . أخالقه ورجولته وشجاعته

تنقيب عن اآلثار القديمة التي في باطن المغاور الجميلة األثرّية وإصالح أراضيه وال
وقد عثر صدفة على ينبوع ماء غزير متدّفق وال يزال يتدّفق في فّج . المجاورة للدير

وقد حفظ المعلولّيون لهذا الكاهن ذآًرا . الروم الكاثوليك، وآان بمثابة أثر عظيم للبلدة
 ُعثرت رجله على أحد ١٩٣٧ان في العامر سنة ومّرة إذ آ. طّيًبا لمروءته وآرمه

األدراج فانكسرت ورغم المعالجة لم يشف تماًما ورغم ذلك تابع عمله في دير معلوال 
 ولبث فيه شيًخا جليًال فاضًال آثير المطالعة ١٩٥٩إلى أن عاد نهائيا إلى العامر سنة 

ي المكتبة المخّلصّية ، له ف١٩٦٤مواظًبا على الصالة والوعظ والكتابة توّفي سنة 
  .مخطوطات آثيرة هي سلسلة مواعظ ومحاضرات ويومّيات خاّصة وعاّمة

  
  اليوم الخامس والعشرون منه

  . الرسول تيطسالقّديس الرسول برثلماوس وتذآار القّديسنقل رفات 
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  .في هذا اليوم رقد بالرّب األخ صموئيل ترازيا
  

   األخ صموئيل ترازيا-٤٦٠  -٤٦٢
 ١٨٣١ أيار ٢٤ازيا، ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في هو صموئيل تر

وُأرسل ليعّلم األوالد في مدرسة الميدان في الشام فُأصيب هناك بداء الجدري فتوّفي 
  .١٨٣٥بسببه سنة 

  
  اليوم السادس والعشرون منه

  .ين الشهيدين أدريانوس وناتالياالقّديستذآار 
  . عبد اهللاطينوسأغسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 

  
   عبد اهللاأغسطينوس األب -٥٥٩  -٤٦٣

 شباط ١ وسيم آاهًنا في ١٨٣٩ أيار ٢٨ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، قضى حياته آّلها في خدمة النفوس في أبرشّية زحلة، متنّقًال في مدنها وفي ١٨٥١

  .١٩٠٠وفيها توّفي سنة . قراها ومدارسها
  

  شرون منهاليوم السابع والع
  .تذآار أبينا الباّر بيمين

في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان داود الرومي وباسيليوس خرياطّي والشّماس 
  . حلوهإرميا

  .تذآار األبوين بيمين شامي وبيمين صوصه
  

   األب بيمين شامي-٤٩  -٤٦٤
 ، وآان ثاقب العقل أتقن العلوم١٧٣٢ُولد في الشام، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

، وُعّين آاهًنا لسماع اعتراف ١٧٣٧البشرّية والدينّية بنجاح باهر وسيم آاهًنا سنة 
آان ممتاًزا بروح العبادة والغيرة على النفوس والخبرة في . الرهبان في دير المخّلص

 مأسوًفا عليه ١٧٣٩توّفي في دير المخّلص سنة . إرشاد النفوس إلى سبل التقوى
  .آثيًرا
  

  مين صوصه األب بي-٨٧  -٤٦٥
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 ورقد ١٧٤٩ وسيم آاهًنا سنة ١٧٤٦ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  . وُدفن هناك١٧٨٤بالرّب في صور حيث آان يخدم سنة 

  
   األب داود الرومّي-٣٥٩  -٤٦٦

 ١٨١٠ نيسان سنة ٢٠ُولد في بلدة روم قضاء جزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ُأصيب .  راهًبا مثاليا ممتاًزا بالتقوى والبساطة اإلنجيلّية؟ عاش وبعد سيامته الكهنوتّية

 ١٨٣٣بداء السّل فُأرسل إلى بلدته للمعالجة، لكّن المرض اشتّد عليه فتوّفي سنة 
  .وُدفن في روم

  
   حلوهإرميا الشّماس -٤٤٨  -٤٦٧

ة  وُأرسل إلى دمشق ليعّلم في المدرس١٨٣١ُولد في زحلة، سيم شماًسا إنجيليا سنة 
فيها، فمكث هناك مّدة من الزمن وأحسن تربية األوالد ثّم عاد إلى دير المخّلص 

، وآان ذا ١٨٣٤ليكمل دروسه، إّال أّن حّمى قوّية أصابته فتوّفي على أثرها سنة 
  .سيرة حسنة وصالحة

  
   األب باسيليوس خرياطي-٨٧٩  -٤٦٨

ص وفريدة هو بطرس بن الياس مخول خرياطّي من المحتقرة قرب دير المخل
، أبرز نذوره ١٨٨٢ شباط ١٤ من قتالي قضاء جزين، ُولد في المحتقرة في أّيوب

 عّكا، ُعّين في أبرشّية ١٩٠٥ نيسان ٢ وسيم آاهًنا في ١٩٠٢ آب ٢الرهبانّية في 
 عّكافمارس التعليم على التوالي في مدرسة الفرير في حيفا والمدرسة األسقفّية في 

 انتخب رئيًسا لمدرسة دير القمر الطائفّية ومنها انتقل ١٩٢٠سنة . وشفاعمرو وحيفا
. ومنها رجع رئيًسا للمدرسة األسقفّية في صيدا) الشوف( إلى المعاصر ١٩٣٤سنة 
 ُعّين نائًبا أسقفيا في دير القمر ولّما مرض رجع إلى العامر ليرتاح فشفي ١٩٤٢سنة 

مراض فرجع إلى صيدا ُأرسل من جديد إلى حيفا وهناك انتابته األ. من مرضه
للمعالجة ومكث فيها إلى أن نقل إلى مصّح ضهر الباشق وفيه رقد بالرّب وُدفن سنة 

١٩٤٩ .  
  

  اليوم الثامن والعشرون منه
ين أغوسطينوس أسقف بونة معّلم القّديستذآار أبينا الباّر موسى الحبشي، وأبينا في 

  .الكنيسة
  .تذآار األب موسى الحبشّي واألخ موسى سعادة
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   األخ موسى سعادة-٧٦  -٤٦٩

 وبقي راهًبا بسيًطا إلى أن توّفي بعد ١٧٤١ُولد في بعلبك، أبرز نذوره سنة 
  .١٨٠٤شيخوخة صالحة وآريمة في دير المخّلص سنة 

  
   األب موسى الحبشي-٣٤٣  -٤٧٠

أصله من مصر، وهو من الطّالب االآليريكّيين الذين آانوا من طائفة األقباط 
ذين آانوا يأتون إلى لبنان ليدرسوا العلوم الدينّية في المعاهد االآليريكّية الكاثوليك وال

، وآان قبًال ١٨٠٣ آانون األّول ٢٨دخل االبتداء في . الملكّية الكاثوليكّية المختلفة
.  ثّم سيم آاهًنا١٨٠٦أبرز نذوره الرهبانّية سنة . شماًسا إنجيليا في الطقس القبطّي

أثر احتجاج طائفته فلبث فيها تابًعا للطقس القبطّي عامًال في ُأرسل إلى رومة على 
  ؟ مجمع انتشار اإليمان، وهناك توّفي

  
  اليوم التاسع والعشرون منه

  . المجيد والنبّي السابق يوحّنا المعمدان الكريمةالقّديسقطع هامة 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب يونان معلولي

  .تذآار األب يونان
  

  األب يونان معلولي -٧٤  -٤٧١
خدم في . ١٧٦٠ وسيم آاهًنا سنة ١٧٤١ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

 وُدفن في الدير ١٧٦٩دير عين الجوزة وسقط يوًما عن شجرة جوز عالية فتوّفي سنة 
  .المذآور

  
   األب يونان-٣٠٠  -٤٧١

 وتوّفي في ١٨٠٦سنة  وسيم آاهًنا ١٧٩٠ُولد في صفد، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٨١٣دير عين الجوزة سنة 

  
  اليوم الثالثون منه
ين ألكسنذروس ويوحّنا وبولس الحديث رؤساء أساقفة القّديستذآار آبائنا في 

  .القسطنطينّية
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان يوسف ثلج وبطرس يواآيم
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   األب يوسف ثلج-٨٢٠  -٤٧٢

 ١٨٨٨ تموز ٥خّلص، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد في المحتقرة قرب دير الم
 وصور، وآان على عّكا، خدم النفوس في أبرشّيتي ١٨٩٤ تموز ١٤وسيم آاهًنا في 

ُأصيب بداء السّل فرقد في دير المخّلص . جانب عظيم من التقوى والغيرة الرسولّية
  .١٩١٥بسببه سنة 

  
   األب بطرس يواآيم-٨٤٥  -٤٧٣

 وسيم ١٨٩٢ تشرين األّول ٢٣أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد يوسف في قيتولي، 
، قضى أآثر أيام شبابه في إدارة المدارس والتعليم فيها ١٨٩٩ أيلول ١٤آاهًنا في 

 وفي ١٩٠٠فنراه على التوالي في المدرسة البطريرآّية في بيروت وفي الشام سنة 
 سنة عّكاارس أبرشّية  ومديًرا عاما لجميع مد١٩٠١مدرسة الفرير في اإلسكندرّية 

 في خربة ١٩١٩خدم النفوس سنة . ، ثّم رئيًسا للمدرسة الوطنّية في حيفا١٩٠٦
 المطران ١٩٢٢قنافار في البقاع وفيها أّسس مدرسة داخلّية اشتهرت آثيًرا فعّينه سنة 

.  خدم النفوس في بلدة عيتنيت١٩٢٦وفي سنة . آيرّلس مغبغب رئيًسا لميتم الفرزل
دأ خدمة الرهبانّية، فكان وآيًال على أمالك الرهبانّية في زحلة ورئيًسا  ب١٩٣٢سنة 

 ١٩٤٣، سنة ١٩٣٧وتجّددت له الوظيفتان سنة . بالوقت نفسه على دير عين الجوزة
انتخب رئيًسا لدير رشمّيا ومنها انتقل إلى مطرانّية الروم الكاثوليك في زحلة حيث 

عر مخطوطة وآتاب مطبوع في الصرف له مجموعة من الش. ١٩٥٠توّفي فجأة سنة 
  .والنحو باللغة العربّية

  
  اليوم الحادي والثالثون منه

  .وضع زنار والدة اإلله الفائقة القداسة الكريم في خلكوبرتيا
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب ميخائيل معلوف

  
   األب ميخائيل معلوف-٧٤٧  -٤٧٤

، أبرز نذوره الرهبانّية ١٨٥٢لة سنة هو خليل بن حّنا بشارة المعلوف، ُولد في زح
، ُعّين مناظًرا ١٨٨٢ تشرين األّول ٢٢ وسيم آاهًنا في ١٨٧٧ آانون األّول ١٣في 

في المدرسة المخّلصّية مع األب بشارة أبو مراد، ثّم ُعّين رئيًسا لالآليريكّية 
 ُأرسل إلى  انتخب وآيًال عاما ومدّبًرا ثالًثا، ثّم١٨٩٢، سنة ١٨٨٦المخّلصّية سنة 

اإلسكندرّية وآيًال للرهبانّية وآاهًنا للرعّية، فكان مثاًال حيا للفضيلة محبوًبا من 
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 انتخب أًبا عاما فساس الرهبانّية ١٨٩٨سنة . الجميع ومستقيًما في جميع تصّرفاته
بنشاط وغيرة، لكن في آخر رئاسته العاّمة حدث خالف بسبب أّن األب معلوف 

 ليرة ذهًبا دون استشارة أحد ولم ٣٠٠غندور في عين تراز مبلغ أعطى ِل آل سعد 
لذلك طلب الرئيس العاّم تمديد مجمعه ودعمه في ذلك . يردها آل سعد فيما بعد

إّال أّن رومة لّما ُرفع األمر إليها أمرت بالتئام المجمع . البطريرك بطرس الجريجيري
جريجيري الزحلّي األصل طلب ثّم حدث خالف آخر بسبب أّن البطريرك ال. في حينه

األب معلوف ليكون نائًبا بطريرآيا في اإلسكندرّية، لكّن الرهبانّية رفضت طلبه 
بسبب أّنها عّينت آاهًنا آخر قبله، ثّم عادت الرهبانّية فأرسلت األب معلوف بعد وفاة 

ابه مرض أص. البطريرك الجريجيري إلى اإلسكندرّية آاهًنا للرعّية ووآيًال للرهبانّية
رقد . القلب فرجع إلى العامر حيث قضى آخر أيامه آاهًنا تقيا وفاضًال ومحترًما

  . ١٩١١بالرّب سنة 
  
  
  
  
  

  أيلول
  اليوم األّول منه

بدء اإلنذآتي أي رأس السنة الجديدة وتذآار أبينا الباّر سمعان العمودّي، ومحفل 
 القّديسوتذآار . التي في مياسينامقّدس إآراًما أليقونة والدة اإلله الفائقة القداسة 

ين القّديسو. ات األربعين والشّماس عّمون معّلمهّنالقّديسالشهيد ايثاال، والنسوة 
وتذآار الصّديق يشوع بن نون، . الشهداء اإلخوة آلستي وإيفوذس وهرموجانيس

  .وذآر الحريق الكبير
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أنطون بوالد

  
   أنطون بوالد األب-٣٨٣  -٤٧٥

 ١٦ وسيم آاهًنا في ١٨١٥ شباط ٢٠ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، وبدأ خدمته للرهبانّية وهو بعد شماس، وقد حرص على مصلحتها ١٨٢٢نيسان 

 ثّم انتخب مدّبًرا في ١٨٢١فكان رئيًسا على دير عين الجوزة سنة . طيلة حياته
، ١٨٣٦، ١٨٣٣، ١٨٣٠، ١٨٢٧ي مجامع الرهبانّية مّدة طويلة من الزمن ف

، هو الذي بنى الممشى الشرقّي في الدير المعروف بممشى ١٨٥٥، ١٨٤٢، ١٨٣٩
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 واهتّم بنظامها ورّتب ووّسع مكتبة دير ١٨٢٨بوالد وقد ُعّين رئيًسا للمدرسة سنة 
اشترى بسعيه وبمال السّيد أنطون حموّي الدمشقّي نسيبه نصف مزرعة . المخّلص
ة وخربة بسري ومزرعة الحجاجّية وغيرها، ثّم نقب أرًضا واقعة قرب الملولة الجليلّي

ومعروفة باسمه وأرًضا ثانية قرب جنينة قزما، وبنى النرتكس أمام باب الكنيسة 
الغربّي وبيوت الشرآاء في المحتقرة وحجرة الرئاسة العاّمة وآّل ذلك بمال 

ض مراًرا األسقفّية على أبرشّيات حوران أحّب الرهبانّية حبا جما فرف. الرهبانّية
وبعد غياب في دمشق ألسباب . وزحلة وصيدا وصور، وآذلك رفض الرئاسة العاّمة

آثيرة ومنها أسباب صحّية رجع إلى العامر وباشر التعليم في االآليريكّية وترميم 
 أبطل ذلك الدير وآتب آثيًرا بصالح الرهبانّية، ولّما أجمع الرأي على قسمة الرهبانّية

بما آتبه للكرسّي الرسولّي، آما تشهد على ذلك رسائله الكثيرة المحفوظة في مكتبة 
 عكف على االختالء والعمل في غرفته والصالة بال ١٨٦٠وقبل سنة . دير المخّلص

 على دير ١٨٦٠ولّما هجم الدروز سنة . انقطاع، وذلك بسبب أمراضه الكثيرة
له هرب إلى بيروت وظّل فيها يعمل لجمع شتات المخّلص وعلى األديار التابعة 

آان .  وُدفن في بيروت١٨٧١الرهبان وإرجاع المكتبة إلى أن توّفي في أّول أيلول 
عصبّي المزاج، حاّد الطبع، شديد اإلخالص لألم الرهبانّية وأديًبا مولًعا باآلداب 

ي طبع في المطبعة العربّية والتاريخ، ومن مآثره في هذا الحقل آتاب راشد سوريا الذ
ة واتحاد نطاآّي، وآتاب خالصة البطريرآّية األ١٨٦٨المخّلصّية في بيروت سنة 

وأيًضا له .  اليسوعّيGagarineأبنائها مع الكنيسة الرومانّية وقد اقترحه عليه األب 
ملحق لكتاب التختيكون الذي أّلفه القّس يوحّنا عجيمي ويوجد منه نسخة في المكتبة 

 ١٧٥٦ليسوعّية، وهذا الكتاب يحوي خالصة تاريخ الطائفة الملكّية من سنة الشرقّية ا
، عدا هذا لألب بوالد رسائل آثيرة محفوظة وهي ثمينة جدا لدرس ١٨٦٠إلى سنة 

، والخالصة الوضّية عن )وهو آتاب تاريخ الطائفة(التاريخ، والشجرة الكابلّية 
ويعتبر األب .  جزء آبير منها لألسفالرهبنة المخّلصّية وغيرها من الكتب وقد ضاع

أنطون بوالد من العلماء والعملة النشيطين والرجال البارزين والصالحين في 
  .الرهبانّية المخّلصّية والطائفة الملكّية الكاثوليكّية

  
  اليوم الثاني منه

  .ين يوحّنا الصّوام بطريرك القسطنطينّيةالقّديس الشهيد ماما وأبينا في القّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب يعقوب

  .تذآار األخ ماما واألب يعقوب والشّماس ماما ربعمد
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   األب يعقوب-٦٤  -٤٧٦
، هذا ١٧٤٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٣٩ُولد في مرجعيون، أبرز ذنوره الرهبانّية سنة 

خدم الراهبات بنشاط وتقوى . األب آان صالح السيرة، غيوًرا في الخدمة والرسالة
 وُدفن في آمنتير دير ١٧٨٥وتوّفي بميتة صالحة في دير سّيدة البشارة سنة 

  .المخّلص
  

   األب يعقوب-٢٩٢  -٤٧٦
 وسيم آاهًنا سنة ١٧٨٩ نيسان ٢٢هو من شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  . وال تعرف سنة وفاته١٧٩٩
  

   األخ ماما-٨٢  -٤٧٧
 وبعد سنتين رقد بالرّب في دير ١٧٤٣ ُولد في الفرزل، أبرز نذوره الرهبانّية سنة

  .المخّلص
  

   الشّماس ماما ربعمد-٢٠٥  -٤٧٨
 ثّم سيم شماًسا إنجيليا ١٧٧٢ آذار ٢٥ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٧٨١ورقد بالرّب في دير رشمّيا سنة 
  

  اليوم الثالث منه
  . يكوميذّية أسقف نأنثيموس الشهيد في رؤساء الكهنة القّديستذآار 

  . الكبير في النسكأفثيميوسوأبينا الباّر ثاوآتيستوس رفيق 
  .بّحوث أنثيموس الصفدي واألب أنثيموستذآار األخ 

  
   الصفديأنثيموس األخ -٢٧٤  -٤٧٩

، لم يعش طويًال هذا األخ ١٧٨٢ أيار ٢٢ُولد في صفد، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٧٨٥ا وهناك رقد بالرّب سنة ألّنه ُأصيب بطاعون قتال في دير رشمّي

  
  بّحوث أنثيموس األب -٣٠٥  -٤٨٠

، بعد سيامته ١٧٩٥ تشرين الثاني ٢٨ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ١٨٣٣ و١٨٣٠انتخب مدّبًرا سنة . ؟ خدم النفوس في دير القمر وصور الكهنوتّية

  .١٨٥٥وتوّفي في دير المخّلص سنة 
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  اليوم الرابع منه

 النبّي موسى القّديسو. ةأنطاآي الشهيد في رؤساء الكهنة بابيال أسقف القّديستذآار 
  .معاين اهللا

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس خرياطي
  .تذآار األب بابيال الشفاعمري

  
   األب بابيال الشفاعمري-٢١٤  -٤٨١

، وظّل راهًبا ١٧٧٢ تشرين األّول ٢٨ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨١٤بسيًطا عابًدا اهللا بالعمل والتقوى إلى أن توّفي فجأة في دير المخّلص سنة 

  
   األب بولس خرياطي-٩١٠  -٤٨٢

هو الياس مخول الخرياطّي، ُولد في جون وهو شقيق الخوري باسيليوس خرياطّي 
 آانون ٥ي  وسيم شماًسا ف١٩٠٨ حزيران ١٤أبرز نذوره االحتفالّية في . المخّلصّي

 وُأرسل إلى صور معّلًما في المدرسة األسقفّية وهناك وسم بدرجة ١٩٠٩األّول 
، مرض بالتيفوئيد وشفي من هذه الحمى لكّنه ١٩١٠ آانون األّول ٢٥الكهنوت في 

  . وُدفن في دير المخّلص١٩١٥عاد فانتكس وتوّفي بين أهله في المحتقرة سنة 
  

  اليوم الخامس منه
  .النبّي زخريا أبي السابق الكريم القّديستذآار 

  . الراسيإرميافي هذا اليوم رقد بالرّب األخ 
  . معلوليزآرّياتذآار األخ 

  
   معلوليزآرّيااألخ   -٤٨٣

 وظّل راهًبا بسيًطا يعمل في ١٧٥٩ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٨٠٠ سنة األرض ويخدم األخوة بمحّبة، توّفي بالطاعون في دير السّيدة

  
   الراسيإرميا األخ -٥١٦  -٤٨٤

، أبرز نذوره الرهبانّية في )البقاع(هو ابن وهبة عازر الراسي، ُولد في عيتنيت 
 وُدفن في ١٨٦٨توّفي في دير القمر سنة .  وعاش راهًبا بسيًطا١٨٣٧ شباط ١٠

  .آنيسة سّيدة التّلة
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  اليوم السادس منه

أّي في خوني الحالّية، على يد ميخائيل ذآر األعجوبة التي جرت في آولوسي، 
  .القائد الزعيم للقّوات السماوّية
  .تذآار األب إبراهيم الطوطو

  
   األب إبراهيم الطوطو-٢  -٤٨٥

هو من تالميذ المؤّسس الصالح الذآر الذي قبل هو نفسه نذوره الرهبانّية ثّم سامه 
تجواله في أنحاء جون  في أفثيميوس، وإذ آان مرافًقا للمطران ١٦٨٤آاهًنا سنة 

ونجا األب إبراهيم " يا مخّلص العالم: "ُأصيب برصاصة في صدره فصرخ المطران
خدم . وهذه األعجوبة آانت سبب بناء دير المخّلص في ضواحي جون. من آّل سوء

األب الطوطو طيلة حياته في مدينة بيروت وآان مملوًءا رأفة وشفقة نحو الفقراء 
هات أو يعانون من أمراض، وآان ال يستنكف من خدمتهم هو والسّيما الذين بهم عا

 مع سائر إخوته الرهبان ١٧٢٤عقب وفاة المؤّسس حضر االجتماع سنة . بنفسه
المخّلصّيين الذين قّرروا السير بموجب نذور رهبانّية والعيشة بحياة مشترآة واتباع 

وظّل يخدم النفوس . ر باسيليوس الكبيالقّديسنظام رئاسّي ثابت والسير حسب قوانين 
والفقراء في بيروت إلى أن توّفي في حالة القداسة إذ آان جاثًيا على رآبتيه مصّليا 

 وُدفن ١٧٣٠وآان ذلك في بيروت في شهر أيلول . ولبث هكذا حّتى سجي في النعش
  .في آنيسة بيروت

  
  اليوم السابع منه

  . الشهيد صوزنالقّديس وتذآار. تقدمة عيد مولد والدة اإلله الفائقة القداسة
  .تذآار األب مكاريوس الراسي

  
   األب مكاريوس الراسي-٤٨  -٤٨٦

 يوحّنا الشوير، إّال أّنه التحق بالرهبانّية القّديسآان هذا األب أّوًال من رهبان دير 
 وتوّفي ١٧٤٢ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٣١المخّلصّية وفيها أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٨٠سنة فجأة في أيلول 
  

  اليوم الثامن منه
  .ميالد سّيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة الدائمة البتولّية مريم
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  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب آيرّلس حّداد
  

   األب آيرّلس حّداد-٥٢١  -٤٨٧
هو ابن إبراهيم حّداد، ُولد في صور وقد انتقل أهله فيما بعد إلى بلدة أنصار في 

 وسيم آاهًنا ١٨٣٧ شباط ١٠أبرز نذوره الرهبانّية في ). اء صورقض(جنوب لبنان 
خدم الرسالة بنشاط في أماآن آثيرة ومنها .  وُدعي آيرّلس١٨٤٨في بعلبك سنة 

صور بلده، ولّما انتقل إلى صيدا للخدمة فيها أخذ يهّيئ آهنة آثيرين لخدمة المذابح إذ 
ة واألسرار لألب عّمانوئيل شّماع آان يعّلمهم في آتاب قطف األزهار في ِعلم الذّم

. ، وله آتاب مخطوط في تاريخ الرهبانّية المخّلصّية١٨٩٠توّفي سنة . المخّلصّي
ولهذا الكتاب قّصة ذآرتها بعض الوثائق وهي أّن األب سمعان قاروط المخّلصّي، 

مؤّرخ الذي آان آاتم سّر األب العاّم أنطون زيادة، آان سّلم آتاب تاريخ الرهبانّية لل
الذي آان ) Charon(حبيب الزيات المشهور، وهذا بدوره سّلم الكتاب لألب شارون 

 والذي آان يدّرس في المدرسة البطريرآّية في Karalevskyاسمه الحقيقّي آيرّلس 
ولّما عرف األب نقوال أشقر المخّلصّي بوجود الكتاب مع األب شارون، . بيروت

والنسخة الوحيدة الموجودة في المكتبة . عناءاسترجعه منه ولكن ليس دون مشّقة و
ولألب . المخّلصّية ناقصة، وقد نشر ما نقص منها في مجّلة المسّرة تحت اسم مستعار

نسبة إلى المخّلص (حّداد أيًضا آتاب آخر هو السلسلة الذهبّية في النسبة المخّلصّية 
  .والكتاب هو مترجم). الفادي

  
  اليوم التاسع منه

  . الشهيد سفريانوسالقّديسين الصّديقين جّدي اإلله يواآيم وحّنة وسالقّديتذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران باسيليوس زآار واألب فيليمون شامي

  . ويواآيم حكيمةبّحوثتذآار اآلباء يواآيم حلبّي ويواآيم 
  

   األب يواآيم حلبّي-٥٨  -٤٨٨
مند قرب طرابلس، لكّنه ترك المذهب ُولد في حلب، آان راهًبا وآاهًنا في دير البل

 ورقد بالرّب ١٧٣٥األرثوذآسّي وديره والتحق بالرهبانّية المخّلصّية فنذر فيها سنة 
  .١٧٤٤سنة 
  

  بّحوث األب يواآيم -٢٧٣  -٤٨٩
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 ١٠ ثّم سيم آاهًنا في ١٧٨٢ أيار ٢٢أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في شفاعمرو
ب صالحة وبال عيب، وآان فصيًحا في الكالم ، آانت سيرة هذا األ١٧٩١نيسان 

انتخب مدّبًرا أّول وتوّفي في دير . والوعظ، محبا للسالم، متجّرًدا عن حطام هذه الدنيا
  . تارًآا حسرة آبيرة في قلب أّمه الرهبانّية وقلب آّل َمن عرفه١٨٢٨القمر سنة 

  
   األب يواآيم حكيمة-٦١١  -٤٩٠

، أبرز نذوره الرهبانّية ويعّكاصور، لكّنه من أصل هو ابن حّنا حكيمة، ُولد في 
، وبعد سيامته الكهنوتّية ؟ خدم في القاهرة واإلسكندرّية سنة ١٨٥٤ أيار ٩في 

وفي آّل خدمته امتاز بالتقوى .  ثّم في صور حيث بقي مّدة طويلة١٨٧٥ -١٨٦٦
  .١٩٠٠رقد في صور حيث آان يخدم سنة . والغيرة

  
  ن الشامي األب فيليمو-٨٩٨  -٤٩١

، إّنما أصل ١٨٨٥ شباط ٢٥هو عزيز ابن خليل الشامي، ُولد في بيروت في 
دخل الدير وأبرز . عائلته من دير القمر التي نزح منها أهله بعد حوادث سنة الستين

، خدم ١٩٠٧ نيسان ٧ وسيم آاهًنا في ١٩٠٦ آانون الثاني ٢نذوره االحتفالّية في 
 وأثناء الحرب الكبرى األولى سكن في بيروت  وشفاعمرو وحيفا،عّكاالنفوس في 

 سافر إلى المكسيك لزيارة ذويه وخصوًصا أخيه نجيب الذي احتّل ١٩٢٠وسنة 
وألّح عليه أبناء الطائفة للروم الكاثوليك ليرعى . مرآًزا مرموًقا في الجالية اللبنانّية

 وحصل على شؤونهم فلبث في مكسيكو خادًما للرعّية فأصلح شؤونها ودّبر أمورها
فأحّبته الرعّية والجالية لغيرته وتقواه . آنيسة جميلة للطائفة وعلى بيت للكاهن

وقد قام يهذه الخدم رغم أمراضه، فقد عانى هذا األب آثيًرا في صحته، وقد . ومحّبته
ُأجريت له عملّية الزائدة وعملّية المرارة ثّم انكسرت رجله وأصبح أعرج وأصابه 

أثناء اضطهاد الحكومة . لقلب، فتعّذب من هذه اآلالم آثيًراتصّلب في شرايين ا
الشيوعّية للكنيسة الكاثولّيكّية إّبان الثورة في المكسيك، ظّل األب شامي يخدم النفوس 
. سرا ويشّجع الشعب على الصمود والثبات في المبادئ المسيحّية مّدة خمس سنوات

األمراض طلب مساعًدا له فأرسل األب وفي آخر أيامه، لّما أحّس بالشيخوخة وبوطأة 
لكّنه وصل إلى المكسيك بعد وفاة األب شامي بقليل . بولس سويد للقيام بهذه المهّمة

  .١٩٥٣سنة 
  

   المطران باسيليوس زّآار-٣٤٦  -٤٩٢
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 ١٨١٤ وسيم آاهًنا سنة ١٨٠٧ آذار ١ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، هذا ١٨٢٧اط وانتخب أسقًفا على مدينة صور سنة خدم النفوس في مصر ثّم في دمي

مرض مّرة أثناء تجواله في . األسقف آان تقيا جدا، غيوًرا على النفوس، بسيط القلب
أبرشّيته فقصده طبيب غشيم وأثناء الليل انحّل رباط الفصاد فأضاع األسقف آمّية 

 ثّم نقل إلى ١٨٣٤ة آبيرة من دمه فتوّفي في اقرط وآانت تابعة ألبرشّية صور سن
  .صور وُدفن في آاتدرائّيتها

  
  اليوم العاشر منه

  .ات الشهيدات مينوذورة ومتروذورة ونمفوذورةالقّديستذآار 
  

  اليوم الحادي عشر منه
  .تذآار أّمنا البارة ثاوذورة اإلسكندرّية

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أناطوليوس
  

   األب أناطوليوس-٢٢٤  -٤٩٣
، ١٧٩٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٣ون، أبرز نذوره الرهبانّية في تموز سنة ُولد في ج

  .١٨٢٦توّفي وُدفن في جون سنة 
  

  اليوم الثاني عشر منه
  . الشهيد في رؤساء الكهنة افتونوموسالقّديستذآار 

  .تذآار األب لوآيانوس
  

   األب لوآيانوس-٣٩٦  -٤٩٤
 ١٨٢٤ وسيم آاهًنا سنة ١٨١٧ أيلول ١هو من معليا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  . في معليا وتوّفي وُدفن فيها١٨٥٤مرض في أيلول 
  

  اليوم الثالث عشر منه
. تدشين هيكل قيامة المسيح إلهنا المقّدسة وتقدمة عيد رفع الصليب الكريم المحيي

  . الشهيد في رؤساء الكهنة آورنيليوس قائد المئةالقّديسوتذآار 
  . سلمانإآليمنضوسب في هذا اليوم رقد بالرّب األ
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   سلمانإآليمنضوس األب -٨٩٤  -٤٩٥
أبرز نذوره . ُولد في الشام وهو شقيق للمطران بولس سلمان مطران شرقّي األردن

خدم أّوًال في .  نيسان٢٨ في ١٩٠٧ وسيم آاهًنا سنة ١٩٠٥ تموز ٣االحتفالّية في 
ّيين ثّم في مشغرة وفي شتورا الشام آاهًنا للرعّية ثّم معّلًما في مدرسة اآلباء اللعازر

 ذهب لخدمة الطائفة الملكّية في ١٩٢٠سنة . عند السّيدة سلمى بوالد المحسنة الكبيرة
. ديترويت فنشط في العمل والغيرة حّتى أّسس رعّية قانونّية مع آنييسة وبيت للكاهن

لطائفة، وعلى أثر خالف بين أبناء ا. وقد أبدى غيرة ونشاًطا فأحّبه الشعب وتعّلق به
بين السورّيين واللبنانّيين في ديترويت، انتقل إلى خدمة رعّية لوس أنجلوس وعمل 

إّال أّن مرض السكرّي . فيها آما عمل في ديترويت إذ أرسى ُأسس آنيسة قانونّية
وقد ترك .  وهو لم يبلغ بعد الخامسة والستين من عمره١٩٥١أنهك قواه فتوّفي سنة 

مه الرهبانّية التي ما نسيها قط إذ أّنه آان يمّدها من وقت في وصّيته آّل ما يملك أل
إلى آخر بالمساعدات، وهو الذي تبّرع لألب يوسف بهيت بالمال الالزم لحفر عين 

، وقد عرف هذا األب بالغيرة والنشاط ١٩٥٢المقيصبة ومّدها إلى دير السّيدة سنة 
  .ولطف المعشر

  
  اليوم الرابع عشر منه

  .يم المحيي في آّل العالمرفع الصليب الكر
  .تذآار األب يوحّنا نصر أبي مراد واألب سابا آاتب

  
   األب يوحّنا نصر أبي مراد-٦١٧  -٤٩٦

 ١٤ وسيم آاهًنا في ١٧٦٠، أبرز نذوره الرهبانّية سنة )الشوف(ُولد في غريفة 
، خدم في مصر مّدة ثمان وعشرين سنة، آان فيها صالح السيرة، نشيًطا ١٧٦٤أيلول 

 وُدفن في آنيسة مصر ١٨٠٥توّفي في القاهرة سنة . يوًرا في خدمة النفوسغ
  .القديمة

  
   األب سابا آاتب-٢٢٢  -٤٩٧

وعكف أبوه الذي آان . ُولد في حمص من والدين أرثوذآسّيين تقّيين ووجيهين جدا
وزيًرا عند الوالة من آل العظم على تربيته تربية صالحة ممتازة وإشباعه من العلوم 

بعد وفاة والده انتقلت عائلته . برع فيها وآان منذ صغره ثاقب العقل، فصيح اللسانف
إلى صيدا فتعّرف فيها على الرهبان المخّلصّيين وأخذ يجادلهم في اإليمان، ألّنه آان 

وصدف أّنه زار يوًما دير المخّلص فأعجب آثيًرا بالحياة . متمّسًكا بأرثوذآسّيته
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فاعتنق على . شاهد عيشة الرهبان القشفة وسيرتهم المالئكّيةالرهبانّية خصوًصا لّما 
أثر ذلك اإليمان الكاثوليكّي وعزم على ترك العالم ومجده واالنخراط في سلك 

ولّما علمت بذلك والدته هرعت إلى دير المخّلص تتوّسل إليه ليعود عن . الرهبانّية
حياة الرهبانّية حّتى نذر في قصده، فلم يصغ لتوّسالتها بل ثابر في السير في طريق ال

 سيم آاهًنا في صور تعزية لوالدته وأهله ١٧٧٨ شباط ١١، وفي ١٧٧٣ نيسان ١٤
 ١٧٨٦الساآنين في تلك المدينة آنئذ، وبقي في الدير يدرس ويعمل إلى أن ُأرسل سنة 

إلى رومة ألّنه يحّب الِعلم، لتكملة درس الالهوت والفلسفة وِعلم الفلك والهندسة 
اريخ واللغات اليونانّية والالتينّية واإليطالّية، فنال أسمى الشهادات وعاد من والت

.  ظافًرا غانًما الِعلم والفضيلة، بعد أن مكث فيها اثنتي عشرة سنة١٧٩٨رومة سنة 
 لكّنه ما عّتم لخالف حصل بشأن مطرانّية صيدا، أن ترك ١٨٠٦انتخب مدّبًرا سنة 

فكان فيها واعًظا بليًغا وآاتًبا مجيًدا، رّد . فوسلبنان وسافر إلى مصر لخدمة الن
وهناك دّبج أآثر مؤّلفاته التي جمعها شاآر البتلوني . الكثيرين إلى اإليمان الكاثوليكّي

. ونشرها في آتاب دعاه الرسائل الجلّية في البراهين على أخّص العقائد المسيحّية
سة وتاريخ الفلسفة وتفسير إنجيل وعدا هذا الكتاب له مؤّلفات في الطبيعّيات والهند

رسالة في إثبات : ونذآر بالتفصيل آتب األب سابا المخطوطة والمطبوعة. يوحّنا
اإليمان الكاثوليكّي في سّر الثالوث األقدس، رسالة في انبثاق الروح القدس، رسالة 
في عّلة وجود هذا العالم وهو المبدع الخّالق، رسالة في العناية، رسالة في شرح 
ماهّية النفس الناطقة اإلنسانّية، رسالة في إثبات قيام االستحالة الجوهرّية، رسالة عن 
العقائد المسيحّية موجهة إلى أحد المسلمين، آتاب جامع للعلوم اإللهّية والفلسفّية، 

 يوحّنا وهو القّديسمقّدمة في الفلسفة، آتاب في الطبيعّيات، آتاب تفسير إنجيل 
  .مشاهير الفالسفة، وأخيًرا آتاب في الالهوت الطبيعّيترجمة، آتاب تاريخ 

 انتخب األب سابا أًبا عاما وبقي مجمعين، فساس الرهبانّية بحكمة ١٨١٢سنة 
ونشاط، وآان صديًقا حميًما لألمير بشير الشهابّي، آما أّنه آان مخلًصا لصديقه حاييم 

وتعزيز اإليمان الكاثوليكّي اليهودّي وزير الجّزار مّما مّكنه من خدمة الرهبانّية 
وتحكي الوثائق أّن األب آاتب آان يترّدد على . وتخليص نفوس آثيرة من الموت

وآذلك . األمير بشير مراًرا فيستمع إليه ويسّر ببالغته وحذاقته وبمعرفته آاّفة العلوم
. نهآان يترّدد على المعّلم حاييم الذي وعده بأن يصير مسيحيا لّما يقتنع من براهي

 بعد انقطاع دام ثالث سنوات آان فيها مدّبًرا ١٨٢١انتخب أًبا عاما لثالث مّرة سنة 
أّول يمارس أثناءها التعليم وعن تالمذته المشهورين األب أنطون بوالد والمعّلم 

في أيام رئاسته العاّمة شّيدت آنيسة سّيدة . بطرس آرامة شاعر األمير بشير الشهابّي
. ّيدة الجديد واشترت الرهبانّية انطوش السانتا مارّيا اينكرينيسالنياح في دير الس
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ونذآر هنا أّنه آان يوجد في الوآالة القديمة الواقعة في شارع الكوليسيو معبد تابع 
 برنردوس فيه صورة عجائبّية هي حاليا في الوآالة المخّلصّية في القّديسلرهبان 

) Santa Maria in Carinis(شارع آافالوتي، وهذه الصورة تسّمى باسم 
وتفسير ) Santa Maria in Cosmidin(وللصورة مثيل آخر في آنيسة الطائفة 

والكنيسة في الوآالة القديمة ُدعيت " ة مريم التي في ضهور المراآبالقّديس: "التسمية
وبعد المجمع اعتزل األب آاتب آّل وظيفة ورئاسة واختلى بنفسه . باسم الصورة
 وله من العمر خمس ١٨٢٨صالة والتأّمل والنسك إلى أن توّفي سنة مجتهًدا في ال
هو من ألمع آباء الرهبانّية المخّلصّية والطائفة الملكّية علًما وثقافة . وسبعون سنة

  .وتقى، آان فصيح اللسان، ثاقب الرأي، واسع الرواية
  

  اليوم الخامس عشر منه
  . الشهيد نيكيطاالقّديستذآار 

  .طا الراعيتذآار األب نيكي
  

   األب نيكيطا الراعي-١٣٠  -٤٩٨
 وسيم آاهًنا عن يد البطريرك أثناسيوس جوهر ١٧٥٥أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

هذا الراهب قضى حياته آّلها بالعبادة والمحافظة على القوانين . في بطريرآّيته األولى
ر في الدير  وُدفن في الكمنتي١٨٠٢رقد بالرّب في دير المزيرعة سنة . والفرائض
  .المذآور

  
  اليوم السادس عشر منه

  .ة العظيمة في الشهيدات أوفيمية الجديرة بكّل مديحالقّديستذآار 
  . معراويأغسطينوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 

  
   معراويأغسطينوس األب -٤٩٠  -٤٩٩

 تشرين ٢٥أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في دمشق وقد ُعرف باسم ابن عون
 وُأرسل إلى رومة ليدرس في جامعاتها لكّنه رجع لسبب عدم توّفر ١٨٣٤ني الثا

 ثّم خدم رعايا مختلفة إلى ١٨٤١سيم آاهًنا سنة . مكان له في مدرسة انتشار اإليمان
  .١٨٨٣أن رقد بالرّب في دير المخّلص سنة 

  
  اليوم السابع عشر منه
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  . وألبيس وأغابيبستيس: ة الشهيدة صوفيا وبناتها الثالثالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األخ أشعيا آّبة

  
   األخ أشعيا آّبة-٥٤٣  -٥٠٠

ُولد في دمشق، مرض وهو مبتدئ مرًضا شديًدا حّتى أشرف على الموت فأبرز 
  . وبعد يومين فقط رقد بالرّب١٨٣٨ أيلول ١٥نذوره الرهبانّية في 

  
  اليوم الثامن عشر منه
  .انيوس الصانع العجائب أسقف غرتيني في آريتتذآار أبينا الباّر أفم

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان نيقوالوس شلهوب ويوسف شلهوب
  

   األب نيقوالوس شلهوب-٧٧٢  -٥٠١
 ١٤أبرز نذوره الرهبانّية في . هو حبيب ابن جرجس شلهوب، ُولد في دمشق

 في القدس مع ، خدم النفوس١٨٨٦ آذار ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٨٧٩آانون األّول 
  .١٩١٥اآلب جرمانوس معّقد ثّم انتقل إلى دمشق وفيها رقد بالرّب سنة 

  
   األب يوسف شلهوب-٧٣١  -٥٠١

 ثّم ١٨٧٦ أيلول سنة ٢٤هو الياس شلهوب من الشام، أبرز نذوره الرهبانّية في 
إلى ة حّنة في الصالحّية، ثّم ُأرسل القّديسعّلم اللغة العربّية في مدرسة . سيم آاهًنا

آان محبوًبا من الجميع وله اعتبار لدى . ليفورنو وآيًال للرهبانّية وخادًما للنفوس
برع في اللغة اإليطالّية وتضّلع في آدابها وأصولها وقد آتب . الحكومة اإليطالّية

مقاالت آثيرة في بعض غوامض اللغة اإليطالّية خصوًصا التي تخّص الشاعر الكبير 
ار هو قاموس عربّي إيطالّي، ودليل الطّالب إلى لغة اإلعراب وقد قام بعمل جّب. دانتي

، وآتب مقاالت عن األمير فخر ) عربّي في قواعد الصرف والنحو-آتاب إيطالّي(
، ونذآر هنا أّن مدينة ليفورنو قد احتّلت ١٩٤٨ آذار ٩الدين الكبير وقد توّفي في 

ئ البحر المتوّسط، بعد انصراف مرآًزا آبيًرا تجاريا وأصبحت ميناء مهما على شاط
ولذلك قصدها السورّيون . أهل البندقّية إلى سياسة االستعمار والحرب ضّد األتراك

ولّما آثر عدد الروم الكاثوليك في ليفورنو . واللبنانّيون إّما للتجارة أو هرًبا من التهديد
البطريرك طلبوا آهنة مخّلصّيين لخدمتهم حسب ترتيب وقفّية أنطون خير، ومنهم 

 وآخرهم األب شلهوب، وال أثر لكنيسة ليفورنو ولتاريخها إّال أواني وبدالت بّحوث
  .آنسّية محفوظة في دير المخّلص
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  اليوم التاسع عشر منه

  .ين الشهداء تروفيموس وسّباتيوس وذوريميذونالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب الشّماس أناطوليوس رّحال

  
  اس أناطوليوس رّحال الشّم-٤٧٤  -٥٠٢

 ١٧ ثّم سيم شماًسا في ١٨٣٢ تموز ٣١ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  . وفي السنة التالية رقد بالرّب في دير المخّلص١٨٣٥آذار 
  

  اليوم العشرون منه
 أغابيوس العظيم في الشهداء أفستاثيوس وثاوبستي زوجته وولديهما القّديستذآار 

  .وثاوبستوس
هذا اليوم رقد بالرّب المطران باسيليوس خليل واآلباء قسطنطين دّالل في 

  . الخوري وبولس غّطاسأغابيوسو
  

   المطران باسيليوس خليل-٢٩٧  -٥٠٣
ُولد في عيتنيت ولّما دخل الرهبانّية ُأرسل إلى رومة لتحصيل العلوم الفلسفّية 

 ثّم سيم آاهًنا، ولّما ١٧٨٩ حزيران ٢٩والالهوتّية وهناك أبرز نذوره الرهبانّية في 
عاد إلى الشرق خدم النفوس في القاهرة فاشتهر بعلمه وصالحه فانتخب أسقًفا على 

 ١٨٣٦ سكن في جون وفيها توّفي سنة ١٨٣١، وفي سنة ١٨٢١أبرشّية صيدا سنة 
 أنطونيوس القّديسونقل باحتفال إلى دير المخّلص حيث ُدفن تحت هيكل معبد 

  .ف عّرب عن الالتينّية آتاًبا في الطبهذا األسق. البدواني
  

   األب قسطنطين دالل-٦٦٦  -٥٠٤
 آانون الثاني ١هو ابن ميخائيل دالل، ُولد في حيفا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، ُأرسل إلى بور سعيد حيث خدم من ١٨٧٥ آانون الثاني ٧ وسيم آاهًنا في ١٨٦٥
 وأخيًرا انتقل إلى خدمة ١٨٨٣سنة  ثّم انتقل إلى القاهرة ١٨٨٣ إلى سنة ١٨٧٦سنة 

  .١٩٠٤النفوس في حيفا وبقي فيها إلى يوم وفاته فجأة سنة 
  

   الخوريأغابيوس األب -٧٤٣  -٥٠٥
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 ١، أبرز نذوره الرهبانّية في )فلسطين(هو يوسف بن الخوري حّنا، ُولد في عبلين 
 معّلم ، وتخبر الوثائق أّن١٨٨٣ آذار ٢١ وسيم آاهًنا في ١٨٧٧تشرين األّول 

 آقصاص على ذنب أغابيوسالمبتدئين مكاريوس الشامي فرض على األخ المبتدئ 
اقترفه أن ينقل حجًرا آبيًرا من دير السّيدة إلى مقام سّيدة الوعرة مّدة ثالثة أيام فأطاع 
بكّل رضى وآان يرجع إلى الدير آّل مّرة ويقف تجاه غرفة األب الرئيس مكاريوس 

ولّما ... يا رضى الرّب ويا رضى مكاريوس:  عالويرفع يديه ويقول بصوت
 ثّم عّكابعد سيامته خدم النفوس في أبرشّية . اختبرت فضيلته ألبس اإلسكيم الرهبانّي

في أبرشّية بانياس وفي بلدة الخيام خصوًصا، آان رخيم الصوت، تقيا بارا ويتمّتع 
  .١٨٩٧توّفي في الخيام سنة . بسمعة حسنة

  
  ب بولس غّطاس األ-٩٦١  -٥٠٥

 آذار ٣هو ابن غطاس الياس غطاس وعفيفة يوسف الحّجار، ُولد في مشغرة في 
 تموز ١١ ثّم سيم آاهًنا في ١٩٢٠ نيسان ١١، أبرز نذوره االحتفالّية في ١٨٩٧سنة 

 بقي في الدير مّدة بعد سيامته يتعاطى أشغاًال مادّية آثيرة ومختلفة إذ آان ملما ١٩٢٠
ولّما توّفي األب نقوال برشا آاهن رعّية . صوير ومحبا للشغل اليدوّيبالميكانيك والت

. مشغرة ُأرسل مكانه إلى بلدته فلبث فيها سنتين عاد بعدها إلى الدير ليتابع عمله
وفي أيلول . ُأرسل من ثّم إلى القاهرة وآيًال للرهبانّية فحافظ على األمالك بحرص

ا عاما وتجّددت له هذه الوظيفة األخيرة في  انتخب مدّبًرا رابًعا وقّيًم١٩٤٣سنة 
، من أعماله أثناء وآالته العاّمة حفر البئر في ١٩٥٦ وفي مجمع ١٩٤٩مجمع سنة 

بستان اليهودّي الذي يخّص الرهبانّية في صيدا، وعمل سور لبستان الدامور 
سطوحه وإصالحه، ومّد سطح السكرستّيا الشمالّية بالباطون وإصالح دير عّميق ومّد 

وآان في آّل هذه الوظائف الراهب الحريص على مصلحة . بالباطون المسّلح
وعلى أثر إصابته بشذّية صاروخ . الرهبانّية القائم باألشغال المتنّوعة بصمت وتؤّدة

 يوم انتخاب األب سابا يواآيم رئيًسا عاما للمّرة الثانية ١٩٦٢دخلت رجله في سنة 
ولم . فلزم سنين طويلة دير يسوع الملك. حة في رجليهأخذ يعاني من األوجاع المبّر

 ١٩٧٣في أيلول . ينفعه آثيًرا سفره إلى أميرآا لزيارة األهل ولالستشفاء من الداء
زار أهله في مشغرة فأحّس بوعكة صحّية نقله على أثرها األب يوسف يارد رئيس 

 أيلول ٢٠ّفي في دير عين الجوزة إلى مستشفى الدآتور توّفيق رزق في بيروت، فتو
، وبموته فقدت الرهبانّية رجًال خدمها بإخالص بما ُأوتي من وزنات ١٩٧٣سنة 

بأّنه آان آاهًنا : وآما نّوه المطران يوحّنا بسول الخوري في تأبينه له. ومواهب
  .ممتاًزا بوداعته ولطف معشره
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  اليوم الحادي والعشرون منه

  .غنيسيا الرسول قذراتوس الذي في مالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أنطونيوس سالل

  
   األب أنطونيوس سالل-٩٨  -٥٠٦

 هذا ١٧٥٩ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٤٩، أبرز نذوره الرهبانّية سنة عّكاُولد في 
الكاهن آان فاضًال، حريًصا على حفظ النذور المقّدسة، عامًال على خدمة الرهبانّية 

رقد . انتخب مراًرا مدّبًرا في الرهبانّية. تيكا، رخيم الصوتبإخالص، متقًنا لفن البصل
  .١٧٩٠في الرّب في دير المخّلص سنة 

  
  اليوم الثاني والعشرون منه

  . الشهيد في رؤساء الكهنة فوقا أسقف سينوبيالقّديستذآار 
  . نّحاسأندراوستذآار األب فوقا خّوام واألب 

  
   األب فوقا خّوام-٢٦٦  -٥٠٧

 ١٠ وسيم آاهًنا في ١٧٧٩ حزيران ٢٩، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد في 
  .١٨٠٥، توّفي بالسّل في دير القمر سنة ١٧٩١نيسان 

  
   نّحاسأندراوس األب -٣٨٥  -٥٠٨

 أيار ١١ وسيم آاهًنا في ١٨١٦ شباط ٢٧، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد في 
  .١٨٥١ سنة عّكا، رقد بالرّب في ١٨٢٢

  
  لثالث والعشرون منهاليوم ا

  .الحبل بالنبّي الكريم السابق المجيد يوحّنا المعمدان
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب جبرائيل نصر

  
   األب جبرائيل نصر-٣٧١  -٥٠٩

 ثّم سيم آاهًنا ١٨١٣ شباط ١٠، أبرز نذوره الرهبانّية في )الشوف(ُولد في غريفة 
 الرهبانّية في صيدا، وآان ممدوح ، ُعّين وآيًال على أرزاق١٨٢٢ أيار ١٦في 
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توّفي وُدفن في مقبرة . السيرة وغيوًرا على مصالح الرهبانّية ومثًال صالًحا للجميع
  .١٨٥٧صيدا سنة 

  
  اليوم الرابع والعشرون منه

  .ة تقال أولى الشهيدات المعادلة الرسلالقّديستذآار 
  .ة تقال في عين الجوزةالقّديسعيد دير 

  . قصر مليازآرّيتذآار األب 
  

   قصر مليزآرّيا األب -٥٧٩  -٥١٠
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٤٤ تشرين الثاني ٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٩٠، خدم في أبرشّية زحلة أآثر أيامه وفيها رقد بالرّب في أيلول سنة ١٨٥٢
  

  ة تقال في عين الجوزةالقّديسدير 
ة تقال في عين الجوزة وآذلك القّديسا عن دير إّن األب قسطنطين باشا لم يكتب شيًئ

يذآر السجل فقط أّن األب . أغفلت السجّالت والوثائق تنظيم تاريخ مفّصل لهذا الدير
 ١٧٦٠يونان المعلولي خدم في مزرعة عين الجوزة بعد رسامته التي تّمت سنة 

آر ، ويذ١٧٦٩وتوّفي في الدير المذآور عندما وقع عن شجرة جوز عالية سنة 
السجل الرهبانّي أيًضا أّن اآلباء الزاريوس العجوز وثيوفيلوس وأرشبوس 
وأفيرآيوس الصيفّي عملوا مًعا مؤامرة لتسليم دير عين الجوزة للشيخ حسن جنبالط 

، ١٧٧٧بعد أن دفعوا قبًال للشيخ قاسم جنبالط ثالثين آيًسا من الدراهم وآان ذلك سنة 
 وآان آنئذ مزرعة صغيرة يقيم ١٧٦٠والي سنة أذن دير عين الجوزة آان قائًما ح

وبعد ذلك . فيها أحد الرهبان المخّلصّيين ويعاونه بعض الشرآاء في تدبير األمالك
أنشأ ديًرا ) ١٧٨٣ -١٧٨٠(تذآر الوثائق المخّلصّية أّن األب العاّم استفانوس نعمة 

وقد عمل . عين الجوزةة تقال في البقاع الغربّي واشتهر بعد ذلك باسم دير القّديسباسم 
األب العاّم المذآور على إصالح شؤون هذا الدير واسترجاع أمالآه وشراء أمالك 

وآان الدير يتأّلف من األقبية القديمة التي ال تزال قائمة إلى اآلن ومنها . جديدة له
وقد امتّدت يد العمران إلى هذا الدير بفضل . واحدة وهي القبو الكبير آانت المصّلى

فنرى األب . ساء الذين تعاقبوا عليه، رغم أّن الوثائق بخيلة جدا بالمعلوماتالرؤ
أنطونيوس نصر المشهور بإخالصه للرهبانّية واعتنائه باألراضي واألمالك قرن 

 ثّم نرى األب قزما مغامس رئيًسا ١٨١٨المدبرّية مع رئاسة دير عين الجوزة سنة 
ع األمالك وآذلك األب إبراهيم لهذا الدير يعمل على إصالح األرض وتوسي
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وفي مبادئ القرن العشرين أخذ دير عين .  واألب زآا الحّجار١٨٦٥أنطونيوس سنة 
الجوزة يزدهر خصوًصا في رئاسة األب جبرائيل شامي التي دامت ثالثة مجامع 

وهو الذي خّلص أمالك مزرعة بجعة وسجّلها باسم الدير ) ١٩٠٧ -١٨٩٥(متتالية 
فقامت لذلك . لرئيس الذي سبقه وهو األب الياس مسّدّية باسمه الخاّصبعد أن آتبها ا

دعاو طويلة وصعبة بين أهل األب مسّدّية والرهبانّية ربحها األب شامي بجرأته 
واألب شامي هو الذي بنى مطحنة جديدة وآبيرة على نهر الليطانّي وجسًرا . وحكمته

وتكمل الوثائق . اع الشرقّي والغربّيعلى النهر نفسه آان له أعظم األثر في ربط البق
فتقول في مدح األب شامي أّنه هو الذي عّمر الدير وأتقنه أحسن إتقان واستصلح 
نقبتين فيه، وقد زاد األب زآا الحّجار شقيق المطران باسيليوس الحّجار فجلب 

أّما األب . للمطحنة سّتة حجارة آبيرة فازدهرت آثيًرا وأصبحت مورد رزق للدير
ة تقال وهي الحالّية بين القّديسف فرنسيس فهو الذي بنى آنيسة آبيرة على اسم يوس
، وهو الذي نبش النبعة الفوقا والتحتا بمساعدة رجل يونانّي اسمه ١٩١٩ -١٩١٠سنة 

واألب فرنسيس . جورج، ماهر في حفر اآلبار والينابيع، فتفجرتا ضعف ما آانتا عليه
وآّمل الرؤساء الذين تعاقبوا . ر دير عين الجوزةآان عامًال نشيًطا في سبيل ازدها

فاألب ميخائيل مقصود بنى الهيكل . على رئاسة هذا الدير االصالحات واإلنشاءات
 -١٩٢٣الرخامّي في الكنيسة، واألب ميخائيل زيدان أآمل بناء الكنيسة بين سنة 

باء  جلب للكنيسة بمساعدة اآل١٩٢٦ -١٩٢٥، واألب باسيليوس شحاده سنة ١٩٢٦
وقد جّربت . المخّلصّيين أيقونات جميلة جدا من تصوير الراهب سبيريدون المقدسّي

 أن تستثمر أمالك دير عين الجوزة بواسطة أحد ١٩٢٥الزيارة الرسولّية بعد سنة 
وامتّدت يد العمران إلى . وجهاء صور وهو السّيد رزق اهللا نور، لكّن المشروع فشل

ًرا لّما قامت بحيرة القرعون على جزء آبير من دير عين الجوزة وازدهر آثي
وأضحى محّجة للزوار ومنتجًعا للراحة لآلباء . أراضيه لتوليد الكهرباء وري األرض

المخّلصّيين ومرآًزا للرسالة منه ينتشرون للتعليم والتبشير في آّل أنحاء البقاع 
ا لّما قّرر المطران وقد أصبح لهذا الدير مرآًزا طائفيا مهم. الغربّي والشرقّي

 فرح أن يكون رئيس دير عين الجوزة نائًبا أسقفيا في البقاع الشرقّي أغسطينوس
. والغربّي وانتدب لهذه المهّمة األب غريغوريوس غصان رئيس دير عين الجوزة آنئذ

وازدهر الدير سياحيا لّما قامت إلى جانبه استراحة أطلق عليها اسم شاليه دي الك 
  .للسّياح والزوار بسبب موقعها الجميلهي مقصد 

  
  اليوم الخامس والعشرون منه
  .تذآار أمنا الباّرة إفروسيني
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  .تذآار األب سيرافيم ُدمَّر
  

   األب سيرافيم ُدمَّر-٥٢٣  -٥١١
 ثّم سيم ١٨٣٧ تموز ١٨، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٨٢٠ُولد في دمشق سنة 

 في ١٨٧٢فتوّفي في شهر أيلول ، ُأصيب بمرض عضال ١٨٤٨ آب ١آاهًنا في 
  .صيدا وفيها ُدفن

  
  اليوم السادس والعشرون منه

  . المجيد الرسول الالهوتّي يوحّنا اإلنجيلّي الجدير بكّل مديحالقّديسانتقال 
  .تذآار األب يوحّنا آرم

  
   األب يوحّنا آرم-٣٦٦  -٥١٢

 ١٦هًنا في  وسيم آا١٨١١ حزيران ٢ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ثّم ُعّين رئيًسا على دير رشمّيا ١٨٣٠ -١٨١٩، خدم في القاهرة سنة ١٨١٩شباط 
 فصان األرزاق وخدم مصلحة الرهبانّية بكّل نشاط وتقوى، توّفي في ١٨٣٣سنة 

  .١٨٧١دمشق سنة 
  

  اليوم السابع والعشرون منه
  . الشهيد آالستراتوس والذين معهالقّديستذآار 

  .عيدتذآار األب موسى 
  

   األب موسى عيد-٦٤٦  -٥١٣
 تشرين ٢٥ عيد، ُولد في عيتنيت البقاع وأبرز نذوره الرهبانّية في طّنوسهو ابن 

، رقد بالرّب في قرية الجش التابعة ١٨٦٩ ثّم سيم آاهًنا في شهر آب ١٨٦٣الثاني 
  .١٨٩١ حيث آان يخدم النفوس، في أيلول عّكاألبرشّية 

  
  اليوم الثامن والعشرون منه

  .تذآار أبينا الباّر خاريطون المعترف
  .تذآار األبوين نعمة اهللا زيادة وبرنردوس الحاج

  
   األب نعمة اهللا زيادة-٤  -٥١٤
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ُولد في بانياس، وهو من تالمذة المؤّسس السعيد الذآر فنسج على مثاله بالتقوى 
طيلة  وعاش ١٦٨٥ سنة أفثيميوسأبرز نذوره وسيم آاهًنا عن يد المطران . والغيرة

حياته طاهر السيرة، عابًدا هللا، عديم الشّر والحقد وتوّفي بحال القداسة في دير 
  .١٧٤٩المخّلص سنة 

  
   األب برنردوس الحاج-٧٣٦  -٥١٥

 ١٨٧٥ تشرين األّول ٤هو يعقوب بن مرعي الحاج، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ّفي في شهر أيلول ، خدم في الشام وفيها تو١٨٨٢ تشرين األّول ٢٢وسيم آاهًنا في 

١٨٨٤.  
  

  اليوم التاسع والعشرون منه
  .تذآار أبينا الباّر آرياآوس الناسك

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أنطونيوس نصر
  

   األب أنطونيوس نصر-٣٥٥  -٥١٦
 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٠٨ شباط ٤ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

مدبرّية وظّل في هذه الوظيفة طيلة حياته تقريًبا في  تقّلد ال١٨١٥، ومنذ سنة ١٨١٤
 ورئاسة ١٨١٨اثني عشر مجمًعا وقد قرن معها أحياًنا رئاسة دير عين الجوزة سنة 

 انتخب ١٨٤٣سنة . آان خبيًرا في األرض عامًال فيها بنشاط وفطنة. دير الراهبات
آان . مّر فيها حّتى وفاتهأًبا عاما ولدى انتهاء مجمعه رجع إلى وظيفة المدبرّية واست

أحّب الرهبانّية حبا جما وخدمها . تقيا ورًعا يهابه الجميع لفضيلته وفطنته وإخالصه
  .١٨٥١رقد رقود األبرار سنة . طيلة حياته

  
  اليوم الثالثون منه

  . الشهيد في رؤساء الكهنة غريغوريوس أسقف أرمينيا الكبرىالقّديستذآار 
  . غّرةفيليّبوستذآار األب 

  
   غّرةفيليّبوس األب -٥٩٠  -٥١٧

 ٧ وسيم آاهًنا في ١٨٤٨ تشرين الثاني ٨ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم مّدة في مصر فاشتهرت فيها فضيلته ثّم ُنقل إلى دمشق ١٨٥٢آانون الثاني 

آان .  حياته آاهًنا للرعّية ورئيًسا رهبانيا وبقي في هاتين الوظيفتين طيلة١٨٦٨سنة 
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تقيا، زاهًدا، متجّرًدا وعصبّي المزاج، آان له اعتبار آبير عند رؤسائه وخصوًصا 
ولحّبه لالختالء والنسك طلب مراًرا من . لدى البطريرك غريغوريوس يوسف

رؤسائه الرجوع إلى الدير لكّنهم آانوا يرفضون السماح له للحاجة إلى مثله الصالح 
  .١٨٨٣سالم في دمشق في شهر أيلول سنة رقد ب. لالآليروس والشعب



 255

  تشرين األّول
  اليوم األّول منه

  . الرسول حنانيا أحد السبعين، وأبينا الباّر رومانوس المرّنمالقّديستذآار 
  . زنانيري وحنانيا فاضلأفثيميوستذآار األخ صفرونيوس واألبوين 

  
   األخ صفرونيوس-٣٨٧  -٥١٨

مخّلص، أبرز نذوره الرهبانّية آأخ بسيط في قرب دير ال) الشوف(ُولد في بكيفا 
 وبدأ حياة خدمة بكّل غيرة ونشاط في سبيل الرهبانّية، فكان يشتغل ١٨١٦ شباط ٢٧

في األرزاق ويراقب الفعلة ويصنع بيده آالت الفالحة فجمع من صناعته هذه مبلًغا 
صيداوي فبنى  إلى األب العاّم باسيليوس ١٨٥٠وفيًرا من المال سّلمه لّما مرض سنة 

 يوسف في آنيسة دير القّديسبه جانبي االيكونستاز من جهة هيكل السّيدة وهيكل 
ولّما تعافى عاد إلى عمله مستمرا في األمانة واإلخالص وعلى السير . المخّلص

بموجب القوانين الرهبانّية إلى أن رقد بالرّب في دير المخّلص في مثل هذا الشهر من 
  .١٨٦٢سنة 
  

   زنانيريأفثيميوس األب -٥٣٠  -٥١٩
 تشرين الثاني ٧هو ابن عبد اهللا زنانيري من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، آان فاضًال ويرغب دوًما في الخدمة الراعوّية ١٨٥١ وسيم آاهًنا سنة ١٨٣٧
في حوادث سنة الستين نجا بأعجوبة من الموت وذهب فقطن . صحبة آاهن ثاٍن

  .في مثل هذا الشهر من السنة المذآورة وُدفن في بيروتبيروت حيث مرض وتوّفي 
  

   األب حنانيا فاضل-٢٩٨  -٥١٩
 وسيم آاهًنا سنة ١٧٩٠ آانون الثاني ٧ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 شباط ١٩ نراه رئيًسا على دير معلوال، توّفي هذا األب في ١٨٢٨، سنة ١٧٩٩
  . في دير المزيرعة١٨٢٩

  
  ثاني منهاليوم ال
  .ة الشهيدة يوستيناالقّديس الشهيد في رؤساء الكهنة آبريانوس والقّديستذآار 

  . خرياطيإغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 
  

   خرياطيإغناطيوس األب -٧٦١  -٥٢٠
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أبرز . هو سليم ابن مخول خرياطي، ُولد في مزرعة المحتقرة قرب دير المخّلص
 المطران ١٨٨٦ أيار ٩ وسامه آاهًنا في ١٨٧٩ان  نيس٢٩نذوره الرهبانّية في 

، ١٨٨٦جرمانوس معقد في أّول زيارة له لدير المخّلص بعد سيامته األسقفّية سنة 
ُأرسل من ثّم إلى صور لخدمة النفوس فبقي في هذه المدينة مّدة أربعين سنة آاهًنا 

اعة والطهارة وللروح الرهبانّية آان مثاًال للود. للرعّية أو رئيًسا رهبانيا أو نائًبا عاما
والكهنوتّية الحّقة وقد أحّبه الجميع ألّنه آان رزيًنا في تصّرفاته نشيًطا في خدمته، 
. أميًنا على قطيعه، موزًعا األسرار على المرضى، معيًنا لألرامل، محسًنا إلى الفقراء

ل به المّدة هناك  فلم تط١٨٩٨ُعّين وآيًال للرهبانّية في اإلسكندرّية في مجمع سنة 
 أفثيميوسفرجع إلى صور وعاد إلى الخدمة ثّم تسّلم زمام األبرشّية بعد وفاة المطران 

ُأعفي من الخدمة في صور لّما تسّلم المطران . زلحف طيلة الحرب الكونّية األولى
مكسيموس الصايغ زمام األبرشّية، لكّنه عاد فسعى لدى األب العاّم شحادة إلرجاع 

 إلى إغناطيوس لكثرة إلحاح أبناء الرعّية في طلبه، فرجع األب طيوسإغنااألب 
لكّن . صور ورغم أمراضه وشيخوخته استمّر في خدمة النفوس وسماع االعترافات

األمراض اشتّدت عليه فُنقل إلى المستشفى الفرنسّي في بيروت ثّم إلى دير المخّلص 
 الرهبانّية التي فقدت به ابًنا ، فبكاه الصورّيون وحزنت عليه١٩٢٦حيث توّفي سنة 

  .تقيا بارا لها خّلف لها مع الذآر الطّيب مبلًغا آبيًرا من المال ألّنه عاش فقيًرا
  

  اليوم الثالث منه
  . الشهيد في رؤساء الكهنة ذيونيسيوس االريوباغيالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان توما عّراج ويوحّنا حرفوش
  .األب ديونيسيوس مقليهتذآار 

  
   األب توما عّراج-٢٩٥  -٥٢١

 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٨٩ نيسان ٢٣، أبرز نذوره الرهبانّية في حاصبّياُولد في 
توّفي في دير .  وخدم النفوس في أماآن مختلفة، وآانت سيرته صالحة ومقّدسة١٧٩٩

  .١٨٣٣المخّلص سنة 
  

   األب يوحّنا حرفوش-٨٧٨  -٥٢١
 نيسان ٢ وسيم آاهًنا في ١٩٠٢ آب ٢لسقي، أبرز نذوره الرهبانّية في هو من ابل ا

 إلى أبرشّية مرجعيون ١٩٠٧، عّلم مّدة في مدرسة المخّلص ثّم ُأرسل سنة ١٩٠٥
أثناء الثورة الدرزّية انتقل إلى أبرشّية .  وجديدة مرجعيون وراشياحاصبّيافخدم في 
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ًما للسّر مّدة من الزمن للمطران  للخدمة فلبث مّدة في شفاعمرو وآان آاتعّكا
آان فصيح .  وراشياحاصبّياغريغوريوس حّجار، ثّم رجع إلى خدمة النفوس في 

اعتزل الخدمة في . اللسان حسن اإلنشاء له بعض مخطوطات في مكتبة دير المخّلص
 وُدفن بعد مأتم حافل اشترك ١٩٥٧آخر حياته وسكن في ابل السقي وفيها توّفي سنة 

ر آبير من الشعب من أهالي بلدته والجوار لّما آان لألب حرفوش من فيه جمهو
  .احترام وتقدير لدى الجميع

  
   األب ديونيسوس مقليه-٤٠٥  -٥٢٢

 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨١٨ حزيران ١٨ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
تقل إلى ، ُأرسل لخدمة النفوس في اإلسكندرّية وفيها إصابة مرض عضال، ان١٨٢٥

  .١٨٣١القاهرة حيث توّفي سنة 
  

  اليوم الرابع منه
  .ين إيروثاوس أسقف أثيناالقّديستذآار أبينا في 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب نيلوس عربش
  

   األب نيلوس عربش-١٢٠  -٥٢٣
 ثّم سيم آاهًنا، توّفي في دير ١٧٥٤ُولد في يبرود، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٧٤ صالحة سنة المخّلص بميتة
  

  اليوم الخامس منه
  .ة الشهيدة خاريتينيالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األخ ارتاميوس نوفل واألب إبراهيم حّداد
  

   األخ أرتاميوس نوفل-٤٨٦  -٥٢٤
 ١٨٣٤ نيسان ٨هو ابن الونديوس نوفل، ُولد في رشمّيا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٨٤توّفي فجأة في دير المخّلص سنة . وبقي راهًبا بسيًطا
  

   األب إبراهيم حّداد-٩٢٨  -٥٢٤
 ١٩١٠ حزيران ٥، أبرز نذوره االحتفالّية في ١٨٨٩ُولد في الفرزل في شباط 

، خدم في أماآن آثيرة في جديدة مرجعيون، ثّم ١٩١٤ تموز ٢٦وسيم آاهًنا في 
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 الحرب الكبرى األولى، مساعًدا لألب يوسف فرنسيس رئيس دير عين الجوزة طيلة
، وطرشيحا ١٩١٩ عند السّيدة سلمى بوالد، وعيتنيت سنة ١٩١٨ثّم في شتورا سنة 

 وآفرحونة ١٩٣١ وصغبين سنة ١٩٢٦، ومعاصر الشوف سنة ١٩٢٣فلسطين سنة 
، ثّم استقّر في رعّية المعّلقة زحلة فمكث فيها سنين آثيرة قام ١٩٤٥ -١٩٣٩سنة 

وآان في هذه الخدمات آّلها وديع . نيسة وبيت الكاهنأثناءها بإصالحات في الك
رجع من المعّلقة في آخر حياته بعد أن ثقلت عليه . الجانب، لطيف المعشر، فاضًال

  .١٩٨١الشيخوخة إلى دير المخّلص وفيه رقد بالرّب سنة 
  

  اليوم السادس منه
  . الرسول المجيد توماالقّديستذآار 

  .اس مبارك الموصليفي هذا اليوم رقد بالرّب الشّم
  .تذآار األخ جرجس الراعي

  
   الشّماس مبارك الموصلي-٥٠١  -٥٢٥

 ١٨٣٥ أيلول ٢٩هو ابن جرجس الموصلي من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، آان ضليًعا في ِعلم النحو والصرف ١٨٤٩دخل الرهبانّية وسيم شماًسا إنجيليا سنة 
صيب بداء السّل فتوّفي بسببه في صيدا سنة ويحسن القراءة في اللغة العربّية، ُأ

١٨٥١.  
  

   األخ جرجس الراعي-١٢١  -٥٢٥
 وبقي أًخا عامًال في خدمة مصالح الرهبانّية ١٧٥٤أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

رقد رقود األبرار في دير . محافًظا بحرص على القوانين والرسوم الرهبانّية
  .المخّلص

  
  اليوم السابع منه

  .ين الشهيَدين سرجيوس وباخوسيسالقّدتذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب آيرّلس قروشان

  .تذآار األخ سرجيوس أبي رعد
  .ين سرجيوس وباخوس في معلوالالقّديسعيد دير 

  
   األب آيرّلس قروشان-٩٢١  -٥٢٦
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 شباط ٢، أبرز نذوره االحتفالّية في ١٨٨٧ تشرين األّول ٣٠ُولد في دمشق في 
، وبدأ منذئذ حياة الخدمة فكان وآيًال ١٩٠٩ آانون األّول ٥اهًنا في  وسيم آ١٩٠٩

ورئيًسا للرهبان في زحلة ثّم خادم الرعّية في المعّلقة ثّم أستاًذا ورئيًسا في مدرسة 
 ُعّين نائًبا أسقفيا في دير القمر ١٩٢٥سنة . دير القمر ومدرسة صيدا األسقفّية
وفي هذه المراآز .  الشوف، ثّم ُأرسل إلى مصرومشرًفا على المدارس الطائفّية في

ولّما رأى البطريرك . آّلها آان األب الرزين والغيور والماهر في ضبط الحسابات
آيرّلس المغبغب حرصه وغيرته آّلفه بإدارة أمالك البطريرآّية في الشام وفي لبنان، 

ألب أيًضا بتضّلعه واشتهر هذا ا. فقام بهذه الوظيفة أحسن قيام مّدة طويلة من الزمن
بالقانون وبسير المحاآم، لذا عّين عضًوا في المحكمة البطريرآّية البدائّية ثّم قاضًيا 

وقد استحّق الثناء من المجمع . فيها وقاضًيا في المحكمة االستئنافّية البطريرآّية
الشرقّي ومن الجميع إذ آان في المحكمة قاضًيا عدًال ذا حكم صوابّي بعيد عن آّل 

وبقي يرعى شؤون األوقاف البطريرآّية ويهتّم بالمحاآم مّدة . حّيز ومواربةت
 ولبث في دمشق إلى أن ١٩٦٣بطريرآّية مكسيموس الرابع أيًضا ثّم استعفى سنة 

، وقد وصفه األب الياس بندر من االآليروس البطريرآّي لما ابنه ١٩٦٥توّفي سنة 
  .الخدمة ومدّقًقا في واجباته وآفيف اللسانبأّنه آان محبا إلخوته ومخلًصا في : فقال
  

   األخ سرجوس أبو رعد-١٠٥  -٥٢٦
 وبقي راهًبا بسيًطا، توّفي في دير ١٧٥١ُولد في آرخا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٨٧المخّلص سنة 
  

  ين سرجيوس وباخوس في معلوالالقّديسدير 
الفتح العربّي، وقد ُبني على إّن هذا الدير هو أقدم أديرتنا إذ يرتقي إلى ما قبل 

وثبت أّن تاريخ الكنيسة في دير معلوال يرتقي إلى ما قبل القرن . أنقاض مذبح وثنّي
الخامس والدليل هو هندسة الكنيسة وهي قديمة جدا ولها بعض خطوط من آنيسة 

ح عدا ذلك فالفتح العربّي في القرن السادس أبقى الكنائس القائمة ولم يسم. آجيا صوفيا
 إلى قسم أرثوذآسّي ١٧٢٤ولّما انقسمت الطائفة الملكّية سنة . ببناء آنائس جديدة

وقسم آاثوليكّي، بقي أهل معلوال محافظين على الدين الكاثوليكّي وعلى الدير وقد 
 إلى الرهبانّية المخّلصّية ملًكا خاصا بهم وذلك بسعي المطران ١٧٣٢سّلموه سنة 
سعي والده واآلباء المخّلصّيين الذين آانوا من معلوال  فاضل المعلولي وبأفثيميوس

واستلمت الرهبانّية المخّلصّية هذا الدير وآان خراًبا . وموافقة البطرك آيرّلس طاناس
فوّسعت أمالآه ورّممت بناءه وخدمت النفوس في معلوال حّتى أمَّ الدير من أهاليها ما 
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 فاضل أسقف زحلة أفثيميوسطران يزيد على ثالثين راهًبا نخّص منهم بالذآر الم
والفرزل واألبوين العاّمين استفانوس نعمة وأوغسطينوس زعرور الذي له الفضل 

وقد تعّرض هذا الدير للنكبات . الكبير في ازدهار الدير والخوري يوسف فرنسيس
.  ُنهب الدير وقتل راهب فيه هو األخ بابيلوس١٨٤٩وللسرقة والنهب، ففي سنة 

 تعّرض الدير للسرقة وآاد أن يذبح رئيسه ١٩٢٥ -١٩٢٠ الدرزّية وأثناء الثورة
لكن رغم هذه الحوادث استمّر رؤساء هذا الدير في العمل على . األب قسطنطين باشا

فاألب جبرائيل بيطار الذي آان وآيًال . ازدهاره، فحّسنوا األبنية واستصلحوا األرض
 بمساعدة األب ١٩١٣علوال سعى سنة على أمالك الرهبانّية في الشام ورئيًسا لدير م

يوحّنا أبو حديد المالّية لجلب الماء من عين بوقات وهي على ُبعد عشرة آيلومترات 
أّما البناء الحقيقّي لهذا الدير فُينسب إلى األب غريغوريوس حوراني الذي . عن الدير

 خصوًصا رأس هذا الدير مّدة طويلة عمل آثيًرا الزدهاره فجمع الحسنات من الزوار
من األجانب ومن أهالي دمشق الذين آان يزورهم بيًتا بيًتا فعّمر الطابق العلوّي آّله 
وحفر بئًرا ارتوازّية في البستان وأتقن الدير أحسن اتقان وقد ساعده في المّدة األخيرة 
من رئاسته األب بطرس حّجار الذي بنى الصالون الكبير إلى جانب الكنيسة وأوصل 

وهكذا أصبح هذا الدير محّجة .  آثيرة وطويلة الطريق المعّبدة إلى الديربعد مراجعات
 م ويقع على تّلة ١٦٠٠للسياح ولموقعه الطبيعّي الفريد إذ يرتفع عن سطح البحر 

مرتفعة بين فجين شهيرين يحكى أّن الواحد منهما شّق بقّوة األعجوبة لّما هربت 
د قتلها، ولذلك قام دير شهير لطائفة ة تقال من غضب والدها الذي آان يريالقّديس

وال يزال هذا الدير في طريق التقّدم وقد أرادت . الروم األرثوذآس في ذلك الفّج عينه
الدولة السورّية في الفترة األخيرة أن تستفيد من موقعه الجميل والفريد من نوعه فبنت 

سف ال يزال لكن باأل. فندًقا واسع األرجاء قرب دير مار سرآيس وفي أرض تخّصه
هذا الدير وأمالآه موضوع جدل ونزاع من وقت إلى آخر بين الرهبانّية وبين بعض 
أبناء معلوال الذين يطالبون مشّددين على أّن هذا الدير هو ملكهم الخاّص رغم أّن أآثر 
الحجج المحفوظة في دير المخّلص تثبت أّن أمالك الدير في أآثرّيتها اشتراها 

ون من مال حصلوا عليه من عملهم ومن عرق جبينهم ومن الرهبان المخّلصّي
المحسنين ورغم أّن العريضة األساسّية التي سّلم بموجبها الدير المذآور إلى 

  .الرهبانّية المخّلصّية ال تفصح عن حّق وال عن واجب إّال ما تريده الرهبانّية
  

  اليوم الثامن منه
  .تذآار أمنا الباّرة بيالجيا

  .قد بالرّب الشّماس مرقص النّقاش واألخ مكسيموس قّصارفي هذا اليوم ر
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   الشّماس مرقص النّقاش-٢٤  -٥٢٧

 وبقي طيلة حياته ١٧١٨ُولد في دمشق، دخل الرهبانّية وسيم شّماًسا إنجيليا سنة 
  .١٧٧٠رقد بالرّب في دير رشمّيا سنة . في هذه الرتبة

  
   األخ مكسيموس قّصار-٣٧٤  -٥٢٨

 وظّل طيلة حياته راهًبا ١٨١٤ آذار ٢٦رز نذوره الرهبانّية في ُولد في صيدا، أب
. بسيًطا نشيًطا في استقبال الزوار وإآرام الضيوف وإعداد القهوة لجمهور الرهبان

  .١٨٥١توّفي في دار البكتي في دير المخّلص سنة 
  

  اليوم التاسع منه
  .س وزوجته أثناسيا الرسول يعقوب بن حلفا وأبينا الباّر أنذرونيكوالقّديستذآار 

  .تذآار األب يعقوب أبي سعد
  

   األب يعقوب أبي أسعد-٥٠٣  -٥٢٩
 ٣١ وسيم آاهًنا في ١٨٣٥ أيلول ٢٩ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .، توّفي في مزرعة الوردّية١٨٤٨تموز 
  

  اليوم العاشر منه
  .ين الشهيدين إفلمبيوس وإفلمبياالقّديستذآار 

  .بولس منّسىتذآار األب 
  

   األب بولس منّسى-٥٥٠  -٥٣٠
 تشرين ٢٧هو ابن نقوال منّسى من صور، دخل الرهبانّية وأبرز نذوره فيها في 

، خدم طيلة حياته في أبرشّية صور ١٨٥١ نيسان ٣ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٣٨الثاني 
  .١٨٧٧ورقد بالرّب في برعشيت سنة 

  
  اليوم الحادي عشر منه

 أحد السبعة الشمامسة وأبينا الباّر ثاوفانيس المعترف ّبوسفيلي القّديستذآار 
  .متروبوليت نيقية، الملّقب بالموسوم

  .في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء داود صليبا اللخ ويوسف والياس قنواتي
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   األب داود صليبا اللخ-١٠٠  -٥٣١

 توّفي ١٧٥٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٠ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  . وُدفن في آنيستها١٧٩٢بالطاعون في دير القمر سنة 

  
   األب يوسف-٢٢٧  -٥٣٢

 ١٩ال ُيعرف منشأ هذا األب الذي بعد أن دخل الدير أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ثّم آاهًنا، رقد بالرّب في دير المخّلص سنة ١٧٨٦ ثّم سيم شماًسا سنة ١٧٧٤نيسان 
١٨٣٦.  

  
  نواتي األب الياس ق-٦٣٣  -٥٣٣

 حزيران ١٦أبرز نذوره الرهبانّية في . عّكاهو ابن حّنا صابات قنواتي، ُولد في 
 وُأرسل إلى رومة لتكملة دراسته ولكّنه ُأصيب بمرض في عينيه فعاد إلى ١٨٥٧

، خدم النفوس في مراآز عديدة بنشاط وتفان، ولّما ١٨٦٧الشرق وسيم آاهًنا سنة 
ي يقوم بواجباته الرهبانّية على أآمل وجه إلى أن آبر في السّن رجع إلى العامر وبق

  .١٩١٦توّفي سنة 
  

  اليوم الثاني عشر منه
  .ين الشهداء بروبوس وتاراخوس وأنذرونيكوسالقّديستذآار 

  . بردويلإآليمنضوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان قسطنطين باشا و
  

   األب قسطنطين باشا-٨٠٠  -٥٣٤
، ُولد في دوما عّقاد الغنمة أو طّنوس وهيالنة هو هيكل بن خليل جرجس باشا

 ثّم ١٨٨٦ تشرين األّول ٣١ وأبرز نذوره الرهبانّية في ١٨٧٠ شباط ٣البترون في 
 بعد تمّتع طويل وبعد استشارة األب بشارة ١٨٩٣سيم آاهًنا في شهر تشرين الثاني 

رابلس  ودمشق وطعّكاثّم مارس التعليم في مدرسة دير المخّلص و. أبو مراد
والقاهرة، وآانت هذه الخدم سبًبا ليتعّرف إلى المكتبات المهّمة والمراجع التاريخّية 

انتخب وآيًال للرهبانّية في بيروت سنة . ويلّم بأحوال الطائفة ويتعّرف على رجاالتها
 فتجّشم أتعاًبا آثيرة بسبب ضرورة توّفير المؤونة من القمح وغيره ١٩١٧ -١٩١٣

 -١٩١٩وزحلة للدير العامر، ثّم ُعّين رئيًسا على دير معلوال سنة من بيروت وعاليه 
، وأثناء رئاسته على هذا الدير تعّرض األب باشا لإلهانة وحّتى للذبح لكّنه نجا ١٩٢٥
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خدم . بأعجوبة بشفاعة العذراء مريم بعد أن نهبت أمتعته وآتبه ومخطوطاته
مبادئ حياته الكهنوتّية ولع بالتاريخ الرهبانّية أآثر ما يكون بالبحث والتأليف، فمنذ 

فسافر إلى أوروبة مراًرا للتثقيف والمطالعة والبحث، فبرع في هذا المضمار حّتى 
ويتجاوز عدد مؤّلفاته أو منشوراته . لّقبه البطريرك آيرّلس المغبغب بمؤّرخ الطائفة

 سيرة األربعين نخّص منها بالذآر أربع محاضرات في تاريخ مدرسة دير المخّلص،
األب بشارة أبو مراد، وتاريخ طائفة الروم الملكّية والرهبانّية المخّلصّية في جزئين، 
وقد نسى البعض فضل األب باشا في تاريخ الطائفة ولذلك آتب األب الياس آويتر 

سنة " المسّرة"األب قسطنطين باشا مؤّرخ مجهول، في مجّلة : مقاًال ضافًيا بعنوان
وآان هذا األب . لك عن طلب من إدارة المجّلة المذآورة وذ٦٥٦ -٦٥٥ عدد ١٩٨٠

فكان . العالم راهًبا حقيقيا تتلمذ وهو صغير لألبوين بشارة أبي مراد ويوسف غنام
عابًدا هللا مستقيًما في معاملته للقريب، رجل صالة وتسليم إلرادة اهللا، ذا قلب فّياض 

وضح ذلك آّله أثناء . للرؤساءباإلخالص للرهبانّية والمحّبة للقريب واالحترام 
 أصابه شلل وبقي ١٩٤٣ ثقل سمعه وفي سنة ١٩٠٣أمراضه الكثيرة، فمنذ سنة 

 وُأقيم له مأتم حافل أنعمت عليه ١٩٤٨يعاني آالم الشيخوخة إلى أن رقد بالرّب سنة 
  :وهذه أهّم مؤّلفاته. الحكومة اللبنانّية بوسام المعارف من الدرجة الثانية

  ). بيروت١٨٩٨(ذات للقّديس آبريانوس  أفضل الل-١
  ).١٩٠١مصر ( بحث انتقادّي في أصل الروم الملكّيين ولغتهم -٢
  ).١٩٠٢مصر (ا النسطورّي مطران نصيبين  آتاب دفع الهّم إليلّي-٣
  ).١٩٠٢مصر ( آتاب فتاة اإلسكندرّية -٤
  ).١٩٠٣بيروت ( آتاب زجر النفس لهرمس الحكيم -٥
مطبعة الفوائد وقد ) ١٩٠٤بيروت ( قّرة أسقف حّران  ميامر ثاوذورس أبي-٦

  .ترجم إلى اللغة األلمانّية والفرنسّية
  ).١٩٠٥بيروت ( الكهنوت للقّديس يوحّنا فم الذهب -٧
  ).١٩٠٨زحلة ( نبذة تاريخّية لمكسيموس مظلوم -٨
٩- Saint Jean Chrysostome dans la Littérature Arabe (Rome 

1908)    
١٠- Etudes générales sur les versions arabes de la Liturgie de 

Saint Jean 
Chrysostome suivie d’une ancienne version inédite (Rome 

1908)  
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بيروت ( لمحة تاريخّية في الرهبانّية المخّلصّية بمناسبة اليوبيل المئوّي الثاني -١١
١٩٠٩.(  
  ).١٩١١باللغة الفرنسّية رومة (ص  اليوبيل المئوّي الثاني لتأسيس دير المخّل-١٢
  ).١٩١٢حريصا ( يوحّنا الدمشقّي األصلّية القّديس سيرة -١٣
  ).١٩١٢حريصا ( سفرة البطريرك مكاريوس الحلبّي -١٤
  ).١٩١٣بيروت ( معالم الكتابة ومغانم اإلصابة لعبد الرحيم بن علي القرشي -١٥
أميرآا (ة في الحرب العاّمة  لمحة تاريخّية عن أعمال الرهبانّية المخلصّي-١٦
١٩٢٠.(  
  ).١٩٢٦حريصا  (١٨٣١ مذاآرات تاريخّية لحوادث سنة -١٧
  ).١٩٢٨لبنان ( أربع محاضرات في مدرسة دير المخّلص -١٨
  ).١٩٢٨حريصا ( وبالد صفد عّكا تاريخ الشيخ ضاهر العمر الزيداني حاآم -١٩
  ).١٩٣٠ا حريص( لميخائيل بريك ١٧٨٢ -١٧٢٠ تاريخ الشام من -٢٠
  ).١٩٣٠حريصا ( محاضرة في تاريخ طائفة الروم الملكّيين -٢١
  ).١٩٣٠حريصا . (ب.  استشهاد سمعان جبور والقس بطرس نمير ق-٢٢
  ).١٩٣١حريصا (بحث لغوّي تاريخّي، االسم والمسّمى :  الروم-٢٣
  ).١٩٣٢حريصا ( تاريخ أسرة آل فرعون بأصولها وفروعها -٢٤
  ).١٩٣٣حريصا (ذلكة تاريخّية  نظرة صادقة في ف-٢٥
  ).١٩٣٣دير المخّلص ( محاضرة في تاريخ دير السّيدة -٢٦
  ).١٩٣٤دير المخّلص ( سيرة األب بشارة أبو مراد المطّولة والمختصرة -٢٧
 جريدة توزيع مال الخراج في لبنان األميرّي في عهد األمير بشير الشهابّي -٢٨

  ).١٩٣٥المطبعة اليسوعّية (
  ).١٩٣٦دير المخّلص ( والية سليمان باشا العادل  تاريخ-٢٩
  ).١٩٣٨دير المخّلص ( تاريخ دوما -٣٠
  ).١٩٣٨دير المخّلص ( جاورجيوس في المزيرعة القّديس تاريخ دير -٣١
دير المخّلص ( تاريخ طائفة الروم الملكّيين والرهبانّية المخّلصّية في جزئين -٣٢
١٩٣٨.(  
  ).١٩٤٠دير المخّلص (ء المجمع النيقاوّي  تفسير قانون اإليمان آلبا-٣٣
  ).١٩٤١دير المخّلص ( سيرة المطران غريغوريوس حّجار -٣٤
  ).١٩٤٢دير المخّلص (ين غوريا وصافونا وافيفوس القّديس استشهاد -٣٥
  ).١٩٤٥دير المخّلص ( سمعان العامودّي القّديس سيرة -٣٦
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ع للشيخ ناصيف اليازجّي  رسالة تاريخّية في أحوال لبنان في عهد اإلقطا-٣٧
  ).حريصا(

  . مجادلة األنبا جرجي الراهب السمعاني-٣٨
  ).أو دين الدروز( دين التوحيد -٣٩
  ).القاهرة( الحّجة الراهنة في حقيقة أصل الموارنة للقس يوحّنا عجيمي -٤٠

المشرق والمسّرة والرسالة : هذا، عدا المقاالت التي نشرها األب باشا في المجّالت
ّلصّية، وعدا رآمة من المخطوطات هي آنـز تاريخّي عظيم يستلزم عمًال طويًال المخ

  .إّنما مفيًدا جدا في درس تاريخ الشرق العربّي والطوائف الشرقّية
  

   بردويلإآليمنضوس األب -٩٢٤  -٥٣٥
، ولّما دخل الرهبانّية بانت عليه مالمح ١٨٨٨ تشرين األّول ٢٥ُولد في زحلة في 

 إلى رومة ١٩٠٥ آانون الثاني ٢٩رق فأرسل بعد نذوره البسيطة في الذآاء الخا
ليتابع دروسه فأصاب هناك نجاًحا باهًرا وتفّوًقا ممتاًزا إذ نال شهادة الملفنة في 

أبرز نذوره االحتفالّية ثّم سيم آاهًنا في رومة . الفلسفة والالهوت والحّق القانونّي مًعا
دته من روما إلى الشرق بدأ خدمة الرهبانّية ، بعد عو١٩١٥ تشرين األّول ١٥في 

فكان معّلًما في المدرسة المخلصّية وعضًوا في لجنة مراجعة حسابات مجمع األب 
 انتخب رئيًسا للمدرسة المخّلصّية لكّنه ُنقل بعد مّدة ١٩١٩سنة . العاّم نقوال أشقر

قيام مّدة مجمعين آاملين،  فقام بأعبائها أحسن ١٩١٩وجيزة ليتسّلم القيمّية العاّمة سنة 
وقد نّظم اإلدارة واهتّم باألرزاق وحّسنها وهو الذي سعى إليصال طريق عاّم إلى دير 

 ُعّين ١٩٢٥سنة . المخّلص فنجح رغم الصعوبات الكثيرة ومعارضة أهالي جون
 إلى وآالة حيفا ولبث هناك سبعة أشهر ١٩٢٨وآيًال للرهبانّية في بيروت ثّم ُنقل سنة 

 ُعّين رئيًسا للمدرسة البطريرآّية في بيروت واستقال منها بعد سنة ١٩٢٩ سنة فقط،
 تقّلد النيابة العاّمة في أبرشّية مرجعيون فكانت مجاًال فسيًحا تجّلت ١٩٣٠سنة . فقط

وقد استعاد بحنكته وجرأته أمالك . فيه مواهبه الكثيرة من ذآاء ودفاع عن الحّق
تلسها بعض المعتدين، ومنهم آل الحاج حسن عبد اهللا الوقف الكثيرة التي آان قد اخ

ولّما آان في مرجعيون آّلفته الرهبانّية سنة . واستغّلوها مّدة أربعين سنة تقريًبا
 بدعوى استمالك الوآالة المخّلصّية القديمة في شارع الكوليسيو في رومة من ١٩٣٥

وده بالنجاح وحصل فيما قبل الحكومة اإليطالّية في عهد موسوليني فذهب وتكّللت جه
 ُعّين وآيًال ١٩٣٨في سنة . بعد على مال وفير اشترى فيه بنايتين آبيرتين للرهبانّية

عاما للرهبانّية في رومة وقضى مّدة الحرب الكبرى الثانية في رومة عامًال لمصلحة 
سنة . الرهبانّية رغم وطأة الحرب وارتبط بصداقات مع رجال الحكم الذين ساعدوه
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 ُعّين رئيًسا للمدرسة المخّلصّية ثّم انتخب في السنة نفسها رئيًسا عاما لتكملة ١٩٤٧
مجمع األب داود الخوري المنتخب أسقًفا على أبرشّية صيدا، فساس الرهبانّية من 

ولدى انتهاء مجمعه ُعّين نائًبا قضائيا ألبرشّية .  بحزم ونشاط١٩٤٩ -١٩٤٧سنة 
ئناف في دمشق، وقد عكف آنئذ على وضع مشروع صيدا ثّم رئيس محكمة االست

تنظيم المحاآم الكنسّية وسّن قانون لألحوال الشخصّية وترجمة الحّق القانونّي الشرقّي 
وظّل يخدم الرهبانّية بإخالص وقد آّلفته في الستينات أن يذهب إلى روما في . الجديد

راها قديًما وآيل الرهبانّية قضّية الوآالة القديمة التي آانت في الكوليسيو والتي اشت
وهذه الوآالة هي التي آانت موضوع الدعوى . في رومة األب غريغوريوس طويل

 إذ اعترض على قرار من الحكومة اإليطالّية في ١٩٣٥التي بدأها األب بردويل سنة 
. عهد موسوليني يقضي ببناء قصر للحزب الفاشي في المنطقة التي تقوم عليها الوآالة

ب بردويل على مبدأ االستمالك بحّجة أّنه تعطيل لملكّية شخصّية ألسباب اعترض األ
وبعد زوال الحزب الفاشستّي في . حزبّية غير عاّمة وال تمّت إلى المصلحة العاّمة

إيطاليا قضت المحكمة اإليطالّية بإرجاع ملك الوآالة القديمة إلى الرهبانّية، فقام آنئذ 
ش ووآيل الرهبانّية في رومة األب غريغوريوس حايك الرئيس العاّم األب نقوال برخ

عندئذ اعترض األب .  لير إيطالّي٦٢٠٠٠٠٠٠فباعا حكم االسترجاع بمبلغ قدره 
بردويل من جديد وتوّصل بحكمته وذآائه الفريد إلى قبض ثمن االستمالك آّله، 

ة اليوم  حيث الوآالVia Felici, Cavallottiفاشترى به ملك الرهبانّية الحالي في 
وهذا الملك األخير باعه األب . Odescalchiواشترى ملًكا آخر في شارع 

 لكّن المشروع فشل، Feliciغريغوريوس حايك لبناء وآالة جديدة في شارع 
فاضطّرت الرهبانّية إلى االستدانة من المجمع الشرقّي المال الالزم لبناء الوآالة 

 بردويل ناشًطا في العمل والخدمة إلى أن واستمّر األب. الجديدة القائمة حّتى اآلن
 وُأقيم له مأتم ١٩٥٩توّفي على أثر انفجار دماغّي ونوبة قلبّية أودت بحياته سنة 

حافل أسف فيه الجميع على غياب آاهن المع خارق الذآاء قوّي الحجة بليغ اللسان 
ة جريء في الحّق، عمل بذآاء نادر وحسن إدارة على رعاية مصالح الرهبانّي

والطائفة في أوقات وظروف صعبة ومختلفة، ويعّد األب بردويل من الرجال 
  .البارزين الممتازين بالِعلم والعمل

  
  اليوم الثالث عشر منه

  .ين الشهداء آربوس وبابيلوس وأغاثونيكيالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب روفائيل راهبه

  .تذآار األخ بابيلوس
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  روفائيل راهبه األب -٢٥٠  -٥٣٦

 إّنما ١٧٥٩ آذار ٧ُولد في القاهرة في . هو روفائيل ابن أنطون زخور أو راهبه
أحّب الدخول في الرهبانّية فُألبس ثوب االبتداء في مصر على . أصل عائلته من حلب

 مطر وآيل الرهبانّية ومن هناك ُأرسل إلى رومة للتخّصص في أغابيوسيد األب 
 أيلول ١٣ ست سنوات وفيها أبرز نذوره الرهبانّية في وبقي في رومة. جامعاتها
  . على يد األب الوآيل أثناسيوس الدباس١٧٧٦

ولّما عاد إلى الشرق، آّلف وهو بعد . وقد نال أعلى الشهادات وامتاز بذآائه الفريد
سيم . شماس بإلقاء مواعظ الرياضة الكبرى على جمهور الرهبان في دير المخّلص

ثّم ُأرسل إلى رومة بشأن صحة انتخاب البطريرك أثناسيوس  ١٧٨٥آاهًنا سنة 
عاد من هناك إلى مصر بغية إخماد فتنة قائمة بين الرهبان الفرنسيسكان . جوهر

وفي مصر تعّرف على نابوليون بونابرت أثناء . وآهنة الطائفة الملكّية الكاثوليكّية
رّي ألّنه آان يحسن حملته على مصر وتقّرب إليه فعّينه عضًوا في المعهد المص

التكّلم والكتابة باللغات العربّية واإليطالّية والالتينّية والفرنسّية واليونانّية، وذو خط 
ولّما جلت الجيوش الفرنسّية عن مصر رجع إلى دير . جميل وآثير التوفيق فيما يكتب

ب  سافر إلى باريس عن طل١٨٠٣سنة . المخّلص وُعّين آاتم أسرار الرئاسة العاّمة
من نابوليون نفسه الذي ُعهد إليه بتعليم اللغة العربّية في مدرسة اللغات الشرقّية 
بمشارآة المستشرق الشهير سيلفستر دي ساسي، ومن أشهر تالمذته العالم شمبوليون 

استقال من منصبه بعد سقوط نابوليون وعاد . الذي فّك رموز الكتابات الهيروغليفّية
 المقّربين إلى محمد علي باشا والي مصر وباعث  إلى مصر وآان من١٨١٦سنة 

النهضة وقد عّينه مديًرا لمطبعة بوالق المشهورة والتي أصبحت فيما يعد المطبعة 
 تارًآا آّل مقتناه للرهبانّية لكّنها لم تستفد شيًئا منها بسبب ١٨٣١توّفي سنة . الوطنّية

لماء عصره، فقد أّلف ما آان هذا األب من أآبر ع. إفالس أخيه يوسف وموته غرًقا
 آتاًبا في مختلف العلوم الروحّية واألدبّية والطبّية والتاريخّية ٢٥ينيف عن 

 آتاًبا من لغات مختلفة إذ آان يجيد آما رأينا لغات آثيرة، ١٦والموسيقّية، وترجم 
  :ونذآر هنا أهّم مؤّلفاته. وهذا آان نادًرا في تلك األيام

  ).بوالق(ير الحجم  قاموس عربّي إيطالّي آب-١
  ).١٨٠٠بوالق ( رسالة في الجدري -٢
  ).١٨٢٣بوالق ( رسالة في صناعة الطب -٣
  ).١٨١٦باريس ( آتاب في قبائل العرب ثالث مجّلدات -٤
  ).بوالق( آتاب في صناعة الحرير -٥
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القلب المتخّشع، المرآة األمينة، الصليب المخّفف والحكمة :  آتب روحّية هي-٦
  .لبالسم الشافية الفّعالة لجراح الخطيئة القتالةالحقيقّية، ا

  ).ليتورجيا( الدرج الثمين -٧
  . ترجمة آتاب األمير لميكيافيللي-٨
  . مشكلة الكرونولوجيا-٩
  . مخطوط في الموسيقى-١٠
  ...الشيخوخة، الصداقة وغيرهما:  األدبّيات وهو ترجمة آتب شيشرون-١١
  ).مخطوط( استخراج الشهادات النبوّية -١٢

وله مؤّلفات أخرى مخطوطة ومطبوعة مبعثرة في المكتبات ويوجد جزء صغير 
ويبدو لنا األب روفائيل من خالل رياضته المشهورة . منها في مكتبة دير المخّلص

دون أّي إيضاح، أّنه " آتاب الرياضة: "التي آان يستنسخها الرهبان، وهي بعنوان
  . عميقآان ذا ثقافة روحّية واسعة وشعور رهبانّي

  
   األخ بابيلوس-٣٤١  -٥٣٧

 ثّم ذهب إلى دير ١٨٠٥ حزيران ١٦ُولد في آفرقطرة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٤٩مار سرآيس وهناك قتله العسكر الترآّي عندما نهبوا الدير المذآور سنة 

  
  اليوم الرابع عشر منه

يوس، وأبينا ين الشهداء نازاريوس وجزفاسيوس وبروتاسيوس وآلسالقّديستذآار 
  .الباّر قزما المنشئ المقدسّي أسقف مايوما

  .إرميافي هذا اليوم رقد بالرّب األخ 
  .تذآار األب بروتاسيوس آميل واألخ جرفاسيوس أنطونيوس

  
   األب بروتاسيوس آحيل-٢١١  -٥٣٨

 ثّم سيم ١٧٧٢ أيار ٦، إّنما أصله من بعلبك، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد في 
  .١٨١٤توّفي في دير المخّلص سنة . اآاهًن
  

  إرميا األخ -٤١٣  -٥٣٩
 وتوّفي في بلدته عبرا سنة ١٨١٨ شباط ١٣ُولد في عبرا قرب صيدا، نذر في 

١٨٢٦.  
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   األخ جرفاسيوس أنطونيوس-٦٣٠  -٥٤٠
، ثّم ُأصيب بداء ١٨٥٦ آذار ٩ُولد في عينبال الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٦٠فن في صيدا سنة الجدري فتوّفي وُد
  

  اليوم الخامس عشر منه
  .ة العظمىأنطاآي الشهيد لوآيانوس آاهن القّديستذآار 

  . البطل وأنطون زيادةفيليّبوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان 
  .تذآار األب لوآيانوس

  
   األب لوآيانوس-٢٠٣  -٥٤١

 آان ١٧٨٥ آاهًنا سنة  ثّم سيم١٧٧١ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٨٢١ لّما توّفي سنة عّكارئيًسا رهبانيا في 

  
   البطلفيليّبوس األب -٦٥٧  -٥٤٢

 تشرين األّول ٢٣هو ابن عيد البطل، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ١٣ولّما رجع إلى الشرق سيم آاهًنا في .  وُأرسل إلى رومة لمتابعة دروسه١٨٦٤
ّم ُأرسل إلى لورنس ماس بإذن الطاعة المقّدسة فجّد في العمل حّتى  ث١٨٧٥أيلول 

. واشتهر بغيرته وخدمته. بنى فيها آنيسة فخمة باسم الرهبانّية وبيًتا لكاهن الرعّية
 وخلفه في خدمة تلك الرعّية األب ١٩٠٦توّفي فجأة وُدفن في لورنس ماس سنة 

  .باسيليوس نّحاس
  

   األب أنطون زيادة-٧٣٤  -٥٤٣
 وسيم ١٨٧٦ آانون األّول ٣ُولد أنطون في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

. ، ُعّين قّيًما عاما ثّم وآيًال للرهبانّية في بيروت١٨٨٢ تشرين األّول ٢٢آاهًنا في 
انتخب أًبا .  قرن المدّبرّية مع الوآالة العاّمة وأيًضا مع رئاسة دير رشمّيا١٨٩٢سنة 

فت الرهبانّية أيام رئاسته العاّمة بسطة العيش والطمأنينة  فعر١٩٠١عاما سنة 
فقد آان حسن التدبير، طّيب السريرة، آريم اليد، غيوًرا جدا على خير . والراحة

أولى اهتماًما آبيًرا المدرسة . الرهبانّية وازدهارها ومحبا إلخوته الرهبان محّبة فائقة
. ى المدارس العصرّية المعروفة آنئذالمخّلصّية فنمت في عهده حّتى ضارعت أرق

وهو الذي أآمل البناء في مدرسة العامر بما ترآه األب الياس حجار من مال وهو 
وهذا البناء هو آامل الطابق الثاني من الصالون مروًرا . مبلغ ألف جينه مصرّي
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بمكاتب المسؤولين والدورتوارين الكبيرين اللذين تحّوال إلى مدارس والغرف 
وفي عهد األب العاّم زيادة ارتفعت . ة والمكتبة الكبرى وهذه آّلها قد هدمتالشرقّي

القّبة الشاهقة فوق آنيسة الدير وُوضعت فيها الساعة الكبيرة بمساعدة األب أشعيا 
سابا، وآذلك األب زيادة هو الذي عّلق األجراس األربعة في القبة وآلس آنيسة الدير 

معه ُأرسل األب زيادة إلى آنيسة باب المصّلى في بعد انتهاء مج. ودهنها من جديد
  .١٩١٦دمشق فخدمها بأمانة وغيرة ونشاط إلى أن توّفي في حمى خبيثة سنة 

  
  اليوم السادس عشر منه

  . الشهيد لونجينوس قائد المئة الواقف بإزاء الصليبالقّديستذآار 
  . سرآيس ويونانأغابيوستذآار األبوين 

  
   سرآيسأغابيوس األب -٥٦٩  -٥٤٤

 حزيران ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٤٠ شباط ٤ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ثّم من ١٨٦٦، آان جميل الصوت يجيد الترنيم الكنسّي، خدم في القاهرة سنة ١٨٥٣

  .١٨٧٤، توّفي في بيروت في مثل هذا الشهر من سنة ١٨٧٢ -١٨٦٩سنة 
  

   األب يونان-٤١٤  -٥٤٤
 وسيم آاهًنا ١٨١٨ شباط ١٣صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد في عبرا قرب 

  .، توّفي في الميدان الشام١٨٢٥في 
  

  اليوم السابع عشر منه
 الذي من جزيرة أندراوس الباّر في الشهداء القّديس هوشع النبّي والقّديستذآار 

  .آريت، المدفون في آريسي
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب يوسف بهيت

  
   األب يوسف بهيت-٩٢٥  -٥٤٥

 ودخل ١٨٨٩ شباط ١٩ُولد في دمشق في . هو أنطون بن وهبة أنطون بهيت
 تموز ٢٦ وسيم آاهًنا في ١٩٠٩ أيار ٢١الرهبانّية فأبرز نذوره االحتفالّية في 

، وامتاز منذ مبادئ حياته بسعيه نحو الكمال الرهبانّي والكهنوتّي وبعمله ١٩١٤
قضى مّدة معّلًما في المدرسة وقد دّرس فيها اللغة . المخلص في سبيل الرهبانّية

العربّية ورفع مستواها، وامتاز بروحانّية عميقة وزهد بحطام الدنيا إذ آان على 
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جانب عظيم من التقوى الرهبانّية العالية ممتاًزا بوعظ مؤّثر، فأرشد أجياًال آثيرة من 
من تالمذته األبرار نذآر . لالرهبان والكهنة والراهبات إلى السير في طريق الكما

 ضاهر والياس ساره واألخ صفرونيوس جبرا تلك األمثلة الحّية إغناطيوساألبوين 
وآان دير االبتداء الذي قضى فيه األب بهيت . للقداسة في تاريخ الرهبانّية الحديث

في سنين طويلة معّلًما ورئيًسا مدرسة روحّية قاد فيها أفواًجا آثيرة إلى سبل الشجاعة 
وعندنا مذاآراته الروحّية التي . الحياة الروحّية والسير وراء المسيح بصبر وعناد

آان يلقيها على صفوف المبتدئين والتي تنّم عن تقوى عميقة وروحانّية ممتازة هي 
وامتاز األب . صورة للروحانّية التي امتازت بها الرهبانّية المخّلصّية منذ تأسيسها

، ١٩٢٢ة التي ُأسندت إليه وظائف هاّمة من مدبرّية سنة بهيت بإخالصه للرهبانّي
، ورئاسة دير المخّلص مّرتين ورئاسة دير الراهبات، وإدارة ١٩٤٣، ١٩٢٥

فكان يقوم بهذه الوظائف . المطبعة والرسالة المخّلصّية واالهتمام باإلخوة العاملين
وفي .  الخير العاّمبقدر ما وهبه اهللا من وزنات عامًال بصمت ومحّبة وغيرة في سبيل

 فعمل على تجديده ١٩٥٠آخر حياته ُأسندت إليه من جديد رئاسة دير السّيدة سنة 
وإصالحه بعد أن ترك مّدة طويلة واستعمل ألغراض مختلفة آدار لألوالد األيتام 

وهذا .  وآدير لالبتداء للراهبات المخّلصّيات١٩٤٨الالجئين بعد نكبة فلسطين سنة 
فهو الذي أصلح مقام سّيدة الوعرة . ا على غيرة ونشاط األب بهيتالدير آان شاهًد

، وهو الذي مّد إليه قساطل مياه نبع المقيصبة سنة ١٩٥٢ وسنة ١٩٢٢مّرتين سنة 
، وهو الذي أصلح أيقونة العذراء العجائبّية بواسطة السّيد عقل ضاهر شقيق ١٩٥٢
هيت وعكة صحّية أودت وفي دير السّيدة ألّمت باألب ب.  ضاهرإغناطيوساألب 

 فُأقيم له مأتم حافل ودعت فيه الرهبانّية راهًبا امتاز بمحّبته للصالة ١٩٥٤بحياته سنة 
إذ آان يقضي ساعات طويلة في الكنيسة صباًحا ومساًء راآًعا يصّلي، وعاش فقيًرا 
ا بسيًطا في لباسه وهندامه آان نحيل الجسم يشكو من معدته النحيفة، إّنما آان مثابًر

على العمل، قاسًيا على نفسه وعلى غيره وبحّق ُيصنَّف األب بهيت أّنه من الوجوه 
وقد خّلد اسمه في . الكريمة الالمعة من آباء الرهبانّية الممتازين في التقّشف والورع

  .أبنائه العديدين الحافظين له الوفاء والذآر الجميل والمعروف الذي ال ينسى
  

  اليوم الثامن عشر منه
  . الرسول لوقا اإلنجيلّيالقّديسآار تذ

  .تذآار اآلباء فالبيانوس نّعوم االوز ويعقوب نخلة وغريغوريوس طويل
  

   األب فالبيانوس نّعوم االوز-٦٠٠  -٥٤٦
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، سامه آاهًنا البطريرك ١٨٥١ نيسان ١١ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، ١٨٧٩ -١٨٧٨ة من سنة ، خدم في القاهر١٨٥٦ آذار ٢٥مكسيموس مظلوم في 

  .١٨٨٠توّفي وُدفن في بيروت في مثل هذا الشهر من سنة 
  

   األب يعقوب نخلة-٢٥١  -٥٤٦
، توّفي ١٧٨٦ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٦ آانون األّول ٢٦أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٢٢في دير المخّلص سنة 
  

   األب غريغوريوس طويل-٢٥٢  -٥٤٦
 وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٦ تشرين األّول ٢٦رهبانّية في ُولد في دمشق، أبرز نذوره ال

 وُأرسل إلى رومة وآيًال للرهبانّية فسعى إلى تأجير الوآالة القائمة في شارع ١٧٨٦
وهذا .  والتي اشتراها األب أثناسيوس دباس إلى الكاهن ميشيوليLongaraاللونكارا 

 لجمعّية التعليم المسيحّي المعروفة بدوره أّجر المأجور أّي الوآالة القديمة آجاًرا أبديا
وقضّية البنتو روتو هي قضّية .  أّي الجسر المكسورPonta Rottoبجمعّية 

وُتعرف أيًضا . استرجاع ملكّية الوآالة القديمة البالغ مساحتها عشرة آالف متر مربع
حدث هذه القضّية بقضّية اوبرا بيا التي شغلت الرهبانّية مّدة طويلة في السبعينات و

بسببها جدل ولغط إلى أن استملكها الكرسّي الرسولّي تحت شعار أّن البابا بولس 
السادس يريد أن يخّلد اسمه ببناء مشروع خيرّي آبير وتحت شعار أّن الكرسّي 

وقد توّفي األب . الرسولّي يريد التعويض للرهبانّية عن خسارة هذا المرآز المهّم
  .١٨٣٨ومة سنة غريغوريوس طويل بداء الفالج في ر

  
  اليوم التاسع عشر منه

  . الشهيد فاروسالقّديس يوئيل النبّي، والقّديستذآار 
  .تذآار األب ميخائيل منصور

  
   األب ميخائيل منصور-٦٠١  -٥٤٧

 وسيم آاهًنا سنة ١٨٥١ تشرين األّول ٢٩ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ثّم في ١٨٨٠ن رئيًسا للرهبانّية في زحلة سنة ، آان راهًبا فاضًال، نشيًطا، ُعّي١٨٥٦

 ثّم رئيًسا لدير عين الجوزة فنائًبا ١٨٩٢ ومرشًدا للراهبات سنة ١٨٨٣صيدا سنة 
انتقل من طرابلس إلى بلودان سورية للخدمة وفيها . بطريرآيا في طرابلس الشام

  .١٨٩٨توّفي وُدفن في مثل هذا الشهر من سنة 
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  اليوم العشرون منه

  . العظيم في الشهداء أرتاميوسالقّديسآار تذ
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب إيجيديوس حايك

  
   األب إيجيديوس حايك-٥٨٦  -٥٤٨

.  ثّم سيم آاهًنا١٨٤٨ أيلول ١٢ُولد في بسابا الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في 
ر المخّلص آان وآيًال على فعلة الدير مّدة طويلة وعلى الفرن، ورقد بالرّب في دي

  .١٨٩١سنة 
  

  اليوم الحادي والعشرون منه
  .تذآار أبينا الباّر إيالريون الكبير

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب باسيليوس سّيور
  

   األب باسيليوس سّيور-٣٩١  -٥٤٩
 وسيم ١٨١٦ أيلول ٢٨ُولد في دمشق وترّبى في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

ًما مخلًصا للرهبانّية فرأس األديار الصغيرة وعمل فيها ، آان خاد١٨٢٢آاهًنا سنة 
، وآان رئيًسا لدير ١٨٤٩، ١٨٤٣، ١٨٣٩بنشاط وغيرة وتقّلد المدّبرّية في مجمع 

في أواخر حياته استعفى من آّل وظيفة . وآان دائًما األب الفاضل والغيور. الراهبات
  .١٨٨٢في دير المخّلص سنة توّفي بميتة صالحة . ليختلي بنفسه ويستعّد لمالقاة ربه

  
  اليوم الثاني والعشرون منه

الصانع ) منبج( المعادل الرسل افيرآيوس أسقف هيرابوليس القّديستذآار 
  .ين الفتية السبعة الشهداء الذين في أفسسالقّديسالعجائب و

  .تذآار األخوين ميخائيل حّداد وغورديوس الناشف
  

   األخ غورديوس الناشف-٦٢٧  -٥٥٠
، ولّما ١٨٥٦ آانون األّول ٢٠ي جون الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد ف

آان في دير المزيرعة مّرة يبني بيًتا للشرآاء انكسر به الجسر فوقع على األرض 
  . وُدفن في الدير المذآور١٨٦٠ميًتا في مثل هذا الشهر من سنة 
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   األب ميخائيل حّداد-٦٧٥  -٥٥١
 نيسان ٢٤ي دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في اد، ُولد فهو ابن جرجس الحّد

 ُأرسل إلى دير رشمّيا وهناك أصابه مرض عضال توّفي على أثره في مثل ١٨٦٧
  .١٨٧١هذا الشهر من سنة 

  
  اليوم الثالث والعشرون منه

 الشهيد في رؤساء الكهنة يعقوب الرسول أخي الرّب وأّول أساقفة القّديستذآار 
  .أورشليم

رقد بالرّب اآلباء ديونيسيوس اسطفان ويوسف فريجات، ويوسف في هذا اليوم 
  .صابونجي واألخ يعقوب يوسف

  
   األخ يعقوب يوسف-٥٨١  -٥٢٢

 ولم يمّد اهللا في ١٨٤٥ تشرين األّول ٢٨، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد في 
  . وفيها ُدفنعّكاعمره فتوّفي بعد سنتين في 

  
  فان األب ديونيسيوس إسط-٦٠٩  -٥٥٣

 تشرين ٢٩هو ابن إبراهيم اسطفان، ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 اقليم -، آان يملك مطحنة على نهر الشّماس١٨٥٦ وسيم آاهًنا سنة ١٨٥٣الثاني 

خدم النفوس في أماآن آثيرة وفي أبرشّيات مختلفة، ولّما . جزين فوهبها للرهبانّية
 وتقّدم آثيًرا في العمر ورقد بالرّب بشيخوخة عجز عاد إلى دير المخّلص وسكن فيه

  .١٩٠٩صالحة سنة 
  

   األب يوسف فريجات-٦٩٢  -٥٥٤
 ثّم ١٨٦٨ تشرين الثاني ٨ُولد عبد اهللا في خبب حوران، أبرز نذوره الرهبانّية في 

ُأرسل إلى رومة فدرس في جامعاتها ولّما عاد إلى الشرق ارتقى إلى درجة الكهنوت 
نفوس في اإلسكندرّية ثّم في طبرّية حيث بقي مّدة طويلة إلى أن ، خدم ال١٨٧٥سنة 

  .، آان مضياًفا آريم النفس واليد، غيوًرا وتقيا١٩١٧رقد بالرّب سنة 
  

   األب يوسف صابونجي-٨٨٥  -٥٥٥
ة حّنة في القدس، سيم آاهًنا باسم آرسّي مدينة القّديسهو من صور ومن تالمذة 
 خاّص من الكرسّي الرسولّي فأبرز نذوره الرهبانّية في صور ثّم دخل الرهبانّية بإذن
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 وفيها تقّلد رئاسة االآليريكّية المخّلصّية، فعمل على تنظيمها وتنشيط ١٩٠٤ آذار ٢٥
 فعمل بكّل إخالص ونزاهة في ١٩١٠ و١٩٠٧انتخب مدّبًرا في مجمع . العلوم فيها

ة بسري ضّد أهالي صيدا  دعوى ماء خرب١٩١٠خدمة الرهبانّية التي وآلت إليه سنة 
وآذلك . فذهب إلى األستانة، ومكث فيها سنة حّتى نال حقوق الرهبانّية آاملة

 األب العاّم جبرائيل نبعة إلى رومة لحضور احتفاالت مرور ١٩٠٨اصطحبه سنة 
 يوحّنا الذهبّي الفم، وعمل مع الرئيس العاّم لتعزيز القّديسخمسة عشر قرًنا لوفاة 

ة وأخيًرا اصطحب الرئيس العاّم نبعة إلى مجمع عين تراز الطائفّي مواقف الرهبانّي
، وفي هذه األثناء لم يكّف عن تحصيل العلوم فنال الملفنة في الفلسفة ١٩٠٩سنة 

 ذهب إلى لورد لحضور المؤتمر القربانّي الدولّي، ١٩١٤سنة . والالهوت في رومة
ه في مشكلة دينّية تخّص إحدى فاضطّر إلى البقاء هناك بسبب الحرب وبسبب ارتباط

، ثّم نائًبا عاما ١٩١٩بعد الحرب رجع ليكون مدّبًرا سنة . المتهوسات ودفاعه عنها
، ثّم انتقل أستاًذا في مدرسة دير المخّلص سنة ١٩٢٢في أبرشّية مرجعيون سنة 

 ُعّين نائًبا عاما ألبرشّية صيدا ومكث فيها إلى أن توّفي سنة ١٩٣٢، سنة ١٩٢٨
، آان فيلسوًفا وقد ترجم لطّالبه االآليريكّيين آتاب الفلسفة للمؤّلف دي فارج ١٩٥٣

  .وترجمته محفوظة في مكتبة المخطوطات، وهو قوّي الحّجة وفصيح اللسان
  

  اليوم الرابع والعشرون منه
  . العظيم في الشهداء الحارث والذين معهالقّديستذآار 

  .وس سّلومفي هذا اليوم رقد بالرّب األب باسيلي
  .تذآار األخ سيال بو سيفين

  
   األب باسيليوس سّلوم-٧٦٦  -٥٥٦

 ١٥أبرز نذوره الرهبانّية في . هو حّنا ابن أسعد سلوم، ُولد في خبب حوران
، خدم النفوس في يافا وحيفا ١٨٨٦ آذار ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٨٧٩تشرين الثاني 

وبعد أن مكث هناك . ًال أسقفياثّم انتقل إلى حوران وآي. وشفاعمرو وطبرية ومعليا
مّدة من الزمن رجع خادًما للنفوس في باب مارع قرب دير عين الجوزة وجبجنين 

  . وُدفن فيها١٩٢٨وفي آرخا أخيًرا، وفيها توّفي بنوبة قلبّية سنة 
  

   األخ سيال بو سيفين-٥٢٦  -٥٥٦
 تموز ١٨ة في هو ابن ضاهر الياس بو سيفين من دير القمر، أبرز نذوره الرهبانّي

  .١٨٧٠، عاش راهًبا بسيًطا وتوّفي نهار عيد الفصح سنة ١٨٣٧
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  اليوم الخامس والعشرون منه

  .ين الشهيدين مرآيانوس ومرتيريوس الكاتبينالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب نقوال أشقر

  
   األب نقوال أشقر-٨٣٢  -٥٥٧

 ٣٠ وسيم آاهًنا في ١٨٦٩ آب ١٥ي هو نقوال بن الياس أشقر، ُولد في دمشق ف
، مارس التعليم وإدارة المدارس في مبادئ حياته الكهنوتّية فكان معّلًما ١٨٩٥آذار 

في المدرسة البطريرآّية في الشام وبالوقت نفسه آان يهتّم بالرسالة الراعوّية في 
ُعّين . ّيالمعرة وصيدنايا ومعرونة قرب الشام وقد رّد آثيرين إلى اإليمان الكاثوليك

في إدارة المدرسة البطريرآّية في بيروت وبقي فيها ثماني سنوات، ثّم انتقل إلى 
 أخذ ١٩٠٧سنة . مدرسة القاهرة، عاد بعدها إلى المدرسة البطريرآّية في بيروت

يتدّرج في الوظائف الرهبانّية فكان وآيًال في صيدا، وفي عهده ُبنيت الوآالة القديمة 
 انتخب أًبا عاما ١٩١٧، وسنة ١٩١٠قّيًما عاما فمدّبًرا سنة في صيدا ثّم انتخب 

فأشاع البحبوحة وبسطة العيش رغم أّن الرهبانّية آانت قد خرجت من الحرب 
وساس الرهبان بحكمة ومحّبة وبدأ بوفاء الديون . الكبرى األولى مثقلة بالديون

انتقل . انّية وخادًما للرعّيةلدى انتهاء مجمعه ذهب إلى الشام وآيًال للرهب. المتراآمة
لمّدة وجيزة إلى مصر وإلى صيدا لكّنه بسبب المرض آان يستقيل، وعاد أخيًرا إلى 

، آان لطيف المعشر، ١٩٣٨الشام فُعّين لخدمة آنيسة القورشي وهناك توّفي سنة 
  .حسن التدبير، فاضًال، تقيا

  
  اليوم السادس والعشرون منه

الشهداء ديمتريوس المفيض الطيب وذآر الزلزلة  العظيم في القّديستذآار 
  .العظيمة

تذآار األبوين ديمتري حتحوت ومتري نعمة واألخوين ديمتري صيدناوي 
  .وديمتري معلولي

  
   األخ ديمتري صيدناوي-١٥١  -٥٥٨

 ُأرسل إلى صيدنايا ١٧٦١ُولد في صيدنايا، بعد إبرازه النذور الرهبانّية سنة 
  .١٧٧٥، وفيها توّفي في مثل هذا الشهر من سنة لالستشفاء من داء السّل
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   األب ديمتري حتحوت-٤٦٤  -٥٥٩
 وُأرسل إلى ١٨٣١ تشرين األّول ٢٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، سافر إلى أوروبة ١٨٤١رومة ليتابع دروسه، ثّم رجع إلى الشرق وسيم آاهًنا سنة 
  وهناك توّفي؟

  
  علولي األخ ديمتري م-٤٨٢  -٥٥٩

 حزيران ١١هو ابن حّنا يوسف المعلولي من جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 بقي راهًبا بسيًطا وآان حسن الخط وقد نسخ آتب طقسّية ودينّية ال تزال في ١٨٣٢

  .١٨٥٩توّفي في دير المخّلص سنة . المكتبة المخّلصّية
  

   األب متري نعمة-٩٧٢  -٥٥٩
 آانون الثاني ٨، أبرز نذوره االحتفالّية في ١٨٩٩ ُولد في خربة قنفار البقاع سنة

 وبدأ منذئذ حياة الجهاد في سبيل النفوس ١٩٢٦ آذار ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٩٢٢
بقي في المدرسة المخّلصّية ودير السّيدة معّلًما ومناظًرا ثّم ُعّين سنة . والرهبانّية
لسّيدة فعمل على  انتخب رئيًسا لدير ا١٩٣٤ مرشًدا للمبتدئين وفي سنة ١٩٣٠

بعد . إصالح الكنيسة بمساعدة اآلباء المخّلصّيين المغتربين واعتنى بإصالح األرض
، ورئيًسا لدير عين الجوزة سنة ١٩٤٠ذلك خدم الرهبانّية وآيًال في صيدا سنة 

، ثّم ١٩٥٢، ورئيًسا لدير المزيرعة سنة ١٩٤٩ ورئيًسا رهبانيا في زحلة ١٩٤٣
 وإلى خدمة الرعّية في صيدا ١٩٥٣ّية في القصاع دمشق سنة انتقل إلى خدمة الرع

، اشتهر في آّل حياته وخدمته بروحه الرهبانّي وتجّرده وغيرته على ١٩٦١سنة 
 على ١٩٦٣عاد إلى الدير سنة . وقد ترك ذآًرا طّيًبا حيث خدم. النفوس وطيبة قلبه

آان يحّبها بكّل تدقيق أثر اشتداد المرض عليه وأخذ يعيش الحياة الرهبانّية التي 
وفرح إلى أن ساءت صحته فُأخذ إلى المستشفى، لكّنه يوًما ُوجد ملقى على األرض 

  .  ١٩٦٨في ممشى الخشب وبعد ساعات رقد بالرّب سنة 
  

  اليوم السابع والعشرون منه
  . الشهيد نسطرالقّديستذآار 

  .ي مصرأغابيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األبوان باسيليوس باشا و
  

   األب باسيليوس باشا-٧٣٨  -٥٦٠
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 ٢٢هو سليمان بن نقوال باشا، ُولد في دوما البترون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، وبعد سنتين توجه إلى رومة ١٨٨٢ تشرين األّول ٢٢ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٧آذار 

ي  أرسلته الطاعة المقّدسة إلى ريو د١٨٨٦سنة . مساعًدا لألب الوآيل أشعيا سابا
جانيرو آاهًنا للرعّية وهو أّول آاهن مخّلصّي ُيرسل إلى أميرآا الجنوبّية، فخدم 
الرعّية بإخالص وتفان وآان طّيب القلب، سليم الطوّية، دمث الخلق، محبا للرهبانّية 

وقد عمي في آخر أيامه وتوّفي في البرازيل سنة . التي أرسل إليها اسعافات آثيرة
١٩١٨.  

  
   مصريأغابيوس  األب-٨٩٣  -٥٦١

 ٢٢ وسيم آاهًنا في ١٩٠٥ تموز ٣ُولد في دمشق، أبرز نذوره االحتفالّية في 
، خدم النفوس أّوًال في منيارة من أبرشّية طرابلس صحبة األب ١٩٠٧نيسان 

 إلى السنغال ولّما ١٩١٩غريغوريوس أبو سمرا ثّم ُأرسل إلى الشام ومنها ذهب سنة 
  .١٩٢٥صيب بالتيفوس فتوّفي وُدفن في حيفا سنة  وصفد وفيها ُأعّكاعاد خدم في 

  
  اليوم الثامن والعشرون منه

ين الشهيدين تيرنديوس وناونيال زوجته، وأبينا الباّر استفانوس المنشئ القّديستذآار 
  . ساباالقّديسالذي من دير 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب البطريرك أثناسيوس مطر واألب عازريا ناصر
  

  بطريرك أثناسيوس مطر ال-٢٤٩  -٥٦٢
ُولد غفرائيل في دمشق، لبس ثوب االبتداء في مصر عن يد أخيه وآيل الرهبانّية 

 مطر، ثّم ُأرسل إلى رومة للدرس وأبرز هناك نذوره الرهبانّية عن يد أغابيوساألب 
وبعد .  مع األخ روفائيل راهبه١٧٧٦ أيلول ١٣األب الوآيل أثناسيوس دباس في 

ثّم سامه أخوه . ة خدم النفوس في مصر بغيرة وتقوى وسيرة حسنةسيامته الكهنوتّي
 ثّم انتقل إلى آرسّي صيدا سنة ١٧٩٨ أسقًفا على حوران سنة أغابيوسالبطريرك 

 انتخب بطريرًآا إّال أّنه توّفي بعد ثالثة أشهر من انتخابه في ١٨١٣، سنة ١٨٠٠
  .رته الصالحة واستقامتهامتاز بتقواه وسي. عبرا وُدفن هناك في دير مار الياس

  
   األب عازريا ناصر-٧٥٠  -٥٦٣

 ناصر، ُولد في المرج قضاء زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في عّسافهو موسى بن 
، خدم النفوس في ١٨٨٤ تشرين األّول ١٩ وسيم آاهًنا في ١٨٨٣ آانون األّول ٢٠
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، فصيح اللسان واعًظا وآان تقيا وغيوًرا. عّكاآفرآنة والناصرة وغيرهما من أبرشّية 
 ثّم ُنقل إلى ١٩٠٧توّفي في آفرآنة سنة . بليًغا ومرشًدا خبيًرا في األمور الروحّية

  .الناصرة وُدفن في دار الكنيسة العتيقة
  

  اليوم التاسع والعشرون منه
  .ة الباّرة في الشهيدات انسطاسيا وأبينا الباّر ابراميوسالقّديستذآار 

  . األب ديمتريوس سكاففي هذا اليوم رقد بالرّب
  

   األب ديمتريوس سكاف-٧٥٥  -٥٦٤
 ٢٩أبرز نذوره الرهبانّية في . هو مرعي بن حبيب إبراهيم سكاف، ُولد في جزين

، هذا األب ُأرسل وهو تلميذ إلى رومة ١٨٨٦ أيار ٢٩ وسيم آاهًنا في ١٨٧٨نيسان 
دم النفوس مّدة خ. للدرس في جامعاتها لكّنه ما عتم أن رجع منها ألسباب صحّية

سنة ) بانياس(توّفي في عين قنية . طويلة في أبرشّية بانياس وآان أميًنا ونشيطًا
١٩١٨.  

  
  اليوم الثالثون منه

  . الشهيد في رؤساء الكهنة زينوبيوس وزينوبيا أختهالقّديستذآار 
في هذا اليوم رقد بالرّب المطران غريغوريوس حّجار واآلباء نقوال سرآيس، 

  . خرياطيإآليمنضوس ووموسى رزق
  

   األب نقوال سرآيس-٥٦٨  -٥٦٥
 تموز ٩ وسيم آاهًنا في ١٨٤٠ شباط ٤ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في القاهرة ثّم في أبرشّية زحلة إلى أن توّفي في زحلة سنة ١٨٤٤
  .ة وُدفن في آنيسة النبّي الياس التي تخّص الرهبانّية المخّلصّي١٨٨٣

  
   األب موسى رزق-٧٩٧  -٥٦٦

 ثّم سيم ١٨٨٦هو عبد اهللا رزق، ُولد في أبلح، أبرز نذوره الرهبانّية في شباط 
، خدم النفوس في جب جنين ودير الغزال وغيرها من ١٨٩٠ آذار ١٦آاهًنا في 

قضى مّدة طويلة في خدمة . أبرشّية زحلة، آان تقيا، صالح السيرة، آريم النفس واليد
 ١٩٣٨سنة .  دير الغزال التي تخّص الرهبانّية وعاش هناك بالفقر والتقّشفآنيسة
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رجع إلى دير المخّلص ليرتاح من عناء الشيخوخة، فكان دائًما لطيف المعشر، وديًعا 
  . بنوبة قلبّية١٩٤٢توّفي سنة . ومواظًبا على الصالة

  
   المطران غريغوريوس حّجار-٨٥٥  -٥٦٧

، ُولد في روم قضاء جزين في حّدادزينة نعمة الهو بشارة بن جرجس الحجار و
، آان أبوه من قيتولي قضاء جزين، لكّنه توّطن في روم بسبب الشغل ١٨٧٥ آذار ٢٠

وإذ مات والده وهو صغير اعتنت والدته بتربيته وآانت . وفيها اقترن بشريكة حياته
ذهب .  األمواتذآّية الفؤاد عذبة الصوت تبتكر الكالم لصياغة المراثي والنوح على

بشارة أّوًال إلى مدرسة الصالحّية في القدس لكّنه عاد ودخل إآليريكّية العامر سنة 
وفي أوائل سنة .  بسبب وجود قريبه األب الياس حجار الرئيس العاّم آنئذ١٨٨٤
 ترك المدرسة وذهب مع شاب مصرّي من آل حّجار أغراه بالسفر إلى مصر ١٨٩١

ولّما مّر األب الياس حّجار في . ة ومكث هناك مّدة من الزمانإلنشاء مجّلة علمّية أدبّي
وبعد سنة أبرز بشارة نذوره . مصر بعد رجوعه من رومة أتى به من جديد إلى الدير

 عن ١٨٩٧ آانون الثاني ٤ وسيم آاهًنا في صيدا في ١٨٩٤ تموز ٢٢الرهبانّية في 
ة المخّلصّية فدّرس ِعلم ثّم ُعّين في اإلآليريكّي. يد المطران باسيليوس حّجار

إّال أّن صيت علمه وفضيلته ذاع في . الطبيعّيات والفلسفة والتاريخ والشعر والخطابة
 عّكافبعد سنتين من سيامته توّفي المطران أثناسيوس الصّباغ مطران . األقطار البعيدة

فأجمع الشعب على طلب األب جبرائيل حجار مطراًنا وهو لم يتجاوز بعد الخامسة 
وبعد ترّدد وممانعة عّينه البطريرك بطرس الجريجيري نائًبا . والعشرين من عمره

فتعّلق به الشعب بعد أن خبروا منـزلته الرفيعة . ويةعّكابطريرآيا على األبرشّية ال
لدى الحكام وغيرته على النفوس ونفوذه وقد ظهر ذلك آّله في حادث خالف حصل 

وقد قبض على أآثر من مئة وخمسين شاًبا من العرب . بين الشباب الوطنّيين واأللمان
أخيًرا سيم . وتدّخل األب حجار وخّلصهم. وسيقوا إلى بيروت على أثر هذا الحادث

 وراح يتفانى في رعاية شعبه فشاد الكنائس وأّسس ١٩٠١ آذار ٢٤أسقًفا في 
د  ورشة عمار، آما تشهعّكاالمدارس وبنى مساآن للكهنة حّتى أصبحت أبرشّية 

الكنائس التي شّيدت في شفاعمرو وعبلين ويافا الناصرة والرينة وآفرآنة وطرعان 
وسيرين ومعلول والناصرة وطبرّية وصفد والجش وآفرياسيف والبعنة وفسوطه 
وعسفيا والبصة والمغار والدامون وآما تشهد المدارس الكثيرة وأشهرها مدرسة 

، فبنى آنائس وبيوًتا عّكاابًعا ألبرشّية وامتّد نشاطه إلى شرقّي األردن وآان ت. حيفا
وتوّقف نشاط . للكهنة في الحصن واربد وجرش وعجلون وغيرها من المدن والقرى

المطران حّجار لّما أبعده األتراك عن أبرشّيته مّدة الحرب الكونّية األولى وحكموا 



 281

 عاد عليه مع آثير من الكهنة باإلعدام، فلبث طيلة الحرب في مصر، وبعد الحرب
  . زينة األبرشّياتعّكايعمل ويعّلم حّتى أضحت أبرشّية 

عدا ذلك فقد ساعد المطران غريغوريوس الفقير وعطف على اليتيم وجاهد آثيًرا 
وآانت له مواقف . في سبيل وطنه الثاني فلسطين لّما أقّر االنتداب االنكليزّي فيها

 فتجّشم ألجلها أتعاب أسفار جريئة ومشهورة، ودافع خصوًصا عن القضّية الفلسطينّية
وقد ُأقيم بمناسبة . شاسعة، وآان دوًما لكالمه الوقع البليغ لدى الحكام والسياسّيين

 مهرجان آبير في روم خطب فيه آثيرون من ١٩٧٦مرور مئة سنة على مولده سنة 
الفلسطينّيين واللبنانّيين وأشادوا بموقفه الصريح من القضّية الفلسطينّية التي سبق 

  ".مطران العرب"ولذلك لّقب بحّق . فكشف عن المقّدمات التي تنذر بالعاصفة
وآان واعًظا قديًرا وخطيًبا ساحًرا شهد له الملك حسين األّول ملك الحجاز وسعد 

وقد حفظت بعض خطبه الشهيرة آرثائه . زغلول بأّنه أبلغ خطيب سمعاه في حياتهما
وس حّجار وعظته يوم خميس الجسد للبطريرك بطرس الجريجيري وللمطران باسيلي

أّما أشهر خطبه فهي الخطاب الذي ألقاه في . في زحلة وغيرها من الخطب والمواعظ
حضرة الملك حسين األّول وخطابه عن الوطن، وآّلها تشهد على بالغته وحسن 

  .سبكه للغة العربّية الفصحى
وقد وقف . في فلسطينوقد احتّل مرآز الصدارة في الطائفة الملكّية الكاثوليكّية و

في المحافل الدولّية فأغدقت عليه اإلنعامات واإلحسانات واأللقاب بسبب حسن 
وقد مّثل الطائفة في مؤتمرات دولّية قربانّية في لورد ودوبالن . سياسته ونفوذه

  .وبودابست وغيرها وارتبط بسببها بصداقات خالدة مع أعاظم الرجال
أمه الرهبانّية المخلصّية فكان يترّدد على العامر وفي هذه الحياة النشيطة لم ينس 

ويلقي من وقت إلى آخر عظات الرياضة الكبرى ويمّد المشاريع بالمال والعطف آما 
عمل لّما بني الدورتوار الكبير وممشى اآلباء في المدرسة المخّلصّية، وهو الذي بنى 

راهبات المخّلصّيات وقد على نفقته هيكلين فخمين في آنيسة المدرسة وآنيسة دير ال
 معلوف إآليمنضوس يواآيم ونيقوالوس نبعة وأفثيميوستبرع أيًضا مع األساقفة 

وأجمل تعبير عن عواطفه نحو أّمه . بكمّية من المال لتجهيز البناء الجديد في المدرسة
  :الرهبانّية هذه األبيات التي آتبها بخط يده على صورته وقد أرسلها إلى العامر

  ذي صورة ابن ذاآر لك عارف        أم قد نمانا فضلهايا خير 
لرأيت روًضا من جمال       لو آان يمكن أن يصّور ما اختفى

  .عواطفّي
 في حادث سيارة بعد أن خّلص في القدس ١٩٤٠ تشرين األّول ٣٠رقد بالرّب في 

فكان ِلمنعاه رّنة حزن شديد في آّل . بعض العرب مّمن حكم عليهم االنكليز باإلعدام
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ألوساط التي خبرته من ألمع رجاالت الطائفة والرهبانّية وأشهر خطباء الكنيسة ا
ومن . وقد قيلت فيه أشعار آثيرة وجميلة لو جمعت ألّلفت ديواًنا ضخًما. والعرب

  :أجمل ما قيل فيه هذه األبيات لخليل بك مطران شاعر األقطار العربّية، وهي
  مسيحيا أشبه الخلق بال    بورك في خلقك المليح
  يبدو على وجهك الصبيح      وفي ذآاء له شعاع

  بالخلق الطاهر الصريح      وفي خصال متّممات
  ذوًدا عن المبدأ الصحيح      وفي تناه بال تباه

  :وحين وفاته آتب خليل بك مطران، من مصر، قصيدة هذا مطلعها
  أجزعت من لم يكن جزوعا      يا ناعًيا فاجأ الربوعا

   تصف الحادث الفظيعاال    آفى فؤادي ما في فؤادي
أّما األب نقوال أبو هنا، شاعر دير المخّلص، فكتب قصيدة طويلة نذآر بعض 

  :أبياتها
  فصل الخطاب فأنت أبلغ قائل    قم يا خطيب الحّق آنئنا وقل
  إذ آان خير مماثل ومشاآل    لمح المسيح به بأجمل شكله

  تقتحم الميدان غير مزايل    يا قائًدا عقد اللواء لبأسه 
  لك من هوى مأهوله واآلهل    ي خدمة الوطن المفدى منيةف

  صنوان عند أعاظم وأفاضل  في الشرق والغرب ذآراك والثنا
  عمًال وقوًال من جليل فاضل    حفلت حياتك بالمآثر والتقى

  اسفي على الظبي الجديل الذابل    يا ظبي اسرائيل جدلك الردى
  لجميل الذابلاسفي على القمر ا  يا آوآب السارين في حلك الدجى

  اسفي على الحبر الجليل العامل    يا سّيًدا بخل الزمان بمثله
  ومضى إلى األجر العظيم الطائل    أمضى شهادته بختم دمائه

  هو في سماه ليس بالمتضائل    نور عن الدنيا تضاءل وانطفأ
  

   خرياطيإآليمنضوس األب -٨٨٠  -٥٦٨
، أبرز ١٨٨٤ أيار ٢٥هو اسكندر بن سمعان يوسف خرياطي، ُولد في جون في 

، خدم النفوس ١٩٠٥ نيسان ٢ وسيم آاهًنا في ١٩٠٣ تموز ٢٦نذوره االحتفالّية في 
 وفي مدرسة الفرير في الناصرة، ثّم في المدرسة المخّلصّية، انتقل بعدها إلى عّكافي 

 ذهب إلى زحلة معّلًما في المدرسة األسقفّية ومنها سافر ١٩١٠وسنة . اإلسكندرّية
  .١٩٣٤رازيل حيث توّفي سنة إلى الب
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  اليوم الحادي والثالثون منه
ين الرسل الذين من السبعين استاخيس وأبليس وامبلياس، وأوربانوس القّديستذآار 

  . الشهيد إبيماخوسالقّديسوأرسطوبولس ونرآّسس، و
  .تذآار األب  أثناسيوس جّبور

  
   األب أثناسيوس جّبور-٦٧٨  -٥٦٩

 أيلول ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٦٨ آذار ٢٥ه الرهبانّية في ُولد في أبلح، أبرز نذور
، خدم في اإلسكندرّية، توّفي وُدفن في صيدا في مثل هذا الشهر من سنة ١٨٧٠
١٨٩١.  
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  تشرين الثاني
  اليوم األّول منه

  .ين الزاهدين في المال قزما وداميانوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب باتريكيوس طعمة

  .آار األب داميانوس معراوي والشّماس داميانوس شحادةتذ
  

   األب داميانوس معراوي-١٠٤  -٥٧٠
، ١٧٥٤ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥١ُولد في معرة الشام، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

 من جّراء خدمته الروحّية للمصابين بهذا الداء في ١٧٦٠ي بالطاعون سنة توّف
  .دمشق

  
  نوس شحادة الشّماس داميا-١٢٢  -٥٧١

رقد .  وسيم شماًسا١٧٥٤أبرز نذوره الرهبانّية سنة . ُولد في معاصر الشوف
  .١٧٦٦بالرّب في دير السّيدة وُدفن في دير المخّلص سنة 

  
   األب باتريكيوس طعمة-٤٣١  -٥٧٢

 وسيم آاهًنا ١٨٢٤ أيار ٢٧ُولد في المختارة الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 وخدم النفوس في صور وزحلة ١٨٤٤ا لدير المزيرعة سنة ، آان رئيًس١٨٣١سنة 

  .١٨٧٨ سنة توّفيحيث 
  

  اليوم الثاني منه
ين الشهداء إآنذينوس وبيغاسيوس وإفثونيوس وألبيذفورس القّديستذآار 
  .وإنمبذستوس

  .تذآار األب يواآيم ربعمد
  

   األب يواآيم ربعمد-١٣٧  -٥٧٣
 توّفي و١٧٦٠ وسيم آاهًنا سنة ١٧٥٧ة ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية سن

  .١٧٨٣في دير المزيرعة سنة 
  

  اليوم الثالث منه
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 جاورجيوس القّديسين الشهداء اآبسيما ويوسف وايثاال وتدشين هيكل القّديستذآار 
  .في اللد، أّي وضع جسده المقّدس فيه

  .تذآار األب ديمتريوس حّداد
  

   األب ديمتريوس حّداد-٣٢٢  -٥٧٤
 ثّم سيم ١٧٩٩ومين جنوب لبنان، أبرز نذوره الرهبانّية في آانون الثاني ُولد في ح
 توّفي، ُأرسل إلى القاهرة وآيًال للرهبانّية وآاهًنا للرعّية، وهناك ١٨٠٦آاهًنا سنة 

، آان هادئ الطبع مسالًما، فاضًال ومحبا لخير ١٨٢٨في مثل هذا الشهر من سنة 
  .الرهبانّية

  
  اليوم الرابع منه

ين القّديسآار أبينا الباّر يوانيكيوس الكبير الذي نسك في جبل أولمبوس وتذ
  .الشهيدين في الكهنة نيكانذروس أسقف ميرا وهرماوس الكاهن

  .تذآار األب بطرس اللّحام
  

   األب بطرس اللّحام-٧٢٠  -٥٧٥
 ١٨٧٥ نيسان ٢٥ُولد عيسى في راشيا وُربي في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في اإلسكندرّية حيث ُأصيب بداء السّل فرجع ١٨٧٨آاهًنا سنة وسيم 
  .١٨٨٩ في بيروت في مثل هذا الشهر من سنة توّفيإلى لبنان و

  
  اليوم الخامس منه

  .ين الشهيدين غلكتيون وزوجته إبيستيميالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب مالتيوس صايغ

  . صايغفيليّبوسواألب  فيليّبوستذآار األخ 
  

   األب مالتيوس صايغ-٦٣٤  -٥٧٦
 ثّم سيم آاهًنا ١٨٥٧ حزيران ١٦، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد ميخائيل في 

  .١٨٧٢ سنة توّفيوُأرسل إلى يافا وفيها 
  

  فيليّبوس األخ -٤٠٨  -٥٧٦
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، ١٨١٨  تشرين األّول١٥ُولد في قيتولي قضاء جزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٥٩وعاش راهًبا بسيًطا، رقد بالرّب سنة 

  
   صايغفيليّبوس األب -٩٠١  -٥٧٦

 آانون الثاني ٦هو الياس بن خليل صايغ من بيروت، أبرز نذوره االحتفالّية في 
 عّكا، في ترشيحا وعّكا، خدم في أبرشّية ١٩٠٧ نيسان ١٤ وسيم آاهًنا في ١٩٠٦

وزحلة وصور وبيروت في المدرسة ) قرب الشام (نفسها ثّم انتقل إلى الشام ومعرونة
 بسبب تدّخل الزيارة الرسولّية التي آان ١٩٢٢وذهب إلى أميرآا سنة . البطريرآّية

وهذا سّبب نفوًرا بين األب صايغ وبين أمه . رئيسها المطران مكسيموس صايغ
رسل بعض الرهبانّية، ولذلك بقي بعيًدا عنها وعن شؤونها إّال أّنه في آخر حياته أ

  .١٩٤٧ سنة توّفي. المساعدات للرهبانّية وأصلح أحواله معها
  

  اليوم السادس منه
  .ين بولس المعترف رئيس أساقفة القسطنطينّيةالقّديستذآار أبينا في 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان خليل زمار والياس آنعان
  .تذآار الشّماس بولس خوري

  
   الشّماس بولس خوري-٩١  -٥٧٧

و ابن الخوري يوسف من جب جنين والذي دخل الرهبانّية المخّلصّية بعد ه
 ثّم سيم شماًسا إنجيليا، مرض فذهب ١٧٤٧أبرز بولس نذوره الرهبانّية سنة . زواجه

  .١٧٥٥ سنة توّفيإلى مالطة للمعالجة وفيها 
  

   األب خليل زمار-٤٩٢  -٥٧٨
 وسيم آاهًنا في ١٨٣٤ين الثاني  تشر٢٥ُولد في مشغرة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، أصيب بالفالج في جون فُنقل إلى دير المخّلص ولم ينفعه الطب ١٨٤١ آب ٢٦
  .١٨٨٣ على األثر سنة توّفيف

  
   األب الياس آنعان-٥٤٦  -٥٧٩

 وسيم آاهًنا في ١٨٣٨ تشرين األّول ٩ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٨٤ المخّلص سنة  في ديرتوّفي، ١٨٤٤ نيسان ٢٤
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  اليوم السابع منه
وأبينا الباّر لعازر . ين الشهداء االثنين والثالثين الذين في ميليتينيالقّديستذآار 

  .الصانع العجائب الذي نسك في جبل غليسيوس
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب إبراهيم أنطونيوس

  
   األب إبراهيم أنطونيوس-٥٩٩  -٥٨٠

 ١٧وس، ُولد في عينبال الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ابن جرجي أنطوني
 إآليمنضوس عن يد البطريرك ١٨٥٦ آذار ٢٥ وسيم آاهًنا في ١٨٥٠آانون األّول 

انتخب رئيًسا لدير عين الجوزة سنة .  في أّول قّداس بعد انتخابه بطريرًآابّحوث
ة ومنه انتقل إلى خدمة  ثّم رئيًسا لدير المزيرع١٨٧١ ثّم وآيًال في زحلة سنة ١٨٦٥

 انتخب مدّبًرا ١٨٨٦وفي سنة .  انتخب وآيًال عاما١٨٨٣سنة . النفوس في مشغرة
في آخر حياته .  عاد رئيًسا لدير المزيرعة١٨٩٩، سنة ١٨٩٢وآذلك في مجمع 

 وُدفن ١٨٩٢اعتزل الخدمة وسكن في العامر ورقد بالرّب في بلدته عينبال سنة 
  .هناك
  

  نهاليوم الثامن م
  .محفل مقّدس لميخائيل زعيم القواد ولسائر القوات التي ال جسد لها

  .عيد دير المالك ميخائيل في عّميق المناصف
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب يعقوب الشامي

تذآار اآلباء سيرافيم زّهار، ميخائيل مينا، ميخائيل اليتماني، واإلخوة روفائيل 
  .روشيروبيم بو محفوظ وسيرافيم ناد

  
   األخ روفائيل-٨٤  -٥٨١

 ١٧٤٣ُولد في مزرعة المحتقرة قرب دير المخّلص، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٧٩٩ بالطاعون في دير المخّلص سنة توّفيوبقي راهًبا بسيًطا، 

  
   األخ شيروبيم بو محفوظ-١٨٥  -٥٨٢

ا األخ ، هذ١٧٧٠ُولد في بعانوب قرب دير المخّلص، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  . بعد ثالث سنوات من نذورهتوّفيالفاضل لم يعش طويًال فقد 

  
   األخ سيرافيم نادر-٣٠١   -٥٨٣
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 على يد ١٧٩٣ شباط ٢ُأرسل إلى رومة للدرس وهناك أبرز نذوره الرهبانّية في 
تسّلم الوآالة لمّدة من الزمن بعد وفاة األب دباس، لكّنه . األب الوآيل أثناسيوس دباس

  . غرًقا في خليج دمياطتوّفيفي الطريق ُيذآر أّنه . رف فأرجع إلى الشرقأساء التّص
  

   األب سيرافيم زّهار-٣٦٢  -٥٨٤
 وسيم آاهًنا في ١٨١٠ آانون الثاني ١٠ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في عبرا وفيها أصابه الطاعون أثناء خدمته النشيطة ١٨٢٢ أيار ٩
  . في عبرا١٨٢٧ سنة توّفيف

  
   األب ميخائيل مينا-٣٩٣  -٥٨٥

خدم .  ثّم سيم آاهًنا١٨١٦ آانون األّول ٥ُولد في عكا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، ونجد صورة آبيرة ١٨٥١النفوس في أبرشّية مرجعيون وفيها رقد بالرّب سنة 

يل مينا،  جاورجيوس في بشمزين البقاع ومصّورها هو ميخائالقّديسالحجم في آنيسة 
  .ويظهر أّن األب مينا قد تعاطى التصوير في اإليقونات

  
   األب ميخائيل اليتماني-٥٧٠  -٥٨٦

 وسيم آاهًنا ١٨٤٠ تموز ١٤ُولد في عّميق المناصق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 مصاًبا بالهواء األصفر سنة توّفي وُأرسل إلى دمياط لخدمة النفوس وفيها ١٨٥٠سنة 

١٨٦٦.  
  

   األب يعقوب الشامي-٧٢٢  -٥٨٧
 حزيران سنة ٦هو باسيال بن نقوال شامي، ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، الزم المطران باسيليوس حّجار مّدة طويلة آكاتم ١٨٨٣ وسيم آاهًنا سنة ١٨٧٥
 بعد وفاة المطران ١٩١٩سنة . ألسراره وبالوقت نفسه آوآيل للرهبانّية في صيدا

لنفوس في الصالحّية قرب صيدا، وفي آخر حياته سكن الدير وفيه المذآور خدم ا
  . تارًآا للرهبانّية مبلًغا وافًرا من المال وداًرا في صيدا١٩٢٣ سنة توّفي
  

  دير المالك ميخائيل في عّميق الشوف
 ُأرسل األب ميخائيل عّراج إلى باريس بأمر البطريرك آيرّلس طاناس ١٧٥١سنة 

وبعد تسع سنوات حدثت فتنة في . مّية آبيرة من المال لرهبانّيتهبمهّمة آنسّية فجمع آ
الطائفة بسبب انتخاب أثناسيوس جوهر بطريرًآا، فانتقل األب العاّم ميخائيل عّراج 
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، ثّم رشمّيالمعارضته هذا االنتخاب مع رهبان مخّلصّيين آثيرين إلى دير مار الياس 
دقائه وبنى فيها ديًرا على اسم اشترى في عّميق المناصف مزرعة من آل نكد أص

شفيعه المالك ميخائيل، وأصبح هذا الدير ملجأ للرهبان إّبان النكبات الخمس التي 
فلجوء الرهبان إلى دير عّميق وجعله مقّر الرئاسة العاّمة وقربه . حّلت بدير المخّلص

ونال . مرانهمن مقّر الحّكام الشهابّيين في دير القمر وبيت الدين أّدى إلى ازدهاره وع
 من النهب والسلب ما ١٨٦٠دير عّميق في النكبات وخصوًصا في حوادث سنة 

وقد ذبح رئيسه األب أثناسيوس نعوم في غرفته في . أصاب باقي األديار المخّلصّية
  .١٨٦٠السابع من شهر آذار من سنة 

عمل وآان الدير يضّم األقبية الكبيرة الواسعة التي ال تزال إلى يومنا هذا وتست
ومنها واحدة وهي الكبيرة آانت المصلى . آمستودعات للمؤونة ومأوى للحيوانات

وعمر هذا الدير بالرهبان النشيطين والرؤساء العاملين في . قبل بناء الكنيسة الجديدة
 ١٨٥٠ -١٨٤٠ففي عهد األخ يني بسريني بين سنة . تحسين بنائه واستثمار أرزاقه

 بنى األب جرجس بندق الممشى ١٨٦٥ي سنة بني الممشى الغربّي الجميل، وف
الشرقّي، أّما األب سليمان داود المشهور بإدارته الحكيمة والبّناءة لدير المزيرعة فقد 

 على عمران هذا الدير ١٨٩٠عمل لّما انتخب رئيًسا على دير عّميق حوال سنة 
 وجّدد فهو الذي بنى الممشى الجنوبّي واشترى مطحنة من سليم بك نكد. وازدهاره

وآذلك شهد هذا الدير نشاًطا ملحوًظا لألب نعمة اهللا برشا الذي رئس . معصرة الزيت
 وبقي اثنتي عشرة سنة متواصلة وآذلك نشاط األب ١٩٠٧دير عّميق في سنة 
أّما األب .  في تحسين األرزاق واستثمار األمالك١٩٤٣ -١٩٣٤بطرس صوفيا سنة 

 قّيًما عاما على إصالح دير عّميق وعلى مّد بولس غطاس فقد عمل هو أيًضا لّما آان
 استثمرت أراضي دير ١٩٥٩وفي رئاسة األب يوسف سيدة سنة . سطوحه بالباطون

وال يزال دير عّميق يزدهر بفضل . عّميق بمساعدة رجل األعمال فيليب داريدو
طقة وسهر الرؤساء عليه الذين يسعون لجعله مرآًزا اجتماعيا أو مأوى للعجزة في من

  .عّميق المناصف وجوارها
  

  اليوم التاسع منه
  .ين الشهيدين اونيسيفورس وبورفيريوس وأمنا الباّرة مطروناالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان الياس وجبرائيل بربارة
  

   األب الياس-٣٣١  -٥٨٨
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، آان هذا األب يعمل في إصالح ١٨٢٢سيم آاهًنا سنة . هو من ساحل صيدا
  .١٨٤٦األراضي ورقد رقود األبرار في دير السّيدة حيث ُدفن سنة 

  
   األب جبرائيل بربارة-٦٠٥  -٥٨٩

 ٢٠ وسيم آاهًنا في ١٨٥١ نيسان ١١ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم النفوس في أماآن آثيرة، ولّما تقّدم في العمر عاد إلى دير ١٨٨٢أيلول 

. ن يتنـّزه يوميا في البرّية بعد الغداء إلى حين صالة الغروبالمخّلص وآان معتاًدا أ
  .١٩١٠ سنة توّفيفأثناء نزهته تلك وقع مّرة قرب آرم الخوري سمعان نصر و

  
  اليوم العاشر منه

ين الذين في عداد السبعين اولمباس وروذيون وسوسيبتروس القّديستذآار الرسل 
  .يد اورستوس الشهالقّديسو. وترسيوس وارستوس وآورتوس
  .تذآار األخ أندرونيكوس ِدمُّر

  
   األخ أندرونيكوس ِدمُّر-٥٢٨  -٥٩٠

 وظّل راهًبا ١٨٣٧ تشرين األّول ٢٦ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
بسيًطا يقوم بوظائف مختلفة، فكان رئيًسا على دير مار سرآيس مراًرا ووآيًال 

في دير المخّلص في مثل هذا الشهر من لألرزاق في مزرعة بعانوب، رقد بالرّب 
  .١٨٨٧سنة 
  

  اليوم الحادي عشر منه
. ة الشهيدة استفانيالقّديسين الشهداء ميناس وفكتور وفيكنديوس والقّديستذآار 

  .وأبينا الباّر ثاوذورس المعترف االستودي
  .في هذا اليوم رقد بالرّب البطريرك أثناسيوس جوهر واألب استفانوس صقر

  .ب مينا قرشينتذآار األ
  

   البطريرك أثناسيوس جوهر-١٢٦  -٥٩١
، وإذ آان بارًعا في اللغة العربّية ١٧٥٤ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

والحساب وعلى جانب عظيم من الذآاء أخذه خاله البطريرك طاناس ليدّربه على يده 
ها ثّم سامه آاهًنا سنة ويعّلمه الفلسفة والالهوت والكتاب المقّدس، فبرع فيها آّل

، وبعد سنتين عقد البطريرك مجمًعا طائفيا في دير المخّلص تنازل فيه رسميا ١٧٥٧
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ففهم البعض أّن هذا التنازل . عن سلطته البطريرآّية بسبب أمراضه ووهن شيخوخته
إّنما هو لصالح األب جوهر، فاعترض بعض أعضاء المجمع المذآور وهم األساقفة 

أّما الباقون من األساقفة وهم سبعة فانتخبوا . ون الثالثة وترآوا دير المخّلصالشويرّي
. بعد أن سيم أسقًفا)  سنة٢٦(األب جوهر بطريرًآا انتخاًبا قانونيا رغم صغر سّنه 

فحدث نزاع بسبب بطريرآّية األب جوهر وطال آثيًرا وتدّخل الكرسّي الرسولّي 
ثّبت البطريرك مكسيموس الثاني حكيم، ثّم لّما الرومانّي وعاآس بطريرآّية جوهر و

واستمّر . مات الحكيم ثّبت الكرسّي الرسولّي أيًضا البطريرك ثاوضوسيوس دهان
البطريرك جوهر يطالب بحّقه في البطريرآّية وسافر إلى رومة مّرتين ودعمه 
ب الخوري العالم يوحّنا عجيمي بينما ترآه وقاومه الرئيس العاّم المخّلصّي األ

وبعد أخذ ورّد تّم الوفاق ورضي البطريرك جوهر . ميخائيل عّراج وآثير من رهبانه
أن يكون مطراًنا على صيدا وأن يفي الفريق الثاني الديون التي تراآمت على فريق 
البطريرك جوهر وآانت تسعة عشر ألف غرش حينئذ أخذ المطران جوهر يسوس 

 فأجمع ١٧٨٨رك ثاوضوسيوس دهان سنة  البطريتوّفيرعّيته بحكمة وغيرة إلى أن 
وهم أحد عشر على انتخاب المطران ) آفرشيما(األساقفة المجتمعون في دير القرقفة 

جوهر بطريرًآا، لكّن المطران جرمانوس آدم وبندآتوس عبد النور مطران بعلبك 
 وبعد سنتين عقد. لكّن الكرسّي الرسولّي ثّبت بطريرآّية جوهر. عارضا هذا االنتخاب

 قتل أحد ١٧٩٢سنة . مجمع طائفّي سّنت فيه قوانين خاّصة للكنيسة الملكّية الكاثوليكّية
وجهاء الروم األرثوذآس في دير القمر شاًبا من طائفة الروم الكاثوليك وساءت الحالة 
جدا في البلدة، فتوّجه البطريرك جوهر إلى دير القمر لحّل الخالف وتكّللت مساعيه 

مرض .  أّن الروم األرثوذآس هناك أصبحوا جميعهم آاثوليكبنجاح باهر حّتى
. ، وآان يوّد أن يدوم في البطريرآّية وقًتا طويًال١٧٩٤ سنة توّفيالبطريرك جوهر و

آان عالًما وخطيًبا فصيًحا ساحًرا، آريم األخالق، شهًما مقداًما . رشمّياُدفن في دير 
  .ل الوجه جداوذآرت بعض المخطوطات أّنه آان رخيم الصوت جمي

  
   األب مينا قرشين-٢٩٤  -٥٩٢

 وسيم آاهًنا في ١٧٨٩ آانون األّول ١٥ُولد في صفد، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٥٠ بميتة صالحة في دير المخّلص سنة توّفي، ١٧٩٩سنة 
  

   األب استفانوس صقر-٦١٠  -٥٩٣
 الرهبانّية في هو ابن حّنا استفان صقر، ُولد في برتي قضاء جزين، أبرز نذوره

، انتخب وآيًال للرهبانّية ١٨٦٢ شباط ٢٣ وسيم آاهًنا في ١٨٥٣ تشرين الثاني ٢٩
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في صيدا ومكث في هذه الوظيفة عّدة سنين ويعمل بإخالص ونشاط فأصلح االنطش 
القديم ووّسعه وبنى سوًرا لبستان الرهبانّية في صيدا المعروف ببستان اليهودّي، 

ثّم ُعّين وآيًال للرهبانّية في بيروت . هوة الشاآرّية المعروفةوعّمر الخان وفوقه الق
فرئيًسا على دير مار سرآيس ومكث فيه مّدة مجمعين وبنى معصرة واشترى أمالًآا 

 فبنى جسًرا قرب مطحنة دير السّيدة ووضع ١٨٩٨انتخب مدّبًرا سنة . وأصلح البناء
عاما فكان المثال الحّي للرهبان  انتخب أًبا ١٩٠٤عليه تاريًخا يذآر اسمه وفي سنة 

 تبّرع بألف ليرة ذهًبا ألجل بناء الوآالة في صيدا وهذا ١٩٠٩سنة . بالتقّشف والصالة
المبلغ هو ثمن مطحنة وبستان آانا له على نهر الشّماس في وادي الليمون، ثّم باع 

في صيدا، وهي حّصة أخته خمسمئة ليرة ذهًبا وقّدمها أيًضا لبناء الوآالة المخّلصّية 
الوآالة القديمة الجميلة المؤّلفة من طابقين حيث آان يسكن الكهنة المخّلصّيون حّتى 

قضى آخر حياته في العامر عابًدا اهللا .  التي فيها بنيت الوآالة الجديدة١٩٦٣سنة 
بتقوى متقّشًفا للغاية، يلبس المسح ويجلد نفسه ثالث دفعات في األسبوع ويقوم ليًال 

. نيسة فيصّلي إلى الصباح آما آان يفعل صديق صباه األب يوسف غّنامإلى الك
وله فضل آبير بإعادة قسم من الكتب التي . وآانت سيرته تضاهي سيرة المالئكة

، فقد استرّد منها في دفعة واحدة ما حّمل على ١٨٦٠ُسلبت من دير المخّلص سنة 
 في بيروت وُدفن توّفي. خمسة جمال، وآّلها من المخطوطات والمطبوعات الثمينة

 بينما آان عائًدا إلى دير المخّلص بعد افتقاده لدير ١٩١٠في آنيسة مار الياس سنة 
هو من الكهنة المخّلصّيين األتقياء الذين ضارعوا النساك القدماء بزهدهم . معلوال

  .وورعهم
  

  اليوم الثاني عشر منه
فة اإلسكندرّية وأبينا الباّر نيلوس ين يوحّنا الرحيم رئيس أساقالقّديستذآار أبينا في 

  . الشهيد في رؤساء الكهنة يوشافاطالقّديسالذي من جبل سيناء و
 إغناطيوس عّقاد وجبرائيل بيطار وإغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء 

  .ضاهر
  .تذآار األب نيلس آلداني

  
   األب نيلس آلداني-٢٥٦  -٥٩٤

 وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٦ تشرين األّول ٢٦ّية في ُولد في القدس، أبرز نذوره الرهبان
  .١٧٩٧ بالطاعون سنة توّفي، خدم النفوس في دمياط وفيها ١٧٨٥
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   عّقادإغناطيوس األب -٥٨٥  -٥٩٥
، سيم آاهًنا في آنيسة ١٨٤٨ أيلول ١٢، أبرز نذوره الرهبانّية في حاصبّياُولد في 

  .١٨٧٤ر المخّلص سنة ، ورقد بالرّب في دي١٨٥٧ نيسان ١٦اإلسكندرّية في 
  . األب جبرائيل بيطار-٩١٥  -٥٩٦

هو جبران بن جرجي بيطار وماري قاضي، وهو االبن البكر للرجل المشهور في 
ُربي جبران في بيت تقوى وعّز ثّم دخل . دمشق آخادم للفقراء أخوة يسوع المسيح

 تشرين ٢٦ في أبرز نذوره االحتفالّية. الدير لصداقة والده مع الرهبان المخّلصّيين
، ُأرسل معّلًما في المدرسة ١٩٠٩ آانون األّول ٦ وسيم آاهًنا في ١٩٠٨الثاني 

البطريرآّية في دمشق ثّم انتخب وآيًال للرهبانّية فيها ثّم رئيًسا على دير مار سرآيس 
فجلب له ماء عين بوقات بمساعدة مالّية من األب يوحّنا أبي حديد سلفه في رئاسة 

ثّم انتخب وآيًال عاما ومدّبًرا . ، وهي مئتين وخمسين ليرة فرنسّية ذهًباالدير المذآور
 وقد حّصل بجرأته وسياسته تعويضات مزرعة الوردّية للرهبانّية ١٩٢٢في مجمع 

وربح دعوى مزرعة بجعة في البقاع قرب دير عين الجوزة وجلب مياه عين الباردة 
 رئيًسا رهبانيا في ١٩٢٢ب سنة انتخ. بقساطل ضخمة إلى بستان الدير في بسري

دمشق، ثّم عّينه قريبه البطريرك ديمتريوس قاضي وآيًال على أمالك البطريرآّية في 
عبرا، فحّررها من العبودّيات وربح دعوى ضّد شرآاء عبرا وسّجل األمالك آّلها 

ي  انتقل إلى صور نائًبا عاما وبق١٩٢٦في سنة . باسم بطريرآّية الروم الكاثوليك
، ثّم ُعهد إليه االهتمام بالمطبعة الجديدة ١٩٣٠هناك إلى أن انتخب وآيًال عاما سنة 

المخّلصّية فاعتنى بها وجّهزها وعمل آثيًرا حّتى أصبحت مطبعة حديثة وهو الذي 
شّجع لطبع الرسالة المخّلصّية وشّجع األب بطرس حّداد رئيس المدرسة لطبع مجلة 

أثناء الحرب العالمّية الثانية آابد أتعاًبا جّمة في أسفار . رةالنحلة وعفاه من رسوم آثي
مضنية إلى الجزيرة في شمالي سورية وحوران وجبل الدروز ليؤّمن القمح لدير 

ُعّين آاهًنا للرعّية في الزبداني لمّدة قصيرة ثّم ُنقل آمرشد للراهبات . المخّلص
 وُنقل جثمانه إلى ١٩٥٢فجأة سنة  توّفياأللمانّيات في دير عيناب قرب عاليه، وفيه 

آان سياسيا محّنًكا وإداريا ماهًرا لطيف المعشر آريم اليد، جريًئا في . دير المخّلص
  .الحّق، شديد اإلخالص ألمه الرهبانّية

  
   ضاهرإغناطيوس األب -٩٤٦  -٥٩٧

ّم ، ث١٩١٧ تشرين األّول ٢١ُولد في عين قنية بانياس، أبرز نذوره االحتفالّية في 
. ، ُعّين ناظًرا في المدرسة ثّم وآيًال للمؤونة في الدير١٩٢٠ تموز ١١سيم آاهًنا في 

 إلى دير االبتداء ناظًرا ومرشًدا فامتاز بغيرته وروحه الطّيبة، آما ١٩٢٣انتقل سنة 



 294

وآان مثًال حيا للمبتدئين . امتاز بسيرته الفاضلة وعبادته للقّديسة تريزيا الطفل يسوع
وهذا األب له فضل آبير في توجيه . ي حياته اليومّية أسمى الفضائل الرهبانّيةعّلمهم ف

وقد عّلم آيف تكون المحّبة عطاء، . المبتدئين التوجيه الصحيح في حقيقة التقوى
وآيف تكون التقوى فرحة مبتسمة، فقد آان يعيش بفرح داخلّي دائم ينعكس على 

وآان يحّب النكتة ويروي للمبتدئين أحاديث وجهه ابتسامة وعلى لسانه آالًما لطيًفا، 
ة تريزيا الصغيرة التي آان يراسل شقيقتها سيلين الباقية على قيد القّديسآثيرة عن 

وهو الذي مأل الدير من صورها، ومات وصورتها بين يديه يناجيها ويتبّرك . الحياة
وّجه إلى بيروت ُأصيب بالتهاب الزائدة فت. بها لتأتي إلى نجدته في ساعاته األخيرة

 مأسوًفا على شبابه وفضيلته، وقد وقع خبر وفاته ١٩٣١ سنة توّفيللمعالجة، لكّنه 
على آباء الرهبانّية وعلى المبتدئين خصوًصا وقع الصاعقة فبكوه بكاء مرا وشعروا 

وقد آتب سيرة حياته األب يوسف . بفراغ َمن فقد أباه وأمه لمزيد حنانه وعطفه عليهم
  .ّلصّيبهيت المخ

  
  اليوم الثالث عشر منه

  .ين يوحّنا الذهبّي الفم رئيس أساقفة القسطنطينّيةالقّديستذآار أبينا في 
  . دومانيأغابيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس سعاده والمطران 

  
   األب بولس سعادة-١٢٥  -٥٩٨

، ُأصيب ١٧٦٠، سيم آاهًنا سنة ١٧٥٤ُولد في صفد، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  . بسببه بميتة صالحة في دير المخّلصتوّفي ف١٧٧٤بداء الجنب سنة 

  
   دومانيأغابيوس المطران -٥٢٧  -٥٩٨

 آانون ١ الدوماني، دمشقّي األصل، إّنما ُولد في دير القمر في أندراوسهو ابن 
 سيم ١٨٤١ أيار ٢ وفي ١٨٣٧ تموز ١٨، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٨١٢الثاني 
 سنة عّكاتقّلد وظائف مهّمة في الرهبانّية قبل أن ينتخب أسقًفا على أبرشّية . آاهًنا
 إلى روما لحضور ١٨٦٧، ولّما ذهب البطريرك غريغوريوس يوسف سنة ١٨٦٤

 لحضور المجمع الفاتيكانّي األّول ١٨٦٩ يوشافاط وفي سنة القّديساحتفال تثبيت 
ته بغيرة ومحّبة وقد عّمر فيها هذا األسقف خدم أبرشّي. ذهب المطران دوماني معه

وبعد عيشة صالحة ورسولّية رقد . عشر آنائس ورعى النفوس باهتمام أب حقيقّي
  .١٨٩٣ سنة عّكابالرّب في 
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  اليوم الرابع عشر منه
  . الجدير بكّل مديحفيليّبوس الرسول القّديستذآار 

  .زينّيةفي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء متري قصرملي وبطرس صوفيا وبطرس 
  . نعمةفيليّبوس حيفاوّي وفيليّبوستذآار األبوين 

  
   حيفاوّيفيليّبوس األب -١١  -٥٩٩

 عن يد ١٧١٤، أبرز نذوره الرهبانّية وسيم آاهًنا سنة )فلسطين(ُولد في بيت جّن 
آانت سيرته فاضلة جدا ممتازة بالتقّشف .  الصيفيأفثيميوسمعّلمه المطران 

 حضر ١٧٦٨آان يرغب آثيًرا في خدمة الرعايا، سنة . مانوالبساطة والعبادة واإلي
 وفيه رقد رقود رشمّياإلى دير المخّلص إذ آان قد تقّدم في العمر ثّم توّجه إلى دير 

  .١٧٦٩األبرار سنة 
  

   نعمةفيليّبوس األب -١٠١  -٦٠٠
، رقد ١٧٥٥ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٥٠ُولد في صفد، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٩٩ّب وُدفن في معليا سنة بالر
  

   األب متري قصرملي-٨٠٦  -٦٠١
، وسيم آاهًنا في ١٨٨٦ آانون األّول ١٩ُولد في الشام، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم النفوس في يافا والقدس والرامة ثّم انتقل إلى يارون ١٨٨٩ آانون األّول ١٥
 زلحف سنة أفثيميوسالمطران وتبنين عّينه وآيًال له على مزرعة مشرف قرب قانا 

 انتقل إلى أبرشّية زحلة فخدم في حوش األمراء والفرزل وحوش الزراعنة ١٩٠٧
  .١٩٤٤ سنة توّفي ولّما شاخ عاد إلى العامر وفيه حاصبّيا سنة ثّم ُأرسل إلى ١٥مّدة 
  

   األب بطرس صوفيا-٨٤٩  -٦٠٢
 حزيران سنة ٢٥ ، أبرز نذوره الرهبانّية في)البقاع(ُولد جرجس في صغبين 

، خدم النفوس أّوًال في جديدة مرجعيون حّتى ١٨٩٩ أيلول ١٠ وسيم آاهًنا في ١٨٩٤
 انتخب مدّبًرا للرهبانّية ثّم ُعّين رئيًسا في زحلة ونائًبا ١٩١٠، وفي مجمع ١٩٠٨سنة 

، هو ١٩١٦، وآذلك انتخب مدّبًرا في الرهبانّية سنة ١٩٢٥عاما في مرجعيون سنة 
ة تقال في زحلة وأصلح آنيسة مار القّديسآنيسة بّر الياس ورّمم آنيسة الذي بنى 

في .  انتخب وآيًال ورئيًسا رهبانيا في زحلة١٩١٩في سنة . الياس وانطش المعلقة
 ُعّين ١٩٤٣ ُعّين رئيًسا لدير عّميق، فنشط في إصالحه، وفي مجمع ١٩٣٤مجمع 
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لى مرجعيون آنائب عاّم للمطران رئيًسا لدير المزيرعة ولكن ما عتم أن ُأعيد إ
ولّما انتخب . نيقوالوس نبعة المدّبر البطريرآّي على أبرشّية بانياس المترّملة

المطران الونديوس آلزي أسقًفا على مرجعيون استعفى وسكن في بلدته خربة قنافار 
، وقد ُأثير الجدل حول ما ترآه من ١٩٥١ فيها سنة توّفيحيث خدم النفوس إلى أن 

آان مهيب الطلعة سياسيا محّنًكا، .  بين أهله وذويهتوّفي بعد موته بسبب أن مال
  .لطيف المعشر وآريم اليد

  
   األب بطرس زينّية-٩٠٠  -٦٠٣

 ثّم سيم ١٩٠٦ آانون الثاني ٦ُولد جرجس في دمشق، أبرز نذوره االحتفالّية في 
رائّية الشام ألّنه آان ، ُأرسل بعد سيامته مصّلًيا في آاتد١٩٠٧ نيسان ١٤آاهًنا في 

ونظًرا لحسن إدارته ولطف معشره عّينه . ثّم ُعّين فيها وآيًال للرهبانّية. رخيم الصوت
البطارآة ديمتريوس قاضي وآيرّلس مغبغب وآيًال على أوقاف البطريرآّية في 

 انتقل إلى مصر الجديدة ثّم إلى زحلة وآيًال للمطران ثّم مديًرا ١٩٣١سنة . الشام
 وُنقل إلى دير ١٩٣٤ بميتة صالحة سنة توّفيسة البطريرآّية في بيروت وفيها للمدر

  .المخّلص
  

  اليوم الخامس عشر منه
  .ين الشهداء المعترفين غوريا وسامونا وحبيبالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب ديمتري قزح واألخ بمفيليوس زيدان
  

   األخ بمفيليوس زيدان-٤٣٦  -٦٠٤
 ١٨٢٥ تشرين الثاني سنة ١٥ي آفرقطرة الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في ُولد ف

وظّل راهًبا بسيًطا يعمل بنشاط في أرزاق الرهبانّية، تّوج حياته باالستشهاد في 
  .١٨٦٠أراضي عّميق المناصف سنة 

  
   األب ديمتريوس قزح-٦٣٧  -٦٠٥

 ١٨٦٢ آاهًنا سنة  وسيم١٨٥٧ آب ١٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ١٨٦٨انتخب مدّبًرا في مجمع . آان عامًال نشيًطا في خدمة النفوس والرهبانّية

 ورئيًسا على الرهبان في الشام مّدة أربعة مجامع، وآذلك في مصر ١٨٨٩ومجمع 
 مخّلًفا ١٩٠٦ سنة توّفيقضى آخر أيامه في دمشق وفيها . مّدة ثالثة مجامع، وفي يافا

  . غرًشا١٥٠٠٠صيًتا حسًنا ومبلغ ألمه الرهبانّية 
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  اليوم السادس عشر منه

  . الرسول متى اإلنجيلّيالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أثناسيوس الدباس

  .تذآار األبوين مّتى نصرة ومّتى آّلي
  

   األب أثناسيوس الدّباس-٩٦  -٦٠٦
، ومنذ ١٧٥٥يم آاهًنا سنة  ثّم س١٧٤٨، أبرز نذوره الرهبانّية في سنة عّكاُولد في 

شبابه بانت عليه مالمح الذآاء والنباهة فوثق به البطريرك آيرّلس طاناس وعهد إليه 
بأن يكون وآيًال له وللرهبانّية في رومة فمكث فيها مهتما بنجاح الطائفة والرهبانّية 

ه في وفي أثناء خدمت. وحّل مشاآلها ممتاًزا بالمحّبة والتواضع والخدمة الصالحة
ولّما علم بالنكبة األولى التي حّلت . رومة تعّلم اللغات اإليطالّية والالتينّية واليونانّية

.  سعى في إسبانيا وأفرج ضيقة أخوته١٧٧٧بدير المخّلص وسائر األديار سنة 
وآذلك اشترى مكاًنا آبيًرا في رومة في حّي اللونجارا وأصلحه بيًتا للرهبانّية باسم 

وهذه . يوس وآان يستقبل فيه بكّل أنس ومحّبة أخوته الدارسين في رومة أثناسالقّديس
) Evadius(الوآالة في اللونجارا اشتراها األب الدباس من الخوري منصور عّواد 

) ٥٨٣السنكسار (بعد وفاة األب دباس عّين مجمع انتشار اإليمان األخ سيرافيم نادر 
لسفر إلى لبنان، وفي خليج دمياط رمى فأساء التصّرف إذ رهن الوآالة فُأرغم على ا

ثّم أرسلت الرهبانّية األب غريغوريوس الطويل ليتسّلم وآالة . بنفسه في البحر انتحاًرا
رومة فرأى أن يؤّجر الوآالة إلى الكاهن ميشيولي الذي بدوره أّجر مأجوره إلى 

وقضّية . سورجمعّية التعليم المسيحّي المعروفة بجمعّية بونتو روتو أّي الجسر المك
بونتو روتو هي قضّية استرجاع ملكّية الوآالة القديمة البالغ مساحتها عشرة آالف 

وهذه القضّية شغلت . متر مربع والمعروفة في المّدة األخيرة بقضّية األوبرا بّيا
الرهبانّية آثيًرا في السبعينات وحدث بسببها جدل طويل إلى أن ُعرف أّن الكرسّي 

ا بحّجة أّن البابا بولس السادس يريد أن يخّلد اسمه ببناء مشروع الرسولّي استملكه
خيرّي آبير يقوم في األرض نفسها التي فيها وآالتنا القديمة، وقد وعد الكرسّي 

وآذلك دافع األب . الرسولّي بالتعويض للرهبانّية عن الخسارة الجسيمة لذلك المرآز
صّيين العاملين بمصر ضّد بعض دباس بنجاح عن حقوق الرهبانّية والكهنة المخّل

ولألب . المرسلين الالتين الذين ساءهم أن يتسّلم آهنة شرقّيون خدمة الطائفة الملكّية
دباس شقيق اسمه آيرّلس وقد سيم أسقًفا على مدينة صور وهو ال ينتمي إلى 

 وُدفن في قبر ١٧٨٧رقد األب أثناسيوس بالرّب في رومة سنة . الرهبانّية المخّلصّية
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آان آثير الفضائل ممتاًزا خصوًصا بالمحّبة والتواضع . خاّص للرهبان المخّلصّيين
  .واإلخالص الحاّر ألمه الرهبانّية

  
   األب مّتى نصرة-٥٩٦  -٦٠٧

 آذار ٢٤ وسيم آاهًنا في ١٨٥٠ آذار ٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٦٩ ورقد بالرّب في الشام سنة ١٨٥٦

  
  األب مّتى آّلي -١٦٣  -٦٠٨

 وُأرسل ١٧٧٢ وسيم آاهًنا سنة ١٧٦٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
وفي . لخدمة الرعّية في صور وفيها اشترى بيوًتا وأصلحها مسكًنا إلخوته الرهبان

  .١٨١٠صور رقد بالرّب وُدفن سنة 
  

  اليوم السابع عشر منه
  .ع العجائب أسقف قيصرّية الجديدةين غريغوريوس الصانالقّديستذآار أبينا في 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أنطون قصير
  .تذآار األب غريغوريوس أبيض

  
   األب أنطون قصير-٥٣٦  -٦٠٩

 وسيم آاهًنا في ١٨٣٧ آانون األّول ٢٦ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 سنة توّفيشي وفيها ، خدم الرعايا في مصر والشام في آنيسة القور١٨٤٨ تموز ٢١

١٨٨٤.  
  

   األب غريغوريوس أبيض-٦٨٣  -٦١٠
 حزيران ١هو ابن عبد اهللا األبيض، ُولد في حيفا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، عّكا، خدم طيلة حياته في أبرشّية ١٨٧٤ تشرين الثاني ٨ وسيم آاهًنا في ١٨٦٨
  .يخدم وُدفن في حيفا حيث آان ١٨٩٩أخيًرا انتقل إلى رحمته تعالى في عسفيا سنة 

  
  اليوم الثامن عشر منه

  .ين الشهيدين أفالطون ورومانوسالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران ثيوضوسيوس قيومجي واألب برنردوس حالل
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   األب برنردوس حالل-٣٠٩  -٦١١
ة  وسيم آاهًنا سن١٧٩٨ تشرين الثاني ١٥ُولد في صفد، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٣٠ في دير المخّلص سنة توّفي و١٨٠٦
  

   المطران ثاوضوسيوس قيومجي-٤٥٧  -٦١٢
، ولّما دخل الرهبانّية ١٨٠٨هو روفائيل بن يوسف قّيومجي، ُولد في دمشق سنة 

 ثّم ذهب ١٨٣٠ آذار ١١أبرز نذوره الرهبانّية في . بانت عليه مالمح الذآاء والتقوى
ه البطريرك مكسيموس مظلوم فُأعجب بأخالقه إلى دمشق لزيارة أهله فتعّرف علي

 ٢٣وتقواه وبعد سنتين فقط من سيامته الكهنوتّية انتخب أسقًفا على صيدا وسيم في 
 بعد أن طلب من البطريرك مظلوم إعفاءه من درجة األسقفّية ١٨٣٦آانون األّول 

ي سنة وف. فتأّخرت رسامته مّدة من الزمن وبعدها طفق يدّبر رعّيته بغيرة وتقوى
 حصل خالف وتعب بينه وبين أفراد رعّيته فترك صيدا راغًبا في االستقالة ١٨٤٢

وسكن دير المخّلص فكّلف البطريرك مظلوم إدارة شؤون األبرشّية الصيداوّية 
وما لبثت أن عادت المياه إلى .  إّنما رفض االستقالةبّحوث إآليمنضوسالمطران 

سنة . راعي والرعّية بعد سنتين من الجفاء والُبعدمجاريها وعاد السالم واالتفاق بين ال
 حضر مجمع أورشليم ١٨٤٩ أضاف اسم دير القمر إلى لقبه، وفي سنة ١٨٤٦

الطائفّي، وبعد وفاة البطريرك مظلوم عهد الكرسّي الرسولّي إلى المطران قّيومجي 
 للبطريرك  النتخاب خلف١٨٥٦ آذار ١٩بالنيابة البطريرآّية ولّما التأم األساقفة في 

فقّر . مظلوم، هّدد المطران قّيومجي بأّنه سيسوح في البراري إذا انتخب بطريرًآا
وفي العاصفة التي .  بطريرًآابّحوث إآليمنضوسالرأي على انتخاب المطران 

 بّحوثاجتاحت الطائفة على أثر إقرار الحساب الغريغورّي فيها في عهد البطريرك 
 سافر إلى رومة ١٨٦٩سنة . المعارضين لهذا القرارآان المطران قّيومجي من أشّد 

اشتهر هذا . مع البطريرك غريغوريوس يوسف لحضور المجمع الفاتيكانّي األّول
األسقف بأّنه نقل مقّر إقامة أساقفة صيدا من عبرا إلى صيدا وقد اشترى داًرا لذلك ثّم 

وعلى هذه . فةاشترى أرًضا ُتعرف بحرف الدقيق وبنى فيها مكاًنا لسكن األساق
 في دير المخّلص توّفي. األرض تقوم مطرانّية الروم الكاثوليك في صيدا وملحقاتها

آتب البطريرك غريغوريوس يوسف .  أنطونيوسالقّديس وُدفن في معبد ١٨٨٦سنة 
هذا الرجل الباّر والمزين بالمزايا : "يعّزي الشعب الصيداوّي بوفاة المطران قّيومجي

الخاّصة الرعائّية والشخصّية التي صّيرته طوًدا للفضائل ومناًرا والسجايا العاّمة و
  ".للدين وعماًدا للتقوى
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  اليوم التاسع عشر منه
  . الشهيد برلعامالقّديس النبّي عوبديا والقّديستذآار 

  .تذآار األبوين عوبديا وبرالم المعلولي واألخ عوبديا سعيدّيه
  

   األخ عوبديا سعيدّية-٦٨  -٦١٣
ت امرأته ورغب في الحياة الرهبانّية، فدّبر توّفيالشوف، آان متزّوًجا فأصله من 

 ١٧٣٩أوالده وهجر العالم وأتى إلى دير المخّلص وأبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٧٤٧ بميتة صالحة سنة توّفيوآانت حياته ممتازة بقداسة السيرة، 

  
   األب عوبديا-٢٣٨  -٦١٤

 وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٥ نيسان ١٩لرهبانّية في ُولد في ساحل صيدا، أبرز نذوره ا
  .١٨٢١ في دير المزيرعة سنة توّفي، ١٧٩١

  
   األب برالم المعلولي-٢٨٥  -٦١٥

 بالطاعون في دير السّيدة سنة توّفي، ١٧٩٣ُولد في معلوال، سيم آاهًنا سنة 
١٨٠٠.  

  
  اليوم العشرون منه

وتذآار أبوينا في . لى الهيكلتقدمة دخول سّيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة إ
  .ين غريغوريوس الذيكابولي وبروآلوس رئيس أساقفة القسطنطينّيةالقّديس

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان مرقس فارس وآيرّلس زعتر
  

   األب مرقص فارس-٦١٨  -٦١٦
 آذار ٢٤ وسيم آاهًنا في ١٨٥٥ آذار ٦ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

خدم آنيسة الكونت دبانة في اإلسكندرّية مّدة خمس وعشرين سنة، ثّم انتقل ، ١٨٧٠
  .١٨٩٥ سنة توّفيإلى حلوان حيث 

  
   األب آيرّلس زعتر-٧٠٤  -٦١٧

 ١٨٧١ أيار ٤ زعتر، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في طّنوسهو عبد اهللا 
 فكان رئيًسا لدير عّميق ، تقّلد وظائف رهبانّية آثيرة١٨٧٤ تموز ٢وسيم آاهًنا في 

 ثّم لدير المزيرعة ثّم وآيًال أسقفيا في صيدا ثّم وآيًال للمطران ورئيًسا ١٨٩٨سنة 
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، اشتهر بنبوغه في الفلسفة وتضّلعه بِعلم ١٩١٧ -١٩٠٢رهبانيا في زحلة من سنة 
آان قوّي الحجة ساطع البرهان يجادل البروتستانت ويدافع في . الالهوت والحقوق

 ١٩١٧ في زحلة سنة توّفي. محاآم عن قضايا الرهبانّية وقضايا أبرشّية زحلةال
  .وسّببت ترآته بعض المشاآل للرهبانّية

  
  اليوم الحادي والعشرون منه

  .دخول سّيدتنا والدة اإلله الفائقة القداسة إلى الهيكل
  .تذآار األبوين مرقص بشارة ومكسيموس غريب

  
   األب مرقص بشارة-٤٨٥  -٦١٧
 وسيم آاهًنا في ١٨٣٣ آانون األّول ٢٤ من برتي، أبرز نذوره الرهبانّية في هو
  . وُدفن في دير السّيدة١٨٨٧ في الداودّية سنة توّفي، ١٨٥٦ أيار ٢٧
  

   األب مكسيموس غريب-٤٩٦  -٦١٧
 وسيم ١٨٤٢ آذار ٢٥هو ابن يوسف غريب من صور، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 ورقد بالرّب في دير المخّلص في شهر أيار سنة ١٨٤٥ شباط ٦آاهًنا في صور في 
١٨٩٠.  

  
  اليوم الثاني والعشرون منه

ة الشهيدة القّديسو. ين الرسل فيلمون وابفيا وارخبوس وأونيسيموسالقّديستذآار 
  .فالريانوس وتيبورسيوس: سيسيليا وَمن معها

  
   برغلأرسانيوس األب -٢٨  -٦١٨

 ١٧٢١ر المخّلص وأبرز نذوره الرهبانّية سنة ُولد في الزوق قرب جونية، دخل دي
وله من العمر إحدى وثالثون سنة ثّم جّد في تحصيل الِعلم والفضيلة فسما في آليهما 

 فكان عابًدا هللا بتقوى ١٧٢٥سيم آاهًنا سنة . ِلما آان يتمّتع به من ذآاء وأخالق طّيبة
 صالًحا لكّل الفضائل، محبا حارا في الصالة بسيًطا حريًصا على حفظ القوانين، مثاًال

وعمل أيًضا بنشاط في األرض فانتخب مراًرا عديدة . لإلماتة، يلبس المسح باستمرار
ومن أعماله إنشاؤه في الحواريت األرض . في الوظائف المهّمة في الرهبانّية

وقد اعتنى آثيًرا بتربية دود . المزروعة بشجر التوت وجلب الماء لها بقناة محكمة
تقّدم جدا في السّن حّتى بلغ إلى المئة والثماني سنوات، وقد رقد رقود . ريرالح
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، وإذ آان مثاًال صالًحا لكّل الفضائل الرهبانّية ١٧٩٨األبرار في دير المخّلص سنة 
 مطر الذي اشترك بجنازته أن يوضع في تابوت مختوم أغابيوسأمر البطريرك 

  .ّيةذآرى مؤّبدة لحياة القداسة في الرهبان
  

   األب أنطونيوس جّمال-٥٩٢  -٦١٩
 تشرين الثاني ٨هو خليل ابن حّنا الجّمال، ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، منذ مبادئ حياته عرف بالنشاط ١٨٥١ آانون األّول ٢ وسيم آاهًنا في ١٨٤٨
 البناء آّلف لمهارته في. والغيرة على مصالح الرهبانّية واهتمامه باألرزاق واألمالك

والعمل من قبل الرئيس العاّم باسيليوس صيداوّي لفتح باب الكنيسة الجنوبّي الجديد 
الذي آان يدخل منه الرهبان إلى الكنيسة فحّل هذا الباب محّل الباب القديم الذي هو 

 في فتح باب في حائط ١٨٨٤وآذلك قام سنة .  أنطونيوس البدوانّيالقّديساليوم معبد 
. ّي الذي يدخل منه الرهبان إلى السكرستّية الكبيرة من داخل الكنيسةالكنيسة الشمال

وإذ وجد فيه الرؤساء العاّمون الفطنة وحسن التدبير والنشاط أعطوه صالحّية آاملة 
سنة الستين هرب إلى مصر عند . إلصالح األرزاق، فقام بهذه المهّمة أحسن قيام

. ليتعّلم ألّنه آان يحّب الشغل اليدوّي وهناك أخذ يزور المعامل إغناطيوسأخيه األب 
ولّما قبض البطريرك غريغوريوس .  إلى العامر وتابع عمله١٨٦٠وعاد بعد سنة 

يوسف خمسة آالف ليرة ذهًبا تعويًضا للخسائر الفادحة التي تكّبدتها الرهبانّية أسرع 
 وضع في  ليرة ذهًبا، أّما الباقي فقد٥٠٠األب جّمال وأقنع البطريرك فسّلمه فقط 

مصرف صّباغ وضاع بسبب إفالس آل صّباغ، إّنما عّوض للرهبانّية بقطعة أرض 
وقام األب جّمال بمهّمات تكليس الكنائس والمطرانّيات في صور وزحلة . في يافا
ثّم ُعّين رئيًسا لدير السّيدة، فأصلح األرزاق وحّسن البناء ثّم شرع في بناء . وأبلح

ه ثّم شرع في تكليس آنيسة دير السّيدة وغرفه وهو مطحنة وأتّمها على أحسن وج
الذي أقام المائدة المقّدسة ورفع القّبة فوقها وقد جلب لها الرخام من عند والد األبوين 
مالتيوس وبولس خوري المخّلصّيين من دير القمر وانتخب مدّبًرا في الرهبانّية 

ك في آّل أنحاء دير  وبقي يهتّم ويعتني باألمال١٨٨٦، ١٨٧٤، ١٨٧١مراًرا سنة 
المخّلص ويصلح األرزاق ويكثر أشجار الزيتون، وآان يهتّم، لثقة الرهبان به، بجمع 

 أنطونيوس القّديسوإليه ُينسب تزيين معبد . أماناتهم عنده، وبقي هكذا إلى آخر حياته
 وامتاز هذا الكاهن بتقّشفه فقد. البدواني بواجهة رخامّية وتكليس آنيسة دير المخّلص

وآانت غرفته . آان يقضي أيام العمل وال قوت له إّال القربانة التي يأخذها بعد القّداس
آانت عنده ذاآرة قوّية فيحكي قصًصا عن . في غاية البساطة وال يأآل الفاآهة أبًدا

األمراء الشهابّيين ومشايخ الجنبالطّيين وإبراهيم باشا المصرّي، وال يلبس إّال ثوًبا 
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وقد هدف هذا الكاهن من الشغل في األرزاق وقف هجرة الرجال . وغمن الخام المصب
وبعد أن قضى في إدارة األرزاق نحو . وخصوًصا البنات إلى المدن للعمل فيها

خمسين عاًما واشترى للرهبانّية أمالًآا بخمسين ألف غرش ذهًبا، طلب أن يسكن في 
 تشرين ٧وفي . خدمه فأذن لهدير الراهبات لوجود ابنة أخيه الراهبة أنسطاسيا فيه لت

، ١٩٠٦ تشرين الثاني ٢٢ في توّفي مرض ثّم ثقل عليه المرض ف١٩٠٦الثاني 
فأرسل الرئيس العاّم استفانوس صقر الرهبان واإلخوة واالآليريكّيين لينقلوا الجثمان 
إلى دير المخّلص، فوضعوا الجثة في تابوت وحملوه على األآتاف وساروا به إلى 

آان هذا الراهب مثال . ثّم ُدفن في الكمنتير.  وهم يرّنمون ترانيم الجنازدير المخّلص
النشاط وصورة للكمال اإلنجيلّي والقطب الذي تدور حوله آّل األشغال في أرزاق 

وآان أيًضا دمث األخالق صبوًرا، قنوًعا، محبا للصمت، محافًظا بدّقة على . العامر
  .القوانين الرهبانّية

  
   والعشرون منهاليوم الثالث

ين غريغوريوس أسقف االآراغنتّيين، وامفيلوخيوس أسقف القّديستذآار أبوينا في 
  .آونية

  .١٧٩٩ذآرى األخوة ضحايا طاعون سنة 
  

  ١٧٩٩ذآرى األخوة ضحايا طاعون سنة 
 إذ اجتاحت عساآر أحمد الجّزار ١٧٩٢بعد النكبة الثانية التي ألّمت بالرهبانّية سنة 

شوف وزرعت الخراب فيها وازهقت األرواح، ضرب الطاعون منطقة صيدا وال
الرهبان المخّلصّيين فأمات آثيرين، نخّص منهم بالذآر األخوة نيلس قرداحي 

 والمبتدئ فضل اهللا آرم والمبتدئ ١٧٩٨الجزيني الذي أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .ميخائيل صّباغ

  
  اليوم الرابع والعشرون منه

 بابا رومة إآليمنضوسين الشهيدين في رؤساء الكهنة ّديسالقتذآار أبوينا في 
  .وبطرس رئيس أساقفة اإلسكندرّية

  . شامي واألخ بطرس غانمإآليمنضوستذآار األب 
  

   األخ بطرس غانم-١٦٩  -٦٢٠
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 وُأصيب بداء ١٧٦٧ تشرين األّول ٧ُولد في جون، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٧٨٥ هناك سنة توّفيلكّنه النقرس فُأرسل إلى الشام للمعالجة، 

  
   شاميإآليمنضوس األب -٧٦٤  -٦٢١

هو سليم بن حّنا شامي، ُولد في زحلة، دخل الرهبانّية وهو آبير السّن، ولم يتمّكن 
 وهناك تعّلم الالهوت عن يد األب مكاريوس عّكامن الدرس في المدرسة، فُأرسل إلى 

، خدم ١٨٨٣سيم آاهًنا سنة  و١٨٧٩ آب ١٠أبرز نذوره الرهبانّية في . جاويش
 وذهب إلى أميرآا بإذن البطريرك غريغوريوس يوسف وسعي عّكاالنفوس أّوًال في 

المهندس يوسف الياس، ولكّنه لم ينجح في الخدمة فعاد إلى البالد فُأرسل إلى 
، آان بسيًطا في علومه الدنيوّية، لكّنه ١٩٢٢ سنة توّفيهليوبوليس في مصر وهناك 

  .ب عظيم من المقدرة السياسّية وذا خّط جميلآان على جان
  

   منهاليوم الخامس والعشرون
 الشهيد القّديسة العظيمة في الشهيدات والكاملة الحكمة آاترينا، والقّديستذآار 

  .مرآوريوس
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب يواآيم قرداحي

  
   األب يواآيم قرداحي-٨٩٩  -٦٢٢

، أبرز ١٨٨٥ آذار ٩ي، ُولد في جزين في هو جرجس بن يوسف نقوال قرداح
، منذ ١٩٠٧ نيسان ٧ وسيم آاهًنا في ١٩٠٦ آانون الثاني ٦نذوره االحتفالّية في 

مبادئ حياته الكهنوتّية انصرف إلى التعليم فكان أستاًذا في المدرسة البطريرآّية في 
، ١٩١١ سنة اعّك ثّم في مدرسة ١٩٠٩الشام مّدة سنتين وفي المدرسة المخّلصّية سنة 

 تسّلم إدارة مدرسة حيفا األسقفّية فنالت عن ١٩٢٢سنة . ثّم خدم النفوس مّدة في صفد
يده نجاًحا منقطع النظير واشتهرت في فلسطين واشتهر هو معها لمقدرته في التهذيب 

وهذا الجهاد في التعليم . والتربية، ونال تقديًرا آبيًرا من الحكومة البريطانّية المنتدبة
ولم . دارة أنهك قواه وضاعف آالم معدته الذي رافقه منذ مبادئ حياته الكهنوتّيةواإل

 توّفيولّما . يشأ أن يسمع نصيحة َمن أشار عليه بالخلود إلى الراحة لفترة من الزمن
المطران غريغوريوس حّجار تفّجع عليه آثيًرا حّتى مات بعد وفاة المطران المذآور 

، وقد أسف عليه الجميع لغيرته المّتقدة وأخالقه ١٩٤٠بست وعشرين يوًما أّي سنة 
  .الرهبانّية العالية
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   منهاليوم السادس والعشرون
  .تذآار أبوينا الباّرين اليبيوس العمودّي ونيكون الكارز بالتوبة
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب سيرافيم زعرور واألب يعقوب

  
   األب سيرافيم زعرور-٥٦  -٦٢٣

، خدم في دير ١٧٣٤ال، أبرز نذوره الرهبانّية ثّم سيم آاهًنا سنة ُولد في معلو
آان .  في الدير المذآور١٧٧٣ سنة توّفيالمخّلص وفي دير معلوال آرئيس فيه، وقد 

ذا سيرة صالحة، بسيط القلب، هادئ الطبع، محبا للجميع، حافًظا للقوانين وغيوًرا 
  .على مصالح األم الرهبانّية

  
  ب يعقوب األ-٤٢٧  -٦٢٣

 وسيم آاهًنا سنة ١٨٢٣ تشرين األّول ٢٣، أبرز نذوره الرهبانّية في رشمّياهو من 
آان محبوًبا جدا . ، خدم النفوس في دمياط ثّم في صور ومنها رجع إلى دمياط١٨٣٠

  .١٨٧٧ وهو يخدم مدينة طنطا سنة توّفي. لحسن سيرته
  

  اليوم السابع والعشرون منه
  .في الشهداء يعقوب الفارسّي الملّقب بالمقطع العظيم القّديستذآار 

 الصيفّي أفثيميوسفي هذا اليوم رقد بالرّب المؤّسس الطّيب الذآر المطران 
  . زلحف واألبوان بطرس حوراني وبطرس أبو زيدأفثيميوسوالمطران 

  
   الصيفيأفثيميوس المطران -١  -٦٢٤

 هما موسى الصيفي  من أبوين تقّيين١٦٤٣ُولد ميخائيل في دمشق حوالي سنة 
وبعد دروس ممتازة عند اآلباء اليسوعّيين سامه شماًسا إنجيليا . وآاترينا الدباس

المطران نيوفيطوس الصاقزي معّلمه في الالهوت والتاريخ والوعظ في القالية 
البطريرآّية وبعد سيامته الكهنوتّية انتخب أسقًفا على مدينة صيدا في أواخر سنة 

أسقًفا البطريرك آيرّلس الحلبّي، فساس رعّيته بغيرة وقادة وِعلم ، وقد سامه ١٦٨٢
واسع، واجتذب جموًعا غفيرة إلى اإليمان الكاثوليكّي، واهتّم منذ مبادئ أسقفّيته 
بتأسيس جمعّية من الرهبان لنشر اإليمان وللعمل في سبيل الوحدة المسيحّية، وتّم له 

ة المخّلصّية لكي تكّمل رسالته في حياته  إذ أّسس في صيدا الرهبانّي١٦٨٣ذلك سنة 
وفي أواخر القرن السابع عشر وضع ُأُسس بناء دير للمخّلص وُنقل إليه . وبعد موته

الرهبان، بعد أن ظهرت إرادة اهللا بتأسيس الدير األّم للرهبانّية المخّلصّية قرب جون، 
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الطوطو على أثر أعجوبة حدثت ألحد آهنة المطران الصيفّي، وهو إبراهيم 
، وآان "يا مخّلص: "المخّلصّي، لّما تجّمع الرصاص في صدره حين صرخ المطران

، ثّم تابع المطران الصيفّي عمله في األبرشّية الصيداوّية التي ١٦٨٥ذلك سنة 
فبنى الكنائس وأرسى ُأُسس بناء . عّكاتجاوزت حدودها إلى صور وجبل عامل و

وفي سعيه المخلص إلى . راضي المقّدسةمستشفى وبيت الستقبال الحّجاج إلى األ
وهو دليل ساطع على ثقافته العالية التي " الداللة الالمعة"الوحدة المسيحّية أّلف آتاب 

وقد أثبت األب قسطنطين باشا أّن هذا الكتاب هو ". قفة الِعلم"استحّقت له لقب 
سائل وله ر. للصيفي وليس لغيره آما زعم األب جرجس منش الحلبّي المارونّي

أخرى راعوّية وتاريخّية تدّل على غزارة ِعلمه ورغبته في تجديد الكنيسة وتحديث 
ة نطاآّي نال من رومة مهّمة االهتمام بكّل أبناء البطريرآّية األ١٧٠٢سنة . أساليبها

بالنيابة عن البابا نفسه، فجاهد جهاد األبرار في سبيل الكنيسة والطائفة واحتمل من 
  . مّما يرفعه إلى منـزلة اآلباء المعترفيناالضطهادات والسجن

وفي سبيل تعزيز الجمعّية التي أّسسها ورعاها اشترى مزرعة مشموشة من 
 ١٧١٦وفي سنة . صديقه الشيخ قبالن القاضي وبدأ رهبانه يعملون بأيديهم لبناء الدير

 وقد نّظم ١٧٢١ وآلست سنة ١٧١٨شرعوا بعمار الكنيسة وانتهوا من بنائها سنة 
  :لصيفي تاريًخا لهذه الكنيسةا

  تسمو بساحته العبادة في التقا     هذا مقام للمخّلص المع
  .يرجو الثواب من اإلله المّتقى      افتيموس مطراننا قد شاده

  .اطلب حماه معّظًما رّب البقا     أنهى على التاريخ أحسن معبد
ة صيدا مّدة وبعد أن سجن في قلع. فهذا الدير آان محّطة يأتيها الصيفي مراًرا

تسعين يوًما، أتى إلى دير المخّلص ليوّدع أبناءه ويكتب وصّيته المشهورة، ثّم بدأ 
يزور أبرشّيته مشّدًدا العزائم وموّطًدا اإليمان بعد أن تبلبلت األفكار بعد سجنه في 

ووصل أخيًرا إلى الشام وفيها أحّس بوطأة األمراض والتعب . قلعة صيدا
ّد لمالقاة رّبه في الصالة، وفي السابع والعشرين من شهر والشيخوخة، فأخذ يستع

 أسلم روحه الزآّية إلى يد خالقها، وقد احتفل بجنازته ١٧٢٣تشرين الثاني سنة 
احتفاًال عظيًما، وقّدر أحد المؤّرخين عدد الحاضرين في المأتم بعشرات األلوف، 

مخّلصّي فجلب من وُدفن قرب مدفن البطارآة، وقد سعى األب جبرائيل بيطار ال
دمشق البالطة المحفور عليها اسم الصيفي وتاريخ وفاته، وهي محفوظة في الدير في 

آان الصيفي جريًئا في أفكاره وتصّرفاته، فصيح اللسان، شديد . ممشى المؤّسس
الغيرة على النفوس، ذآّي الفؤاد نافذ الكلمة عند الحّكام، ذا إيمان حّي ورجاء صادق 

  .باهللا
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 األب نقوال أبو هنا هذين البيتين من الشعر وهما ملّخص حياة المطران وقد آتب
  :الصيفي العظيم

  يدوم مع األجيال عصًرا بعد عصر      الفتيموس الصيفي ذآر مكرم
  .فيذآر بالحسنى ويغّيب باألجر     وإّن حياة المرء في حسن فعله

  
   األب بطرس حوراني-٥٤  -٦٢٥

 وإذ آان ١٧٤٥ وسيم آاهًنا سنة ١٧٣٤ة سنة هو من حوران، أبرز نذوره الرهبانّي
رجًال صالًحا وتقيا قّرر البطريرك آيرّلس طاناس مع المطران باسيليوس فينان 
وشيوخ الرهبانّية إسناد أمور الراهبات المخّلصّيات القادمات جديًدا من صيدنايا إلى 

ّل نشاط وغيرة في عنايته فقام بهذه الخدمة وسهر على خدمتهن الروحّية والزمنّية بك
وُيعرف أّنه آان قاسًيا على ذاته . برتي وفي دير سّيدة البشارة قرب دير المخّلص

 توّفي. تقّلد وظيفة مدّبر الرهبان مراًرا. ورحوًما على غيره، نقّي القلب، صافي النّية
 وُدفن في آمنتير دير ١٧٦٩في دير الراهبات بعرف القداسة شيًخا جليًال سنة 

  .المخّلص
  

   المطران أفثيموس زلحف-٦٩٤  -٦٢٦
 آانون الثاني ١٢هو ميخائيل بن جرجي زلحف ومريم شلهوب، ُولد في دمشق في 

 دخل الدير وعكف فيه على الدرس والمطالعة بإشراف المعّلم يوسف باخوس، ١٨٥١
أبرز نذوره . فبرع في الالهوت والفلسفة وسائر العلوم واللغات وخاّصة اللغة العربّية

، وقد ١٨٧٥ تشرين الثاني ٨ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٠ تشرين الثاني ٣١بانّية في الره
أمضى بعد سيامته مّدة تسع سنوات في التعليم في االآليريكّية المخّلصّية فدّرس 

 ُأقيم ١٨٨٢سنة . الفلسفة والالهوت والجبر ونجح في التعليم وفي الكمال الرهبانّي
 البطريرك غريغوريوس يوسف الذي ١٨٨٤ طلبه سنة وآيًال للرهبانّية في بيروت ثّم

آان يحترمه إلى رعّية باب المصّلى في دمشق، فأبدى نشاًطا وغيرة وأّسس جمعّيات 
للرجال والنساء وسعى لتعليق جرس آبير رغم ممانعة الحّكام المسلمين، وقد نجح 

 وعّينه  نقله البطريرك المذآور إلى القدس١٨٨٦وفي سنة . بفضل سياسته وحكمته
 معقد الذي انتخب أسقًفا على أبرشّية إغناطيوسنائًبا بطريرآيا فيها خلًفا للخوري 

ولم يقم الخوري روفائيل في القدس إّال مّدة قصيرة إذ أّنه انتخب أسقًفا على . بعلبك
ودخل إلى هذه المدينة فكانت له ميداًنا فسيًحا تجّلت فيه غيرته على . مدينة صور
فبدأ ببناء آنيسة سّيدة البشارة في مدينة صور على ُبعد . ته الحكيمةالنفوس وإدار

 توما فيها، وذلك إلفساح المجال للصّيادين ولنسائهم القّديسخطوات من آاتدرائّية 
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ثّم بنى آنائس في دردغيا وبرعشيت . ليؤّموا الصالة بعد مزاولتهم الصيد في البحر
رّمم آنائس علما الشعب واقرط ويارون وعين وصفد البطيخ والنفاخية وقانا، آما أّنه 

وفي أآثر قرى األبرشّية الصورّية أقام . وشّيد طابقين علوّيين في مطرانّية صور. ابل
وآذلك اهتّم بالمدارس فشّيد منها في آّل قرية من . أو أصلح دوًرا لسكنى الكهنة

. رّيين األلمانأبرشّيته وبعضها على نفقته والبعض اآلخر على نفقة اآلباء اللعاز
ووفى ديون األبرشّية وأّسس لها أمالًآا واسعة ووقف لها عقارات في صور 

وآذلك وقف للفقراء . وخارجها من دور وخانات وأفران وحواصل ودآاآين وبساتين
مهما أعطيَت للفقراء : " خرياطيإغناطيوسبعض األمالك مرّدًدا دوًما لنائبه األب 

  ".فقّيده علّي
ية بالمادّيات آانت ثانوّية عنده بالنسبة إلى بنيان الرعّية بالكالم على أّن العنا

. وتشهد حياته بأّنه بذل قصارى جهده ليوّطد الملكوت في نفوس أبنائه. واإلرشاد
ولذلك عّزز الرساالت وحّتم على آهنة الرعّية زيارة األهلين وأّسس جمعّية مار 

  .، وجمعّية الشفقة للسّيداتمنصور وجمعّية مر يوحّنا الرحيم لدفن الموتى
 وفد تهنئة البابا الون الثالث عشر في ١٨٨٧وآان رجل الطائفة، فقد رئس سنة 

يوبيله األسقفّي الذهبّي، ومن رومة سافر إلى بلجكة وفرنسا وألمانيا ألمور تتعّلق 
 حضر المجمع القربانّي الملتئم في القدس، وفي سنة ١٨٩٢وفي سنة . بأبرشّيته
مجمع عين تراز وذلك رغم أمراضه الكثيرة، إذ آان المطران زلحف  حضر ١٩٠٩

واشتّد عليه . يعاني من مرض في معدته احتمله مّدة طويلة من الزمن بصبر آثير
المرض في السنين األخيرة من حياته فأتى إلى بيروت للمعالجة فُأجريت له عملّية 

 بعد أن ١٩١٣ الثاني  تشرين٢٧نجحت لكن أصابته حّمى شديدة فرقد بالرّب في 
آتب وصّيته المشهورة التي شّدد فيها على أّن األمالك واألراضي التي اشتراها في 

وقد خسرت بموته . أبرشّية صور هي ملك لألبرشّية فقط وال دخل ألهله فيها
الرهبانّية علًما من أعالمها واألبرشّية أسقًفا بارا ومثاًال للتقوى والفضيلة وراعًيا سديد 

رأي ثاقب الذهن خبيًرا في حّل المشاآل مهما استعصت وآاتًبا مجيًدا في اللغة ال
  .العربّية

  
   األب بطرس أبو زيد-٩١٤  -٦٢٧

هو يوسف بن الياس أبو زيد ورنجس يارد، ُولد في زحلة، أبرز نذوره االحتفالّية 
ًذا في ، ُعّين أّوًال أستا١٩٠٧ نيسان ١٤ وسيم آاهًنا في ١٩٠٧ آانون الثاني ٧في 

ثم سكن الدير لفترة من الزمن . مدرسة مرجعيون األسقفّية ثّم آاهًنا للرعّية في غريفة
عكف فيها على التأليف فترجم آتاب العفاف وقوانين شرآة الميتة الصالحة وأّلف 
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وهو آتاب ثمين ال يستغنى عنه في الرجوع إلى آيات الكتاب " مرشد الوعاظ"آتاب 
 ُأرسل إلى أميرآا خادًما لرعّية لورانس ١٩٢٠سنة . رشادالمقّدس وفي الوعظ واإل

ماس، وبعد ثماني سنوات انتقل إلى بوسطن ماس وقد سّبب هذا االنتقال شغًبا 
ثّم عاد إلى . وانقساًما في الطائفة ونزاًعا بين الكهنة الشرقّيين واألساقفة الالتين

ط في سبيل رعّيته  يوسف وعمل بنشاالقّديسلورنس حيث بنى آنيسة فخمة باسم 
والرعايا المجاورة حيث الروم الملكّيون منتشرون، ومنها رعّية منشستر، وهذا آان 

وآان بارا ألمه . بدء تأسيس رعّية في تلك المدينة بمسعى األب لوسيان معلوف
الرهبانّية، فقد ساهم في إنشاء المطبعة المخّلصّية القديمة وفي تكاليف مشروع 

وال ينسى التاريخ آيف . ر وفي شراء دير مار باسيليوس في ميثونالكهرباء في الدي
زار الوطن .  سابا مشروع ميثون في مبادئهأفثيميوسحضن هذا األب ورفيقه األب 

 سنة توّفي.  فأنعمت عليه الحكومة اللبنانّية بوسام االستحقاق اللبنانّي١٩٥٤سنة 
وفاته الخميرة التي صلحت  على أثر حادث سيارة وآان ما ترآه من مال بعد ١٩٦٠

  .لقيام وظهور مؤّسسة المخّلص االجتماعّية أّي دار العناية في الصالحّية
  

  اليوم الثامن والعشرون منه
  . الشهيد ايرنرخوسالقّديس الباّر في الشهداء استفانوس الجديد والقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب أثناسيوس خوري
  .ة األولىذآرى نكبة الرهبانّي

  
   األب أثناسيوس خوري-٢٨٦  -٦٢٨

رقد بالرّب .  ثّم سيم آاهًنا١٧٨٦ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٨٤٤رقود األبرار في دير المخّلص سنة 

  
  :نكبة الرهبانّية األولى

 إذ آانت الحرب مشتعلة بين األمير يوسف شهاب وأحمد باشا الجّزار ١٧٧٧سنة 
 هجم هذا األخير بجيشه على إقليم الخروب ودحر عساآر األمير، فذعر آّل اعّكوالي 

سكان الجبل وأخذ الرهبان بالفرار، إّال أّن آاتب الجّزار المدعو يوسف السكروج 
. وهو أرثوذآسّي قصد دير المخّلص وأوصى الرهبان أن يلبثوا في أديرتهم آمنين

وفي مثل هذا اليوم من . يافة بارح الديروبعد أن قّدمت له آّل واجبات اإلآرام والض
السنة نفسها أفاق الرهبان وإذا بعساآر الجّزار تحيط بأديرة الرهبانّية الثالث، أّي دير 
المخّلص ودير الراهبات ودير السّيدة، وأسرعوا إلى الكنيسة وحملوا جسد الرّب 
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.  تطاردهموالذخائر المقّدسة وهربوا في طرقات وعرة إلى رؤوس الجبال والخيل
إّال أّن شيًخا مسنا هو األب باخوميوس الدمشقّي . وساعدوا الراهبات على الفرار

، وهو من اآلباء الممتازين بالفضيلة والتقّشف، فإذ ١٧٤٥األصل المرتسم آاهًنا سنة 
لم يتمّكن من الهرب اختبأ في المطبخ فعثر عليه العساآر وذبحوه ثّم نهبوا آّل ما وقع 

 أفثيميوسفاألب العاّم .  من أمتعة وأثاث وآتب ودنسوا األماآن المقّدسةتحت أيديهم
 تحت إدارة األب ميخائيل عّراج المدّبر األّول، رشمّيازآار رتب الرهبان في دير 

 غطاس أغابيوسوأسكن الراهبات في دير عّميق تحت إدارته، وُأرسل األب المدّبر 
هذه هي النكبة األولى التي ذهب . لحسناتواألب باسيليوس عطاهللا إلى أوروبة لجمع ا

  .ضحّيتها األب باخوميوس
وحسب التقليد في الرهبانّية وبعض الوثائق المبعثرة، في ذلك اليوم نفسه هجم 
عساآر الجّزار وذبحوا الرهبان المبتدئين في دير السّيدة القديم وأحرقوا الدير ونهبوا 

عض األقبية وهي ال تزال شاهًدا على وحشّية األمتعة، ولم يبق من أثر لذلك الدير إّال ب
  .الجنود وعلى الشهادة المسيحّية الحّية لآلباء المخّلصّيين

  
  اليوم التاسع والعشرون منه

  .ين الشهيدين برامونوس وفيلومينوسالقّديستذآار 
  .تذآار المطران جبرائيل فرحات

  
   المطران جبرائيل فرحات-٦٣  -٦٢٩

، ١٧٣٨رب دير المخّلص، أبرز نذوره الرهبانّية سنة ُولد في مزرعة المحتقرة ق
. ، انتخب مدّبًرا عّدة مّرات فقام بأعباء وظيفته بأمانة واجتهاد١٧٤٥وسيم آاهًنا سنة 

هو الذي شّيد .  انتخب أسقًفا على آرسّي الفرزل١٧٧٥في مثل هذا اليوم من سنة 
آان يفيد الشعب آثيًرا . يمةآنيسة سّيدة النجاة في زحلة وأصلح الدار األسقفّية القد

امتاز بشفقته على الفقراء والبائسين وغيرته على تعليم . بوعظه وسيرته الفاضلة
 وُدفن باحتفال في آنيسة ١٧٩٦رقد بالرّب سنة . األحداث حقائق اإليمان الكاثوليكّي

  .سّيدة النجاة في زحلة
  

  اليوم الثالثون منه
  . الرسول المدعو أوالأندراوسيح  المجيد الجدير بكّل مدالقّديستذآار 

  . فاخوري واألب بولس حّبوشأندراوستذآار المطران 
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   فاخوريأندراوس المطران -٥٧  -٦٣٠
، آان ١٧٤٠ وسيم آاهًنا سنة ١٧٣٤ُولد في حيفا، أبرز نذوره الرهبانّية في سنة 

لذلك . ّيةحكيًما في تصّرفاته آّلها، فطًنا في تدبير األمور، غيوًرا على خير الرهبان
 فرعى رعّيته بإخالص ١٧٥٢انتخب مدّبًرا مراًرا ثّم أسقًفا على مدينة صور سنة 

وغيرة وجذب آثيرين إلى اإليمان الكاثوليكّي، ليس بأقواله وتعاليمه فقط بل بمثله 
 أثناء تجوال راعوّي في قرية البصة التابعة آنئذ ألبرشّية صور، توّفي. الصالح أيًضا

  .١٧٦٦وفيها ُدفن سنة 
  

   األب بولس حّبوش-٥٧٨  -٦٣٠
 ثّم سيم ١٨٤٤ تشرين الثاني ٥ُولد في بّر الياس البقاع، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٦٩، رقد بالرّب في معّلقة زحلة سنة ١٨٥٦ آانون الثاني ٧آاهًنا في 
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  آانون األّول
  اليوم األّول منه

  . النبّي ناحومالقّديستذآار 
  . الرّب األب الونديوس تادروسفي هذا اليوم رقد ب

  .تذآار األبوين ميخائيل رفول ويوحّنا بيطار
  

   األب الونديوس تادروس-٣١٥  -٦٣١
  .١٨٢٤ وُدفن في دمشق سنة توّفي، ١٨٠٦ُولد في معلوال، سيم آاهًنا سنة 

  
   األب ميخائيل رّفول-٥١٢  -٦٣٢

 وسيم آاهًنا في ١٨٣٦ أيلول ٢٢ُولد في البصة فلسطين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
رقد بالرّب في أوائل هذا الشهر . ، خدم النفوس في أبرشّية صور١٨٤٩ أيلول ٢٥

  . في صور١٨٧٣سنة 
  

   األب يوحّنا بيطار-٧١٠  -٦٣٣
هو أحد إخوة جرجي بيطار الدمشقّي المشهور بتقواه ومحّبته للفقراء ومهارته في 

 ١٤ وسيم آاهًنا في ١٨٧١ آب ١٤ في ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية. النجارة
، آان هذا األب تقيا جدا ومدمًنا على ١٨٨١ في دير معلوال سنة توّفي و١٨٧٤أيلول 

آان أيًضا ماهًرا في النجارة فقد اشتغل . األماتة والتقّشف ومدّقًقا في حفظ القوانين
  .آراسي الكهنة في خورص آنيسة الدير وعرش األب العاّم

  
  ني منهاليوم الثا

  . النبّي حبقوقالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب نعمة اهللا غرّيب

  
   األب نعمة اهللا غرّيب-٩٣٥  -٦٣٤

 ٢٦ وسيم آاهًنا في ١٩١١ آذار ١٩ُولد في طبرّية، أبرز نذوره الرهبانّية في 
لحساب ، مارس التعليم وإدارة المدارس مّدة طويلة وآان ماهًرا في ِعلم ا١٩١٤تموز 

خدم في المدرسة المخّلصّية مّدة طويلة ثّم في . غيوًرا على التالمذة وحازًما باإلدارة
 ُعّين آاهًنا للرعّية في المختارة وجوارها فنجح ١٩٢٤سنة . مدرسة صيدا ودير القمر

ُعّين مديًرا للمدرسة . في فتح مدرسة في المختارة القت بسبب غيرته نجاًحا آبيًرا
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 دّرس الالهوت ١٩٣٣سنة . صيدا ومشرًفا على آّل مدارس األبرشّيةاألسقفّية في 
األدبّي في مدرسة عين تراز للكهنة المتزّوجين ثّم انتقل إلى حيفا معاوًنا لألب يواآيم 

 طلبه المطران بولس سلمان نائًبا عاما على ١٩٤٤سنة . قرداحي في إدارة المدارس
تقل بعدها إلى رعّية الدامور ثّم إلى رعّية أبرشّية عّمان فبقي هناك خمس سنوات، ان

 ليًال دون أن يدري به أحد سنة توّفيرومية المتن، ثّم أخيًرا إلى رعّية دردغيا وفيها 
١٩٥٤ .  

  
  اليوم الثالث منه

  . النبّي صفنياالقّديستذآار 
في هذا اليوم رقد بالرّب البطريرك مكاريوس طويل واألبوان ميخائيل حايك 

  . واألخوان مكسيموس قرقش وبندآتس قصرمليويوسف غّنام
  

   البطريرك مكاريوس طويل-٢٦٩  -٦٣٥
 حين اجتاح الخراب والدمار أديرة ١٧٧٧ُولد في دمشق ولبث ثوب االبتداء سنة 

الرهبانّية على يد عساآر الجّزار، فعمل هذا على تنقية قصده وثبات عزمه للسلوك 
 في دير عّميق ثّم ١٧٧٩ حزيران ٢٩انّية في أبرز نذوره الرهب. في الحياة الرهبانّية

، بدأ حياته الكهنوتّية ١٧٩١ نيسان ١٤جّد في الدرس والمطالعة حّتى سيم آاهًنا في 
بغيرة وتقوى فالتّف حوله الرهبان وانتخبوه مدّبًرا وناب عن األب العاّم باسيليوس 

ا فعمل على استتباب  انتخب أًبا عام١٨٠٤عطا اهللا أثناء غيابه الطويل في مصر سنة 
السالم والهدوء وعلى تنمية وحدة القلوب ووحدة الرأي، فاحترمه الجميع وازدادوا 

وفي المجمع التالي انتخب مدّبًرا أّول مع الرئيس العاّم أنطونيوس جّمال . محّبة له
، من أعماله أثناء رئاسته العاّمة أّنه ١٨١٠الذي خلفه ثانية في الرئاسة العاّمة سنة 

ّلط بالرخام خورص الدير وجّدد قّبة الهيكل الكبير وصنعها من خشب جوزّي وبعد ب
 انتخب أسقًفا على أبرشّية الفرزل فقاد شعبه في طريق ١٨١٢سنتين أّي سنة 

 ١٨١٥ سنة توّفي انتخب بطريرًآا ولم يطل به الزمان فقد ١٨١٣في سنة . الخالص
 آان عالًما وواعًظا بليًغا وغيوًرا على .موصًيا أن ُيدفن في دير المخّلص مع الرهبان

  .النفوس ومحبا للفقراء وألّمه الرهبانّية
  

   األب ميخائيل الحايك-٥٩١  -٦٣٦
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 وسيم ١٨٤٨ تشرين الثاني ٨ُولد في بسابا الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  وُدفنتوّفي، خدم النفوس في عّدة رعايا ورئس دير عّميق وفيه ١٨٥٢آاهًنا سنة 

  .١٨٩٥سنة 
  

   األب يوسف غّنام-٦١٦  -٦٣٧
 ثّم سيم آاهًنا في ١٨٥٤ تشرين الثاني ٧ُولد في مشغرة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 نرى األب غّنام مدّبًرا في ثالث مجامع ١٨٧٤، منذ سنة ١٨٦٣ آانون الثاني ١
ر ، وعهدت إليه الرهبانّية مع المدبرّية رئاسة دي١٨٨٠، ١٨٧٧، ١٨٧٤متتالية 

. االبتداء ثّم المدرسة المخّلصّية مّدة طويلة من الزمن والتي يعتبر أّنه مؤّسسها األّول
هذا . آان فاضًال جدا وتقيا ومثاًال في حفظ القوانين صنوا لألب استفانوس صقر رفيقه

الكاهن وقف حياته على خدمة الرهبانّية في االهتمام بنشئها الصاعد ولذلك رفض 
امتحنه اهللا .  أبرشّيتي زحلة وحوران والرئاسة العاّمة مراًرا وتكراًرااألسقفّية على

آان حريًصا جدا على . بداء في معدته فاحتمله طيلة حياته بصبر واستسالم إلرادة اهللا
صيت القريب وُيسِكت آّل َمن يثلمه بحضرته، آما آان حريًصا على الوقت ال يضّيع 

. امتاز بحكمته وصواب رأيه وذاآرته العجيبة. عةدقيقة واحدة منه، ويكثر من المطال
وقد . وألجل هذه الصفات اآتسب احترام وإآرام الجميع من أساقفة ورهبان وعلمانّيين

أعّزه آثيًرا البطريرك غريغوريوس يوسف الذي آتب للرئيس العاّم لّما استعفى األب 
وأن ال توضع إّني آسف أن يكسف نور هذه المنارة "غّنام من رئاسة المدرسة 

 تارًآا ذآرى مربٍّ فاضل عمل بالقول ١٨٩٤ سنة توّفي". الجوهرة على المنارة
  .والعمل على طبع صورة المسيح في أجيال آثيرة من أبناء المخّلص

  
   األخ مكسيموس قرقش-٩١٩  -٦٣٨

 وظّل طيلة حياته راهًبا ١٩٠٨ آب ١٣ُولد في مشغرة، أبرز نذوره االحتفالّية في 
لّما آان يوًما يعّلق حبل الجرس في قّبة الدير وقع فكسر رجله وآذلك زّلت و. بسيًطا

آان قصير . به القدم بعد زمن يسير في مشغرة فكسر فخذه ولذلك أصبح أعرج
اهتّم بخدمة الكنيسة . القامة، لطيف المعشر، حلو الحديث، خدوًما ومحبوًبا من الجميع

 في دير توّفي. في معدته فاحتمله بصبرآان يشكو من ألم . وإعداد القهوة للرهبان
  .١٩٤١المخّلص سنة 

  
   األخ بندآتس قصر ملي-٩٥٠  -٦٣٩
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 نيسان ٩، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٨٩٢ آانون األّول ٥ُولد في دمشق في 
آان ذآّي الفؤاد .  رقد بالرّب بعد سنة واحدة من نذره بسبب التهاب في الزائدة١٩١١

وقد تراءت له آما روى البعض مّمن . للقّديسة جما غلغانيتقيا متعّبًدا خصوًصا 
  .حضروا نزاعه األخير، وآثيًرا ما آان يلهج بذآرها قبل لفظه النفس األخير

  
  اليوم الرابع منه

  .ة العظيمة في الشهيدات بربارة وأبينا الباّر يوحّنا الدمشقّيالقّديستذآار 
ي واألبوان يوسف الشامي، في هذا اليوم رقد بالرّب المطران يوسف دومان

  .واستفانوس يواآيم
  

   المطران يوسف دوماني-٧٠٦  -٦٤٠
، أثناء ١٨٥٠هو يوسف بن بشارة دوماني وحّنة قريصاتي، ُولد في دمشق سنة 

 نجا بأعجوبة من المذابح وظّل مع أخيه يفّتشان عن والديهما حّتى ١٨٦٠حوادث سنة 
ربوا جميًعا إلى بيروت ومنها إلى مدينة ثّم ه. وجداهما في القلعة بعد ثالثة أيام

اإلسكندرّية وهناك درس يوسف في مدرسة الفرير ثّم انتقل إلى مدرسة عينطورة ثّم 
شعر بنداء الرّب يدعوه إلى الحياة الرهبانّية فأخبر أهله فمانعوا . إلى مدرسة غزير

ذوره الرهبانّية  وبعد سنتين أبرز ن١٨٦٩بشّدة لكّنه رفض توّسالتهم وأتى العامر سنة 
، وبعدئذ أتى أبواه فخطفاه من الدير لكّنه رجع فُأرسل إلى القاهرة ١٨٧١ أيار ٤في 

 دوماني أغابيوس سامه آاهًنا عمه المطران ١٨٧٦سنة . معّلًما ومرّنًما في الكنائس
فقام بهذه المهّمة وتسّلم الوآالة المخّلصّية .  حّتى يكون له معاوًناعّكا في ١٨٧٦سنة 
لرئاسة على الرهبان، وفي هذه الوظائف آّلها أحسن الخدمة مّدة عشرين سنة وا

 انتخب أسقًفا على مدينة طرابلس وهو أّول أسقف ملكّي آاثوليكّي ١٨٩٧سنة . تقريًبا
وآانت أبرشّيته فقيرة جدا فجّد في العمل . ينتخب لهذه المدينة منذ القرن الثامن عشر

اطيش ورّد آثيرين إلى اإليمان الكاثوليكّي، حّتى فبنى المدارس والكنائس واألن
 اتهمه األتراك بالتواطؤ مع ١٩١٤سنة . ازدهرت أبرشّيته بفضل غيرته ونشاطه

فرنسا ونفوه إلى بّر األناضول حيث مكث شريًدا مّدة ثالث سنوات ونصف ذاق 
. عمرهوقد أّثر هذا على جسمه فأنهك قواه وقّصر . أثناءها اإلهانة والضرب والجوع

وتذآر الوثائق أّن المطران دوماني توّفق أثناء تجواله في فرنسا بضّم إآليريكّي 
ولّما نشبت . فرنسّي إلى إآليروسه وعّينه آاتًما ألسراره، ولبث عنده ثالث عشرة سنة

الحرب الكونّية األولى أمر األجانب بترك البالد، إّال أّن المطران دوماني أبقى شماسه 
عرت به الحكومة الترآّية أمرت المطران أن يمثل لدى المجلسي العرفّي عنده، فلّما ش
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في دمشق، فُأهين وُحكم عليه بالنفي إلى سيواس في ترآيا، أّما الشّماس فُشنق في 
بعد رجوع المطران دوماني من المنفى زاد في النشاط وفي . ساحة المرجة في دمشق

 في ١٩٢٢رقد بالرّب سنة . جوقة الشرفالغيرة وأنعمت عليه الدولة الفرنسّية بوسام 
آان راعًيا غيوًرا، حريًصا . الكنيسة على أثر نوبة قلبّية وهو يرّدد اسم العذراء مريم

على الوقت، متواضًعا جدا، يعمل حّتى في آناسة الكنيسة، محبا للفقراء، عطوًفا على 
ش بكّل بساطة آأّنه آان وهو أسقف يعي. أمه الرهبانّية، حلو الحديث وظريف النكتة

  .أحد الرهبان
  

   األب يوسف الشامي-٧٥٨  -٦٤١
. هو نقوال بن يوسف الشامي وشقيق اآلباء بطرس وسليمان ومكاريوس الشامي

 آذار ٢١ وسيم آاهًنا في ١٨٧٨ حزيران ٦ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، عّكاُعّين نائًبا عاما في  خدم النفوس في حيفا تسع سنوات ثّم في الناصرة ثّم ١٨٨٣

 ُعّين ١٩٠٤سنة . وآان في هذه الخدم آّلها نشيًطا في القيام بواجبه مقداًما ومحبوًبا
الشرآة الخيرّية للرهبانّية "وآيًال ألمالك الرهبانّية في بيروت فسعى لتأسيس 

نّية بارآت الرهبا. لكي يحفظ أموال الرهبان فتصان من الضياع والسرقة" المخّلصّية
 جّمال إغناطيوسهذا المشروع وسّنت له قوانين وانتخب األب شامي رئيًسا واألب 

. وبهذه الواسطة ُبنيت الوآالة في بيروت وآسبت الرهبانّية إيراًدا هاما. نائًبا للرئيس
وآان األب شامي هو المشرف والمهندس إذ آان له خبرة بالهندسة آما يشهد بذلك 

بعد أن .  المنّصة لقراءة اإلنجيل للشعب، في آنيسة الديرعمله لدرج االمبون وهو
أنهى عمله في بيروت طلبه المطران غريغوريوس حّجار ليكون نائًبا عاما في 

 بنوبة قلبّية في الجّش قرب صفد سنة توّفي. األبرشّية ووآيًال على أمالك المطران
  . امتاز بإقدامه ونشاطه وإخالصه الشديد للرهبانّية١٩١٣

  
   األب استفانوس يواآيم-٨٩٦  -٦٤٢

 ٤هو بطرس بن يوسف يواآيم وزهرة نعمة، ُولد في الوردّية قرب آفرحونة في 
 فاهتّم به وبتعليمه مدير الدروس آنئذ األب ١٨٩٩ وأتى إلى الدير سنة ١٨٨٦آب 

، وفي سنة ١٩٠٢فنجح في علومه ثّم أبرز نذوره البسيطة سنة . جبرائيل حّجار
ولّما أراد توديع الرئيس العاّم األب استفانوس . ى رومة إلتمام دروسه ُأرسل إل١٩٠٥

في رومة نال شهادة . صقر طلب منه أن يكون اسمه منذ ذلك الحين استفانوس
وأبرز نذوره االحتفالّية في رومة سنة . الدآتوره في الفلسفة واإلجازة في الالهوت

 عاد إلى الشرق وسيم آاهًنا في ثّم.  أمام وآيل الرهبانّية األب بشارة غفري١٩٠٦
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 إلى جامعة ١٩١٤، ثّم أرسله األب العاّم جبرائيل نبعة سنة ١٩١٢ حزيران ٢٩
لوفان بلجيكا لدرس العلوم الزراعّية ألّنه آان يريد أن يجعل األب استفانوس قطًبا 

 فذهب األب استفانوس إلى بلجيكا وقضى. لألعمال الزراعّية والهندسّية في الرهبانّية
فيها سنتين، لكن لّما اندلعت الحرب الكبرى األولى عاد إلى رومة وسكن في الوآالة 

وفي تلك األثناء . وآان يدّرس اللغة العربّية والحساب في مدرسة لآلباء اليسوعّيين
بعد انتهاء الحرب رجع . اتهمه األلمان بالجاسوسّية لكّنه خّلص نفسه بأجوبته الزآّية

ي الدير عاد بعدها إلى لوفان فنال شهادة مهندس زراعّي مع إلى لبنان ومكث سنة ف
، ثّم بدأ حياة عمل ونشاط فأصلح أرض مزرعة الوردّية وبنى ١٩٢٠أآبر الثناء سنة 

فيها بيوًتا للشرآاء واهتّم بأغراس الزيتون في العامر وبشجر التوت أقبية الزيت 
 لدير السّيدة، وقد شّق لها قناة وأقنية مزرعة الداودّية والزعرورة والمطحنة المجاورة

ثّم اهتّم بمشروع الدجاج في دير المخّلص ولم يكن معروًفا في لبنان . في عمق الجبل
بعد، وبمشروع الخنازير ورّتب قاعات درس فسيحة في المدرسة وبنى الطابقين 

 ثّم وفي الدير الرئاسّي بنى الطابق الشرقّي الكبير. العلوّيين فيها بأسلوب فنّي جميل
باالختصار آان مسؤوًال مّدة . أشرف على البناء الجديد في دير الراهبات المخّلصّيات

تزيد عن خمس وعشرين سنة عن آّل المشاريع اإلنشائّية والزراعّية في الرهبانّية، 
في زحلة وحيفا وبيروت ودير عين الجوزة ودير المزيرعة وغيرها، وتحت إشرافه 

برهن في خالل أعماله . الجديدة في آّل من حيفا وبيروتُبنيت الوآالة المخّلصّية 
آّلها عن غيرة وقادة وإخالص رائع وتجّرد سام ودراية وسداد رأي جعلت من األب 

لذلك انتخب أسقًفا فرفض، وانتخب مدّبًرا . يواآيم رجل الثّقة ومحّط آمال الرهبانّية
الرسولّي على الرهبانّية  ثّم عّينه البطريرك آيرّلس مغبغب الزائر ١٩٢٦في مجمع 

 نعوم أسقًفا على صور، وآذلك انتخب أغابيوسنائًبا عاما فيها بعد انتخاب األب العاّم 
، في آخر ١٩٤٣ األب يوسف سابا، وفي مجمع توّفي لّما ١٩٣٤مدّبًرا في مجمع 

أيامه تراآمت عليه األمراض وفقدان البصر بسبب اشتداد مرض السّكرّي عليه، 
 ثقلت حالته أن يقتبل سّر مسحة المرضى في الكنيسة بحضور الرئيس العاّم فطلب لّما

 في دير المخّلص سنة توّفي. والرهبان فأعطى خير مثال لمواجهة الموت المحّتم
 مأسوًفا على ذآائه الفريد وروحه الرهبانّي السامّي الذي تمّيز بروح التجّرد ١٩٤٧

ُدفن خارج . ل الرهبانّية وازدهارها ونجاحهاوالفقر والطفولة المقّدسة وغيرته في سبي
 قبل ١٩٤٩الدير بسبب قرار يقضي بإصالح الكمنتير، لكّنه ُنقل إلى الدير سنة 

  .إصالح الكمنتير آما هو اآلن
  

  اليوم الخامس منه
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  .تذآار أبينا الباّر سابا المتقّدس
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب برنابا واألب خليل حايك

  .بّحوثخ سابا المعلولي واألب سابا تذآار األ
  

   األخ سابا المعلولي-١٢  -٦٤٣
 أمام المؤّسس السعيد الذآر ولبث ١٧١٤ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

آان عادم الغّش، خادًما لإلخوة، عامًال بال ملل في إنشاء األرزاق . راهًبا بسيًطا
  .١٧٥٥رقد بميتة صالحة سنة . وغرس األشجار

  
  بّحوث األب سابا -١١٤  -٦٤٤

 ثّم ُأرسل إلى رومة ١٧٥٢ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
لم .  وأخذ يعّلم أخوته الرهبان١٧٦٣للتخّصص ولّما عاد إلى الشرق سيم آاهًنا سنة 

  . بعد سنتين من سيامتهتوّفييعش طويًال فقد 
  

   األب برنابا-٣٢٨  -٦٤٥
 بعد أن أبرز نذوره الرهبانّية ١٨٠٩رب صيدا، سيم آاهًنا سنة ُولد في المجيدل ق

 سنة توّفيُأصيب بفالج ف. ، آان محبا للزوار يستقبلهم ببشاشة ومحّبة١٨٠٢سنة 
١٨٣٤.  

  
   األب خليل الحايك-٨٢٨  -٦٤٦

 ٢٢هو خليل بن ملحم الحايك، ُولد في بسابا الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم أّوًال في صيدا ثّم ُعّين معّلًما في ١٨٩٥ أيلول ١آاهًنا في  وسيم ١٨٨٩أيلول 

انتقل إلى خدمة الرعّية . مدرسة صيدا ثّم في مدرسة دير المخّلص ثّم في دير القمر
 ١٩٠٧ انتخب وآيًال عاما ثّم استلم سنة ١٩٠٤سنة . فكان في مشغرة ثّم في الشام

، خدم ١٩١٦ى الوآالة العاّمة ثانية سنة وآالة الرهبانّية في دمشق، عاد من ثّم إل
 ُعّين نائًبا عاما ١٩٤٣سنة .  وزحلة والبصة وحيفا وأخيًرا في غريفةعّكاالنفوس في 

في دير القمر لكّنه ما لبث أن استعفى وسكن في دير عّميق وفيه مرض فرجع إلى 
وعندما عجز . رجع إلى الخدمة الراعوّية فعرفته دردغيا ثّم قانا. العامر حيث تعافى

رجع إلى الدير ولبث فيه مواظًبا على الصالة وقائًما ببعض الخدم وديًعا لطيف 
  .١٩٦٢ سنة توّفيالمعشر حلو النكتة إلى أن 
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  اليوم السادس منه
  .ين نيقوالوس الصانع العجائب رئيس أساقفة ميراليكياالقّديستذآار أبينا في 

  تفي هذا اليوم رقد بالرّب األب متري قندلف
  .أّيوبتذآار اآلباء نقوال ونقوال فرح ونقوال 

  
   األب نقوال-٩٥  -٦٤٧

ُولد في جب جنين البقاع، آان متزّوًجا فترك زوجته بعد أن أخذ رضاها بحضور 
.  ثّم سيم آاهًنا١٧٤٨أسقفين وثالثة آهنة ثّم دخل الرهبانّية فأبرز نذوره فيها سنة 

  .١٧٥٢ وُدفن في دير معلوال سنة توّفي
  

   األب نقوال فرح-٥٨٢  -٦٤٨
 تشرين األّول ٢٨ُولد في الكفير قضاء مرجعيون، أبرز نذوره الرهبانّية في 

رقد بالرّب في دير المخّلص . ، خدم في اإلسكندرّية١٨٥٢ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٤٥
  .١٩٠٢سنة 
  

   األب متري قندلفت-٦٨٦  -٦٤٩
 ثّم سيم آاهًنا سنة ١٨٦٩ نيسان ١٠ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

 ُعّين رئيًسا رهبانيا في ١٩٠٢سنة . ، خدم النفوس في يافا ودمشق والقدس١٨٧٦
 انتخب مرشًدا للراهبات ١٩٠٧سنة . دير القمر ثّم انتقل إلى اإلسكندرّية للخدمة

أثناء الحرب الكبرى األولى قطن . المخّلصّيات، ثّم انتقل إلى الناصرة لفترة قصيرة
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ُأرسل إلى الشام لكّنه ما لبث أن عاد إلى . ديرفي ال

آان هذا األب الصالح على جانب عظيم من . العامر وفيه سكن حّتى آخر حياته
امتاز برزانته وهيبته . التقوى والقداسة، خطيًبا ماهًرا وواعًظا مؤّثًرا رغم قّلة علمه

 في دير المخّلص على أثر توّفي. على روح الفقروطاعته السريعة ومحافظته الدقيقة 
  .١٩١٩نوبة قلبّية سنة 

  
  أّيوب األب نقوال -٢٦  -٦٤٩

 وال يعرف ١٧٢١ُولد في نيحا الشوف، أبرز نذوره الرهبانّية وسيم آاهًنا سنة 
  .شيء آخر عن حياته

  
  اليوم السابع منه
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  .مبروسيوس أسقف ميالنوأين القّديستذآار أبينا في 
  .ألب أمبروسيوس شاويتذآار ا

  
   األب أمبروسيوس شاوي-٨  -٦٥٠

درج آاآلباء األّولين في . ُولد في دمشق وهو من تالمذة المؤّسس الطّيب الذآر
أبرز . الرهبانّية على القداسة والتقوى وأخذ عن الصيفّي الغيرة المّتقدة على النفوس

خدم . هًنا في السنة نفسها وهو الذي سامه آا١٧١٢نذوره الرهبانّية أمام معّلمه سنة 
النفوس آما يظهر في دمشق، وآان فاضًال للغاية صالًحا عابًدا اهللا، مثاًال حيا بكّل 

  .رقد بالرّب في دمشق وُدفن في مقبرة الكهنة. فضيلة وبّر
  

  اليوم الثامن منه
  .ة حّنة جّدة اإلله وتذآار أبينا الباّر بطابيوسالقّديستقدمة عيد حبل 

  .يوم رقد بالرّب األبوان روفائيل رابيه ويوحّنا داغرفي هذا ال
  

   األب روفائيل رابيه-٦٩٨  -٦٥١
 تشرين األّول ١٨هو حّنا بن عيد رابيه، ُولد في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

. آان تقيا وفاضًال. ، خدم النفوس في أبرشّيات مختلفة١٨٨٣ وسيم آاهًنا سنة ١٨٧٠
  .١٩٢٤سنة  وُدفن في صيدا توّفي
  

   األب يوحّنا داغر-٩٩٨  -٦٥١
 آانون الثاني ١، أبرز نذوره االحتفالّية في ١٩٠٧ آب ٦ُولد في مجدلونا في 

، بدأ حياته الكهنوتّية بالتعليم في ١٩٣٣ حزيران ٢٣ ثّم سيم آاهًنا في ١٩٣٠
. لزمنالمدرسة المخّلصّية والمدرسة األسقفّية في صيدا ولبث في هذه المهّمة مّدة من ا

لكن، لّما ظهرت مواهبه اإلدارّية ُعّين رئيًسا للمدرسة األسقفّية في صيدا فعّززها 
ووّسع أمكنتها حّتى ضاقت بالتالمذة ومنها الداخلّيين الوافدين عليها من آّل صوب، 

وإذ اآتشف المطران نيقوالوس نبعة مواهب األب حّنا المختلفة . واشتهرت آثيًرا
 أسقفيا في أبرشّية بانياس المترّملة بوفاة راعيها المطران  وآيًال١٩٤١عّينه سنة 
 ُعّين ١٩٤٣سنة .  معلوف والتي آان المطران نبعة مدّبًرا بطريرآيا لهاإآليمنضوس

رئيًسا لدير المزيرعة فأحسن التدبير في إدارة الدير وتحسين األرزاق، لذلك انتخب 
 من الزمن مع المدّبرّية رئاسة دير وقد جمع مّدة.  مدّبًرا رابًعا١٩٤٩في مجمع 
ومن أعماله في هذه الحقبة وبعدها بناء البرآة الكبيرة شرقّي الدير التي . المخّلص
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. أنعشت األرزاق والطابقين الموجودين فوق بئر قزما والبناء الذي في شرق المدرسة
ت أّي وهو الذي جّدد غرف ممشى بوالد وأشرف على البناء الغربّي في دير الراهبا

 ١٩٥٦سنة . وفي هذه الخدمات آّلها آان العامل النشيط والغيور. المدرسة الحالّية
ُأرسل إلى خدمة الرعّية في حارة الزيتون في الشام ووآيًال رهبانيا فأصلح الوآالة 
القديمة وجعلها بيًتا للطّالب ثّم نشط في خدمة النفوس فاحترمه الكّل لغيرته وعلمه 

 انتخب من ١٩٦٢سنة .  سهرات إنجيلّية ومواعظ وزيارات رعائّيةوِلما قام به من
جديد رئيًسا لدير المخّلص فنّصب الحماري آرم عريش وحفر بئًرا ارتوازّية في 

 رشمّيابعد رئاسة الدير انتقل إلى الحدث خادًما للرعّية ثّم إلى دير . ضهور بكفيا
آان هذا الكاهن . العامر وُدفن فيه فُنقل إلى ١٩٧٥ سنة توّفيرئيًسا وبقي فيه إلى أن 

عمل مّدة طويلة في البناء . ممتاًزا بغيرته على النفوس وبإخالصه ألمه الرهبانّية
وقد قّدرته الرهبانّية وحفظت له . وإصالح األرض وخدمة مصالح الرهبانّية المختلفة

  .ذآرى ابن فاضل وباّر
  

  اليوم التاسع منه
  .لهة حّنة أّم والدة اإلالقّديسحبل 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان حّنا نصر ويوسف زّهار
  

   األب حّنا نصر-٧٢٣  -٦٥٢
 حزيران ٦هو يواآيم بن رزق اهللا نصر، ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، خدم في أبرشّية بانياس وفي المعّلقة زحلة ١٨٨٢ آذار ٢٥ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٧٥
 إلى الدير وأخذ يهتّم بكرم خاله األب سمعان نصر، وآان رجع. وخصوًصا في صور

ينام على سرير صنعه في أعلى شجرة صنوبر الموجودة إلى اآلن في الكرم 
.  مع الكهنة الشيوخ لّما تقّرر أن يسكنوا آّلهم هناكرشمّياثّم انتقل إلى دير . المذآور

 سنة توّفي في العامر وفيه لكّنه عاد يخدم في غريفة ولّما آبر في السّن استعفى وسكن
  .، هو من اآلباء األفاضل١٩٣٢

  
   األب يوسف الزّهار-٩٠٨  -٦٥٣

 ثّم ١٩٠٣ تموز ١٥، أبرز نذوره االحتفالّية في ١٨٨٣ آب ١٠ُولد في صيدا في 
 تشرين ٤ة حّنة في القدس الشريف وهناك سيم آاهًنا في القّديسُأرسل إلى مدرسة 

 فكان أستاًذا ومديًرا في المدرسة المخّلصّية ثّم في  وأخذ يمارس التعليم١٩٠٨أّول 
، ١٩١٢ وحيفا األسقفّيتين سنة عّكا ثّم في مدرستي ١٩١١مدرسة معلقة زحلة سنة 
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 ١٩١٩سنة . مكث طيلة الحرب الكبرى األولى في العامر يساعد في الخدم المختلفة
ا للمدرسة األسقفّية  رئيًس١٩٢١ُعّين رئيًسا للمدرسة األسقفّية في مرجعيون وفي سنة 

 ُأرسل معّلًما إلى مدرسة الصالحّية في القدس وعاد بعد ١٩٢٤في صيدا، وفي سنة 
ثالث سنوات إلى رئاسة مدرسة صور األسقفّية وأخيًرا انتقل مديًرا للدروس في 

آان هذا األب غيوًرا على التالمذة ساهًرا في . المدرسة البطريرآّية في بيروت
 ذهب إلى رعّية حوش حاال وبقي فيها ١٩٣٢سنة .  صارًما حازًماالتدريس والتعليم

ثماني عشرة سنة يخدمها بنشاط ويخدم الشعب بسبب عالقته الطّيبة مع الجيش 
 بسبب ١٩٥١رجع إلى العامر سنة . الفرنسّي المرابط في مطار وثكنات رياق

قاة رّبه بالقيام الشيخوخة وعلى أثر ارتخاء في يده اليمنى، وعكف على االستعداد لمال
ولّما عجز ُنقل إلى دير . بالخدم الديرّية وسماع االعترافات وإتباع النظام الجمهورّي

  .١٩٥٨ سنة توّفييسوع الملك حيث 
  

  اليوم العاشر منه
  .ين الشهداء ميناس وارموجانيس وافغرافوسالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب ميخائيل قادرّي
  .ين يواآيم صّباغ ويوحّنا نصرتذآار األبو

  
   األب يواآيم صّباغ-٢٩٩  -٦٥٤

 ثّم سيم ١٧٩٠ آب ١٥أبرز نذوره الرهبانّية في . ُولد في الشوير من عائلة حلبّية
  .١٨٤٥، رقد بالرّب في دير المخّلص في مثل هذا الشهر سنة ١٧٩٩آاهًنا سنة 

  
   األب ميخائيل قادري-٥٣٣  -٦٥٤

 ١٨٣٧ تشرين الثاني ٧حلة، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ابن موسى قادري من ز
، خدم النفوس في اإلسكندرّية ومصر ودمياط والشام ١٨٤٨ تموز ٣١وسيم آاهًنا في 

 توّفيوانتخب رئيًسا لزحلة فاشترى للرهبانّية بستاًنا آبيًرا ثّم خدم في جون وفيها 
  .مخّلص وُدفن في دير ال١٨٩٥فجأة بعد سيرة صالحة ومقّدسة سنة 

  
   األب يوحّنا نصر-٣٧٥  -٦٥٥

 وسيم ١٨١٤ حزيران ٢٠ُولد في قيتولي قضاء جزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، عاش طيلة حياته في البرارة والقداسة عاآًفا على حفظ ١٨٢٢ أيار ٩آاهًنا في 

خدم النفوس في رعايا آثيرة خصوًصا . القوانين والعمل في سبيل خالص النفوس
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ر والصالحّية قرب صيدا وفيها رقد رقود األبرار في مثل هذا الشهر من سنة دير القم
١٨٦٤.  

  
  اليوم الحادي عشر منه

  .تذآار أبينا الباّر دانيال العمودّي
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان جرجس بندق وفالبيانوس زهار

  
   األب جرجس بندق-٦٢٦  -٦٥٦

 ثّم سيم آاهًنا ١٨٥٦ آانون األّول ٢٠ ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في
رئس دير عّميق مّدة طويلة فأصلح األرض وأتقن الدير، وهو الذي بنى فيه الممشى 

  .١٨٩٤ في بيروت سنة توّفي. الشرقّي الجميل
  

   األب فالبيانوس زّهار-٨٦٩  -٦٥٧
 ٢٢ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٩٩ تموز ٢٠ُولد في صيدا، أبرز نذوره االحتفالّية في 

مارس التعليم في المدرسة المخّلصّية ومدرسة دير . تشرين األّول من السنة نفسها
 انتخب معّلًما للمبتدئين، ١٩١٣ ُعّين رئيًسا لمدرسة صور، سنة ١٩٠٧سنة . القمر

ثّم نراه آاهًنا للرعّية في مرجعيون ووآيل الرهبانّية وآاهن الرعّية في زحلة ثّم نائًبا 
 ذهب بأمر الطاعة ليخدم رعّية بوسطن فسعى لشراء ١٩٢٢سنة . أسقفيا بدير القمر

آنيسة للطائفة وبيت للكاهن ونجح في مسعاه وآسب اعتبار واحترام الجميع لوداعة 
انتقل لفترة من الزمن بسبب خالف إلى رعّية لورنس لكّنه عاد . أخالقه وجزيل تقواه

 فأسرع في ١٩٤٥ن األّول  آانو١مرض بالفالج في . إلى رعّيته التي آانت تحّبه
وفي .  سابا ليكون مساعده في الخدمة وقد تحّققت رغبته فيما بعدأفثيميوسطلب األب 

 فُأقيم له جّناز حافل أّبنه فيه مطران الالتين في بوسطن وأشاد بإخالصه توّفي منه ١١
  .في الخدمة وبفضائله الكهنوتّية الممتازة

  
  اليوم الثاني عشر منه

  ).قبرص(ين سبيريدون الصانع العجائب أسقف تريميثوس القّديسي تذآار أبينا ف
  .تذآار األب سبيريدونوس تّموز

  
   األب سبيريدونوس تّموز-١٦٥  -٦٥٨
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، خدم ١٧٨١ وسيم آاهًنا سنة ١٧٦٥ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٨١٣النفوس في زحلة وفيها أصابته آآلة في رجله وآانت سبب وفاته سنة 

  
  اليوم الثالث عشر منه

ين الشهداء افستراثيوس وافكسنديوس وافجانيوس ومرذاريوس القّديستذآار 
  .ة الشهيدة لوسيا البتولالقّديسواورستوس، و

  .في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء مرتينيانوس سالل وحنانيا شبلي وميخائيل زيدان
  

   األب مرتينيانوس سالل-٢٦٥  -٦٥٩
. ١٧٩٩ وسيم آاهًنا سنة ١٧٧٨ آب ٢٩ في رشمّياهبانّية في دير أبرز نذوره الر

آان راهًبا فاضًال وبسيط القلب، خدم النفوس في أغلب حياته في رعّية تبنين حيث 
  .١٨٢١ وُدفن سنة توّفي
  

   األب حنانيا شبلي-٤٧١  -٦٦٠
ثّم  ١٨٣٢ تشرين األّول ٢٤ قضاء عاليه، أبرز نذوره الرهبانّية في رشمّياُولد في 

، ُأرسل لخدمة النفوس في أبلح حيث ُأصيب ١٨٣٦ تشرين األّول ٥سيم آاهًنا في 
  . بعد شهرين من سيامته الكهنوتّيةتوّفيبداء الحميرة ف

  
   األب ميخائيل زيدان-٧٧٣  -٦٦١

 آانون ١٤هو أسعد بن يوسف زيدان، ُولد في أبلح، أبرز نذوره الرهبانّية في 
 ولّما عاد إلى ١٨٩١لدرس وفيها سيم آاهًنا سنة  وذهب إلى رومة ل١٨٧٩األّول 

الشرق ُعهد إليه بتدريس الفلسفة والالهوت في المدرسة، ثّم ُأرسل إلى مصر وإلى 
وهناك سعى فبنى للبطريرك آيرّلس مغبغب آنيسة في . اإلسكندرّية آوآيل للرهبانّية

الستئنافّية فربح الخرطوم، ودافع عن دعوى للبطريرك نفسه في المحكمة البدائّية وا
 انتخب رئيًسا لدير عين الجوزة فأآمل بناء ١٩٢٣سنة .  جينيًها مصريا٥٥٠له 

ومن دير عين الجوزة انتقل آاهًنا للرعّية . الكنيسة وأصلح األرزاق ونقب سبع نقبات
في الدار األسقفّية في زحلة ثّم في أبلح، حيث مكث عشر سنوات إلى أن مرض فرجع 

 توّفيولّما شاخ سكن في العامر وفيه . ا تعافى ُعّين من جديد في أبلحإلى الدير ولّم
  .١٩٣٨سنة 
  

  اليوم الرابع عشر منه
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ين الشهداء ثرسوس ولفكيوس وآلينيكوس وفيليمون وابلونيوس القّديستذآار 
  .واريانوس

في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء يوسف حّداد ونقوال فّواز ومكاريوس قلومة واألخ 
  .وس عبد اهللابابيل
  

   األب يوسف حّداد-٤٦٦  -٦٦٢
 وذهب إلى ١٨٣١ تشرين األّول ٢٥ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

رومة للدرس وفيها سيم آاهًنا، ولّما عاد إلى الشرق ُأرسل إلى يافا لخدمة النفوس 
، آان ١٨٥٧وفيها أصابه مرض الربو فُأرسل إلى الشام وهناك رقد بالرّب سنة 

  .فاضل السيرة نشيًطا في خدمة النفوس
  

   األخ بابيلوس عبد اهللا-٦٠٧  -٦٦٣
 وظّل راهًبا بسيًطا ١٨٥٣ُولد في روم قضاء جزين، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٨٧٢ سنة توّفيعامًال في الخدم الديرّية إلى أن 
  

   األب نقوال فّواز-٩٠٤  -٦٦٤
 آب سنة ١٥ز نذوره االحتفالّية في هو نقوال بن حبيب فواز، ُولد في جون، أبر

 فخدم عّكا، ُأرسل بعد سيامته إلى أبرشّية ١٩٠٧ نيسان ١٤ ثّم سيم آاهًنا في ١٩٠٦
 عّينه المطران ١٩١٩سنة .  وعسفيةعّكاعلى التوالي في ترشيحا والرينه و

ثّم أتى إلى العامر فُعّين مسؤوًال . مكسيموس صائغ وآيًال على أوقاف أبرشّية صور
 وال ١٩٣٢ بداء ذات الرئة سنة توّفيأخيًرا ذهب إلى معليا وهناك .  بيت المؤونةعن

  .يزال قبره في معليا
  

   األب مكاريوس قلومة-٩٣٩  -٦٦٤
 وسيم ١٩١٣ آب ٣، أبرز نذوره االحتفالّية في ١٨٩٣ تموز ٢٠ُولد في معلوال في 

ي دير السّيدة، فكان ، بدأ حياته الحافلة بالعمل والتقوى ف١٩١٨ تموز ٢٠آاهًنا في 
، ونشط في هذه األثناء على العمل ١٩٢٨ إلى سنة ١٩١٩فيه مرشًدا للمبتدئين سنة 

في تحسين دير السّيدة، وهو الذي نبش البئر الغربّي وغرس حدائق األشجار وزرع 
الكرم وحرش الصنوبر في الجهة الشرقّية وأصلح ملعبين للمبتدئين، وفتح قاعة آبيرة 

آّله آشف للرهبانّية غيرة ونشاط األب مكاريوس، فُعّين وآيًال للرهبانّية للدرس، فهذا 
 ١٩٣١، لكن لم يطل غيابه عن العامر، ففي أيلول من سنة ١٩٢٨في صيدا سنة 
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ُألقيت على آاهله المدّبرّية والمساعدة في ضبط حسابات الوآالة العاّمة وتأمين 
ذه المهّمات مّدة طويلة من الزمان الحضور في الدير وأمانة الصندوق فيه، فقام به

. ببشاشة ودون ملل وبمثالّية جعلته الرجل الذي يثق به الرهبان وأهل الجوار آّلهم
 ِلما ُعهد به من إخالص ١٩٦٨ إلى سنة ١٩٣٠وتجّددت له المدبرّية مراًرا من سنة 

 في وقد أشرف على تخمين وبيع أمالك الرهبانّية والراهبات. وحكمة وتقدير لألمور
معلوال ودير القمر وغريفة وآفرملكي والشام وسعى أيًضا لتوضيح األمالك بين 

وهو . المطرانّية المارونّية في صيدا والرهبانّية في بكيفا والجليلّية ومزرعة الضهر
الذي جّد ونشط لتحسين أمالك الدير، فقد غرس آرم األب سمعان نصر بالزيتون 

ير ومدخله باألشجار المختلفة ونقب جّل الجمال وآذلك في الحارات وجّمل طريق الد
قرب الدير وغرسه بأشجار الليمون وأصلح زيتون الحارات والخلة الشرقّية 
والبريكّيات وخلة دير السّيدة وغرس الكرم الذي يقع في مفترق طريق دير الراهبات 

 ١٩٦٨ وبقي في المدّبرّية حّتى سنة. بالزيتون بمساعدة األب يوسف شماس المالّية
إّنما بقي األب مكاريوس طيلة حياته األب الحنون للجميع ورجل الدير الحاضر في 

مرض في السنين . آّل ظرف وساعة، والرجل الذي جعل الدير بيته والرهبانّية أمه
وبقي مواظًبا على أعماله االعتيادّية في البريد . األخيرة من حياته فكان يصبر ويبتسم

. م آّل يوم بعد الظهر بغرس األشجار وتحسين األراضيوضبط الحسابات واالهتما
 هذا األب الذي آان يحّب الصالة والسالم عندما آان يقيم القّداس الباآر الهادئ توّفيو

 وُأقيم له جّناز حافل تكريًما لرجل آان مخلًصا لرّبه ١٩٦٨ آانون األّول ١٤في 
  .وألمه الرهبانّية

  
  اليوم الخامس عشر منه

  . الشهيد في رؤساء الكهنة الفثيريوسيسالقّدتذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب المطران نيقوالوس نبعة واألب يوحّنا سكاف

  
   األب يوحّنا سكاف-٨٢٢  -٦٦٥

 آانون الثاني ٣٠، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٨٧١ أيار ٦ُولد حّنا في جزين في 
 بعد رسامته من المدرسة تنّقل. ١٨٩٢ آانون األّول ١٩ ثّم سيم آاهًنا في ١٨٨٨

المخّلصّية إلى دير السّيدة، إلى مصر لخدمة آنيسة الرضوانّية ومدرستها، إلى دير 
عهدت إليه الرهبانّية . القمر وأخيًرا إلى دير عّميق حيث آان يهتّم برعّية آفرقطرة

 ُعّين آاهن رعّية ١٨٩٩سنة . في هذه األثناء بجمع الحسنات للراهبات المخّلصّيات
آان غيوًرا دمث األخالق لّين العريكة وسريع . ون حيث بقي إلى آخر حياته تقريًباج
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الخاطر، ومع اهتمامه برعّية جون آان يواظب على سماع االعترافات في دير 
 احتفلت بلدة جون بيوبيل خدمته فيها ١٩٤٩سنة . المخّلص والمدرسة ودير الراهبات

 في توّفي. مر بسبب تصّدع انطوش جون سكن العا١٩٥٦بعد زلزال سنة . الخمسيني
  .١٩٦٠دير المخّلص سنة 

  
   المطران نيقوالوس نبعة-٩٨٥  -٦٦٦

 ١٨٩٤ آانون الثاني ٨هو الياس بن خليل نبعة ووردة عجيمي، ُولد في جون في 
ة حّنة في القدس الشريف فدرس فيها، لكن القّديس ذهب إلى مدرسة ١٩٠٤وفي سنة 

 بسبب الحرب عاد إلى بلدته وقصد الدير إلى ١٩١٤ا سنة لّما أغلقت المدرسة أبوابه
عند عم أبيه األب جبرائيل نبعة الرئيس العاّم آنئذ، فُعهد إليه بتدريس اللغة الفرنسّية 

 ١٥في . في المدرسة المخّلصّية وفي الوقت نفسه آان يدرس الالهوت والفلسفة
خّلصّية فأبرز نذوره االحتفالّية في ثّم انضّم إلى الرهبانّية الم.  سيم آاهًنا١٩١٧نيسان 
ُعّين رئيًسا للمدرسة المخّلصّية .  ولبث في الدير أستاذ اللغة الفرنسّية١٩٢٢ تموز ٢٠
 مدّبًرا أّول في الرهبانّية وبقي رئيًسا ١٩٢٨ وُعّين سنة ١٩٢٥ آانون األّول ٨في 

ه لم يلبث هناك لكّن.  انتخب وآيًال للرهبانّية في رومة١٩٣٠للمدرسة، وفي أيلول 
، وأخذ منذئذ ١٩٣١ تشرين الثاني ٢١طويًال ألّنه انتخب أسقًفا على أبرشّية صيدا في 

ينّظم إدارة األوقاف ويعّزز المدارس ويسهر على آّل أحوال الرعّية بحرص وحكمة، 
واهتّم ببناء آنيستي سرجبال والمية ومية وأآمل بناء انطوش آفرحونة وجزين وبدأ 

ثّم أتت الحرب الكبرى الثانية عقبة في تحقيق مشاريعه .  في مجدلونابمشروع آنيسة
أوفد سنة . آان لشخصّيته الفّذة مقام سام لدى السلطات الكنسّية والزمنّية. األخرى
 مفّوًضا بطريرآيا عن الطائفة الملكّية للمؤتمر القربانّي الدولّي في بودابست، ١٩٣٢

شّية صور على أثر انتقال المطران مكسيموس صائغ وُعّين نائًبا بطريرآيا على أبر
إلى أبرشّية بيروت وآذلك ُعّين على أبرشّية بانياس على أثر وفاة المطران 

وفي آّل أعماله آان الرجل الرزين المهيب الحكيم المّتقد غيرة .  معلوفإآليمنضوس
 فبكته ١٩٤٧ في صيدا سنة توّفي. على خالص النفوس وصاحب القلب التقّي المتعّبد

الرهبانّية والطائفة واألبرشّية فقد غاب عنها وجه المع وأسقف أعاد إلى األذهان 
  .صور األساقفة العظام البررة والصالحين

  
  اليوم السادس عشر منه

  . النبّي حّجايالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان يّني خرياطي ونعمة اهللا فريجات
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   خرياطي األب يّني-٢٦١  -٦٦٧

ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في دير عّميق ألّن دير المخّلص آان قد نهب 
، ثّم ١٧٧٨ نيسان ٢٥ وترآه الرهبان ألّن جيش الجّزار احتّله، وذلك في ١٧٧٧سنة 

 في توّفي و١٨٠٤، انتخب رئيًسا لدير السّيدة سنة ١٧٩١ نيسان ١٠سيم آاهًنا في 
  .١٨٣١دير المخّلص سنة 

  
   األب نعمة اهللا فريجات-٧٤٤  -٦٦٨

، أبرز نذوره الرهبانّية في )حوران(ُولد في خبب . هو نعمة اهللا بن موسى فريجات
، وعكف على خدمة البطريرك ١٨٨٠ وسيم آاهًنا سنة ١٨٧٧ آانون األّول ٩

خدم النفوس في مراآز .  إلى حين وفاته، وآان يقتضي بفضائلهبّحوث إآليمنضوس
  .١٩٠٨ في صيدا سنة توّفي. ها آّلها ذآرى الراهب التقّي الورعآثيرة ترك في

  
  اليوم السابع عشر منه

  . ين حنانيا وعزريو وميشائيلالقّديس النبّي دانيال والثالثة الفتية القّديستذآار 
  .بّحوث أفثيميوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 

  .تذآار األب يوسف ربعمد
  

  وثبّح أفثيميوس األب -٦٥٥  -٦٦٩
 تشرين األّول ٢٣، ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية في بّحوثهو سابا 

، ١٨٧٥سيم آاهًنا سنة .  وُأرسل إلى رومة للدرس، لكّنه رجع بسبب المرض١٨٦٤
هذا الكاهن خدم النفوس في رعايا مختلفة وفي آخر أيامه سكن في النبطّية وفيها 

 مخّلًفا ألمه الرهبانّية عشرة آالف ١٩٠٤ة  سنتوّفيأصابه فرخ الجمر بين آتفيه ف
  .غرش وعودة في خربة بسري

  
   األب يوسف ربعمد-٨٦  -٦٦٩

، آان ١٧٤٩ ثّم سيم آاهًنا سنة ١٧٤٦ُولد في برتي، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
بارًعا في البصلتيكا، تتلمذ للمطران باسيليوس فينان وعنه أخذ أصول الترنيم 

  .١٧٨٠ريفة في تشرين الثاني  في غتوّفي. الكنسّي
  

  األحد قبل الميالد
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  .تذآار جميع اآلباء الذين أرضوا اهللا منذ البدء من إبراهيم إلى يوسف الخطيب
  .تذآار اآلباء إبراهيم نّقاش، إبراهيم حّداد، يعقوب أبو قاسم، واألب خليل

  
   األب إبراهيم نّقاش-١٠٩  -٦٧٠

 بميتة صالحة في صيدا توّفي و١٧٥٢سنة ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية 
  .١٧٦٧سنة 
  

   األب إبراهيم حّداد-١٩٠  -٦٧١
، ١٧٨٥، سيم آاهًنا سنة ١٧٧١ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  . وُدفن في آنيسة مار الياس١٧٩٤ فجأة في زحلة سنة توّفي
  

   األب يعقوب أبو قاسم-٥٦٢  -٦٧٢
 ٢٧ وسيم آاهًنا في ١٨٣٩ تموز ٢٠ذوره الرهبانّية في ُولد في دير القمر، أبرز ن

 ١٨٤٤، خدم الرهبانّية في رعايا آثيرة وتقّلد المدّبرّية في مجمعي ١٨٤٤شباط 
  .١٨٨٠ في دير المزيرعة سنة توّفي.  هو الذي أنشأ مطحنة خربة بسري١٨٦٥و

  
   األب خليل-٣١٠  -٦٧٣

، ١٧٩٨ تشرين الثاني ١٥ّية في ُولد في قيتولي قضاء جزين، أبرز نذوره الرهبان
، آان صالح السيرة مدّقًقا في حفظ القوانين، محبا للجميع، ١٨٠٦وسيم آاهًنا سنة 

  .هادئ الطبع وال نعلم سنة وفاته
  

  اليوم الثامن عشر منه
  . الشهيد سبستيانوس والذين معهالقّديستذآار 

  .طة ويوسف جحافي هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء أشعيا سابا وبشارة خّيا
  

   األب أشعيا سابا-٦٥٢  -٦٧٤
 ثّم ُأرسل ليدرس في ١٨٦٤ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في تموز 

، ُعّين في رومة ١٨٧٠باريس، ولّما عاد إلى الشرق سيم آاهًنا في مشغرة سنة 
 سافر إلى أميرآا لجمع ١٨٩٤سنة . مساعًدا لألب الوآيل الياس حّجار ثّم خلفه

حسنات للرهبانّية لكّنه لم يتوّفق آثيًرا في رحلته، عدا أّن أمواله التي جمعت ال
عندما وصل إلى المكسيك تعّلقت به الطائفة وطلبت منه خدمتها فبقي هناك . اختلست
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 وهو الذي قّدم لدير المخّلص ساعة القّبة ١٩٠٨ سنة توّفي. وبذل غيرة مدحها الجميع
وقد حفر اسمه . ة ذهًبا لترآيبها ولبناء قّبة شاهقة لها ليرة فرنسّي١٧٥الكبيرة ودفع 

  .عليها
  

   األب بشارة خّياطة-٨٣٩  -٦٧٥
 وسيم ١٨٩١ تشرين الثاني سنة ١ُولد سليم في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

ُعّين وآيًال للرهبانّية في الشام ثّم وآيًال عاما، .  في صور١٨٩٤ تموز ٢٠آاهًنا في 
خدم النفوس في صور فكان .  ومناظًرا في المدرسة البطريرآّية في بيروتثّم أستاًذا

الراعي الصالح والغيور والنشيط، عكف على تثقيف الصّيادين تثقيًفا دينيا وسعى عند 
بعد خمس سنوات .  زلحف لبناء آنيسة سّيدة البشارة ليصّلوا فيهاأفثيميوسالمطران 

 مظهًرا غيرة على الفقراء والمحتاجين انتقل إلى حيفا فنسج على النهج نفسه
ُنقل من حيفا إلى زحلة لكّنه لم يلبث مّدة طويلة . وخصوًصا على المرضى والمعّذبين

ألّنه ُأرسل بأمر الطاعة إلى أميرآا فخدم في يوتيكا ونشط حّتى بنى آنيسة وبيًتا 
جديدة في المدرسة ولم ينس أمه الرهبانّية فنذآر أّنه ساهم في بناء األجنحة ال. للكاهن

وبينما آان ذاهًبا من يوتيكا إلى سيراآوز لتفّقد . وتأثيث بيت المنامة والصالون فيها
 ١٩٣٣ آانون األّول ١٨ على األثر في توّفيرعّيته هناك تدهورت به السيارة ف

  .مأسوًفا على مزاياه الجميلة وأخالقه الطّيبة وغيرته المقّدسة
  

   األب يوسف جحا-٩٠٢  -٦٧٦
 وسيم آاهًنا ١٩٠٦ آانون الثاني ٦لد خليل في زحلة، أبرز نذوره الرهبانّية في ُو
، ُعّين معّلًما في المدرسة وخادًما للنفوس في الفرزل ثّم في ١٩٠٧ نيسان ١٤في 

خدم الرعّية أيًضا في آفرملكي ومنها هرب عندما هجم . مشغرة، ثّم في قب الياس
 ١٩٣١سنة . ا آاهًنا للرعّية ومعّلًما في المدرسةالدروز عليها إلى قب الياس ولبث فيه

 فجأة في اإلسكندرّية وهو توّفي. ُأرسل إلى اإلسكندرّية آاهًنا للرعّية ووآيًال للرهبانّية
، له فضل آبير في إرسال مع سائر أخوته ١٩٣٩ال يزال في مقتبل العمر سنة 

آان هذا . كتبة المخّلصّيةالمخّلصّيين الخادمين في مصر آتًبا آثيرة قّيمة أغنت الم
. األب تقيا، رزيًنا، لطيًفا، غيوًرا على مصالح الرهبانّية، يكّرمه ويحترمه الجميع

خسرنا آاهًنا من أفضل : "آتب البطريرك آيرّلس مغبغب عنه لدى سماعه خبر وفاته
آان قدوة الرعاة الصالحين والرهبان . الكهنة وأشهرهم غيرة على خالص النفوس

  ".ينالفاضل
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  اليوم التاسع عشر منه
  . الشهيد بونيفاسيوسالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بولس سويد
  

   األب بولس سويد-٩٩٧  -٦٧٧
 من والدين هما إبراهيم سويد وحبوس ١٩٠٧ آذار ٧في ) فلسطين(ُولد في عيلبون 

، ١٩٣٣ آاهًنا سنة  وسيم١٩٣٠ آانون الثاني ١أبرز نذوره االحتفالّية في . فرنسيس
عّلم في المدرسة المخّلصّية اللغة . قضى هذا الكاهن أآثر أيامه في التدريس والتأليف

العربّية مّدة ثالث سنوات، انتقل منها إلى المدرسة البطريرآّية في بيروت يعّلم اللغة 
 سافر إلى باريس حيث قضى خمس ١٩٤٧سنة . العربّية ولبث هناك عشر سنوات

 آاهن رعّية ١٩٥٤ُعّين سنة . بعدها حامًال شهادة الدآتوره في اآلدابسنوات رجع 
، ١٩٥٥في مكسيكو، خلًفا لألب فيليمون شامي المخّلصّي، لكّن المنّية وافته فجأة سنة 

آان لطيف المعشر، أنيًسا ومتواضًعا، وآان أديًبا بارًزا متضّلًعا في اللغة العربّية وذا 
طروحته عن الشيخ إبراهيم اليازجّي، ثّم ترجمته لكتابي من مؤّلفاته أ. ثقافة واسعة

 القّديس، ودراسته حول "الصالة"و" اإلنسان ذلك المجهول: "الدآتور ألكسي آاريل
آّل هذه مطبوعة وال تزال له مؤّلفات أخرى مخطوطة . بولس، وحول أمين الريحاني

  .ومحفوظة في مكتبة دير المخّلص
  

  اليوم العشرون منه
 الشهيد في رؤساء القّديسوتذآار . الد رّبنا يسوع المسيح بحسب الجسدتقدمة مي

  . الالبس اهللاإغناطيوسالكهنة 
  .أغسطينوس بيروتي واألب إغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب المطران 

  . دّبانةإغناطيوس زّهار واألخ إغناطيوس نشو وإغناطيوستذآار األبوين 
  

   نشوإغناطيوس األب -١٧٩  -٦٧٨
 ٧ وسيم آاهًنا في ١٧٧٠ تموز ١٥د في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في ُول

  .١٧٩٧ في دير المخّلص سنة توّفي، ١٧٧٨تشرين األّول 
  

   دّبانةإغناطيوس األخ -٣٢١  -٦٧٩
 ١٧٩٩ُولد في صيدا، دخل الرهبانّية وأبرز نذوره في شهر آانون الثاني سنة 

  .ص بالطاعون بعد سنتين في دير المخّلتوّفي
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   األب أوغسطينوس-٤٣٨  -٦٨٠

 وسيم آاهًنا في ١٨٢٦ تشرين الثاني ١٤ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، ُأرسل لخدمة النفوس في زحلة وهناك ُأصيب بداء الحميرة ١٨٣٤ آانون األّول  ٢٣
  .١٨٣٦ سنة توّفيف

  
   زّهارإغناطيوس األب -٦٦٥  -٦٨١

 وُأرسل إلى مدرسة غزير لآلباء ١٨٥٦رهبانّية سنة ُولد في صيدا، أبرز نذوره ال
ولّما رجع إلى الدير ُرسم آاهًنا وُعّين . اليسوعّيين وبقي فيها مّدة خمس عشرة سنة

معّلًما لالهوت في المدرسة المخّلصّية، ثّم ُأرسل إلى دير عّميق حيث قضى سنة 
إلى اسبانيا، ويكتنف واحدة انتقل بعدها إلى خدمة النفوس في صور، ومن هناك سافر 

حياة هذا الراهب الغموض ويحكي شيوخ آل الزهار في صيدا أّنه لّما ذهب إلى 
  .توّفيإسبانية دّرس في الجامعات ونال شهرة عظيمة وحصل على مال وفير، وفيها 

  
   بيروتيإغناطيوس المطران -٥  -٦٨١

 أفثيميوسن هو بيروتّي األصل، أبرز نذوره وسيم آاهًنا عن يد معّلمه المطرا
، رّقاه إلى درجة األسقفّية البطريرك أثناسيوس الدباس في حلب ١٦٨٤الصيفّي سنة 

ولّما تسّلم زمام األمور في .  الصيفيأفثيميوس وعّينه خليفة للمطران ١٧٢٤سنة 
فكان الجبل وقرى الشوف للمطران . أبرشّيته انقسمت إلى جزئين الجبل والساحل

.  بيروتيإغناطيوسحل وصيدا وصور فكانت للمطران باسيليوس فينان، أّما السا
عندما ثار اضطهاد البطريرك سلفستروس القبرصي الدخيل المناوئ للبطريرك 
آيرّلس طاناس نفي المطران بيروتي إلى جزيرة أرواد في شاطئ سورية قرب 

رجع ولّما . الالذقّية، ولبث فيها خمس سنوات، ذاق أثناءها العذاب المّر والذّل المهين
من المنفى أخذ يهتّم برعّيته، فكان أسقًفا رسوًال مملوًءا من نعمة الروح القدس، سليم 

ولبث واعًظا مرشًدا النفوس . القلب، طاهر السيرة، فطًنا وراهًبا قانًتا رغم أّنه أسقف
وُدفن في المقبرة التي قرب حارة . إلى أن رقد رقود األبرار وقد بلغ التسعين عاًما

  .، ويعتبر من األساقفة المعترفين باإليمان١٧٥٨صيدا سنة 
  

  اليوم الحادي والعشرون منه
  .ة الشهيدة يولياني التي في نيقوميذيةالقّديستذآار 

  .تذآار األبوين قسطنطين زغيب وأشعيا آرمة
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   األب قسطنطين زغيب-٣٧٦  -٦٨٢

هًنا في  وسيم آا١٨١٤ تشرين األّول ٣ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، ثّم وآيًال )إيطاليا(، ُعّين رئيًسا لدير معلوال ثّم آاهن رعّية في ليفورنو ١٨٢٢سنة 

 في مثل هذا توّفيللرهبانّية في رومة ومنها ذهب بأمر الطاعة إلى الجزائر حيث 
  .١٨٦٢الشهر من سنة 

  
  األب أشعيا آرمة  -٦٨٣

 وُدفن في هذا توّفي حيث ّكاع، خدم النفوس في ١٨٢٢، سيم آاهًنا سنة عّكاُولد في 
  .١٨٣٩الشهر من سنة 

  
  اليوم الثاني والعشرون منه

  .ة العظيمة في الشهيدات أنسطاسياالقّديستذآار 
  .في هذا اليوم رقد بالرّب األب بطرس آحيل واألخ جوزيف أبو رجيلي

  
   األب بطرس آحيل-٢٢١  -٦٨٤

 ١٧٧٣ نيسان ١٤انّية في هو ابن موسى الكحيل، ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهب
. وامتاز منذ مبادئ حياته في الدير بتقواه الراسخة وانكبابه على الدرس والمطالعة

.  ثّم اعتراه مرض فُأرسل إلى الشام وهناك تعافى١٧٧٨سيم شماًسا إنجيليا سنة 
ت سنة ثّم ُأحضر إلى الدير للسيامة الكهنوتّية وقد تّم. وراح يعّلم أوالد الطائفة ويهّذبهم

، بعدها رجع إلى دمشق خادًما للنفوس وقد آانت هذه المدينة آنذاك مضطربة ١٧٨٣
األحوال، آثيرة القالقل وشديدة االضطهادات على الكاثوليك، فتحّمل األب آحيل 
آثيًرا من األهوال واإلهانات وبقي صامًدا في رعايته للنفوس بكّل محّبة حّتى اآتسب 

ُأقيم وآيًال ورئيًسا رهبانيا ووآيًال . ؤسائه لغيرته الرسولّيةتعّلق األهالي به وتقدير ر
بطريرآيا في دمشق مّدة ست وثالثين سنة، وقد أجمع البطارآة ثيوضوسيوس دهان 

 صّروف وأثناسيوس إغناطيوس مطر وأغابيوسوأثناسيوس جوهر وآيرّلس سياج و
 وغيرته، وآتبوا  قطان على مدح حكمته وتقواهإغناطيوسمطر ومكاريوس طويل و

وقد رفض ثالث مّرات االنتخاب األسقفّي على . رسائل ثناء وتقدير ال تزال محفوظة
 انتخب وهو في دمشق أًبا عاما وبقي ١٨١٨سنة . أبرشّيات صيدا والفرزل وصور

، ١٨٣٠، ١٨٢٧، ١٨٢٤، ١٨١٨في هذا المنصب الرفيع خمس مجامع سنة 
في هذه الحقبة آّلها آان اإلدارّي .  مّدة طويلة، وآذلك بقي في النيابة العاّمة١٨٣٣
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الحكيم والمربي الرهبانّي الواعي واألب المحّب ألوالده الرهبان والراعي الغيور 
  .على خالص النفوس وتقديسها ورجل الِعلم الواسع

فقد ساعد بكالمه ومثله على حفظ القانون والفرائض . ال يمكن تعداد أعماله المجيدة
كتابة إلى المراجع العالية ِلما فيه خير الرهبانّية ونجاحها، وزاد مكتبة واجتهد في ال

العامر بكتب غالية الثمن ونادرة الوجود، وضاعف آثاث الكنيسة بأواني مقّدسة 
وبدالت للكهنة، وابتاع أرزاًقا في أماآن شّتى بحجج ثابتة محفوظة، وأنشأ بئر الكحيل 

ديدة، وشّيد آنائس للرهبانّية في اإلسكندرّية المشهور وبنى في الدير عّدة أبنية ج
وزحلة والفرزل وأبلح، واشترى محّالت ودآاآين في دمشق وصور وصيدا، وأّسس 
وجّدد مدرسة يسوع المخّلص ورّتب لها فرائض وأساتذة مشهورين، والتمس من 

ودام حّتى في حال عجز جسمه يفيد . الكرسّي الرسولّي غفرانات آثيرة للرهبانّية
 الذي رقد فيه رقود األبرار وقد ١٨٣٧ آانون األّول سنة ٢٢مثله الصالح حّتى يوم ب

  .حفظ جسمه في صندوق خشبّي في آمنتير الدير
  

   األخ جوزيف أبو رجيلي-١١٩٠  -٦٨٤
هو جوزيف بن أنيس سعيد أبو رجيلي وسلمى أبو صعب من سرجبال، ُولد في 

 ثّم أبرز نذوره االحتفالّية ١٩٦٦  آب١٥، أبرز نذوره البسيطة في ١٩٤٨ تموز ١٠
، درس الفلسفة والالهوت في جامعة الروح القدس في ١٩٧١ آانون الثاني ٢٠في 

آان اآليريكيا . الكسليك، وبرز فيها لذآائه الخارق وقدرته على االستيعاب واجتهاده
تطيع ممتاًزا أحّب الخدمة والرسالة ولذلك آان يرغب قبل وفاته لو يعجل برسامته ليس

. وقد توّسم الجميع فيه خيًرا وعقدوا عليه اآلمال الكبيرة. أن يقود النفوس إلى الملكوت
لكّن اهللا أراد أن يفتقد الرهبانّية آعادته من وقت إلى آخر إذ يحرمها من أبناء شباب 

، وعّم ١٩٧١ آانون األّول ٢٢ األخ جوزيف في حادث سيارة طائش مساء توّفيف
 لوفاة اآليريكّي في ريعان الشباب آان محّط اآلمال، ممتاًزا البكاء وخّيم الحزن

وقد نشر سيرة حياته األب الياس آويتر وال . بصفات إنسانّية مثلى وبطواعّية للخدمة
  .تزال يومياته محفوظة وهي تنّم عن تقوى عميقة

  
  اليوم الثالث والعشرون منه

  .ين الشهداء العشرة الذين في آريتالقّديستذآار 
  .ار األبوين أنسطاسيوس أنطونيوس وروفائيل صايغتذآ

  
   األب أنسطاسيوس أنطونيوس-٤١٦  -٦٨٥
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 وسيم ١٨١٩ آانون األّول ١٥، أبرز نذوره الرهبانّية في )الشوف(ُولد في عينبال 
، امتازت حياة هذا الكاهن آّلها بالتقوى والبساطة ١٨٢٨ نيسان ١٥آاهًنا في 

رقد رقود األبرار في دير المخّلص في . وته الرهبانالمسيحّية والمحّبة الكاملة إلخ
  .١٨٦٤مثل هذا الشهر من سنة 

  
   األب روفائيل صايغ-٥٤٤  -٦٨٦

 ١٣ وسيم آاهًنا في ١٨٣٨ تشرين األّول ٩، أبرز نذوره الرهبانّية في عّكاُولد في 
، ُأرسل إلى طنطا لخدمة النفوس ولّما مرض ذهب إلى ١٨٤٤تشرين الثاني 

  .١٨٧٥ في مثل هذا الشهر من سنة توّفية وهناك اإلسكندرّي
  

  اليوم الرابع والعشرون منه
  .ة الباّرة في الشهيدات افجانياالقّديستذآار 

  .في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء متيا مبادري، يواصف آريم وسمعان طنطش
  

   األب مّتيا مبادري-٤٣  -٦٨٧
، آان ١٧٣٥سيم آاهًنا سنة  و١٧٢٩ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

رجًال فاضًال ذا سيرة حسنة وطيبة قلب آاملة، مجتهًدا في حفظ القوانين والفرائض 
انتخب رئيًسا لدير المزيرعة وهو أّول رئيس معروف له، فقام بمهّمته . الرهبانّية

أحسن قيام وعّمر الدير القديم قرب نهر المسّن واشترى أراضي واسعة وأصلحها 
 ثّم ُنقل جثمانه إلى العامر ١٧٧٢ فيه سنة توّفيًسا في الدير المذآور إلى أن وبقي رئي

حسب وصّيته وُدفن في آمنتير دير المخّلص ألّنه لم يكن يوجد بعد آمنتير في دير 
  .المزيرعة

  
   األب يواصف آريم-١٨٧  -٦٨٨

نة  وسيم آاهًنا س١٧٧١، أبرز نذوره الرهبانّية سنة )سورية(ُولد في دير عطية 
  .١٨٢٨، خدم النفوس بسيرة صالحة، رقد بالرّب في دير المخّلص سنة ١٧٧٨

  
   األب سمعان طنطش-٤٢٩  -٦٨٩

 وسيم آاهًنا في ١٨٢٣ تشرين األّول ٢٨ُولد في صور، أبرز نذوره الرهبانّية في 
. ، خدم النفوس في أبرشّية صور وآان رئيًسا لدير السّيدة١٨٣١ آانون الثاني ١

  .١٨٧٠ سنة توّفي وفيه رشمّيا ُأرسل إلى دير
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  اليوم الخامس والعشرون منه

  .ميالد رّبنا ومخّلصنا يسوع المسيح بحسب الجسد
  .تذآار األبوين الياس حّجار وديونيسيوس صايغ

  
   األب الياس حّجار-٥٥٨  -٦٩٠

 ١٨٣٦ أيار ٢٨ُولد في قيتولي قضاء جزين، وبعد أن نذر نذوره الرهبانّية في 
 للتعليم وفيها سيم عّكاُأرسل إلى . ة للدرس لكّنه رجع بسبب مرضهُأرسل إلى روم

، مارس التعليم في المدرسة المخّلصّية وقضى في ١٨٤٩ آانون األّول ٤آاهًنا في 
ثّم خدم . هذه المهّمة سنين آثيرة يدّرس الصرف والنحو والمنطق والالهوت األدبّي

 لغيرته وإخالصه انتخبه البطريرك ونظًرا. النفوس في دمشق واإلسكندرّية والقاهرة
فامتاز هناك بنشاطه حّتى . غريغوريوس يوسف وآيًال له وللرهبانّية في رومة

استحّق ثناء الكرسّي الرسولّي آما ذآرت إحدى رسائل مجمع انتشار اإليمان إلى 
ومن رومة أرسل مجموعة ذخائر وصلبان وصور . الرئيس العاّم سمعان نصر

وهو الذي .  تزين آنائس الدير والمدرسة وسائر آنائس الرهبانّيةوشمعدانات ال تزال
جلب تاج الرئاسة العاّمة الذي ال يزال وصفيحة النحاس لواجهة المذبح وحقين 

 رئيًسا عاما فساس ١٨٨٣انتخب سنة ... للذخائر مع صليب آبير للزياحات وغيرها
نيت في الدير األقبية الضخمة في عهده ُب. الرهبانّية بحكمة عامًال على حفظ القوانين
وقد ُبنيت لتحصين الدير بعد التصّدع الذي . للغرب والشمال وهي تكملة لدار البكتي
ونقب أرًضا واسعة وزرعها آروًما وزيتوًنا . أصاب الكنيسة الكبرى بسبب الزلزال

ومنها لزراعة الدخان وأآمل آنيسة المدرسة وأتّم عقدها وزّينها بالرخام الفاخر، 
وبنى . وآذلك شّيد المذابح األربعة في آنيسة الدير في داخل الهيكل وفي الخورص

السكرستيا الكبيرة وأتّم منجورها، وآذلك بنى الكمنتير الغربّي وجّدد دار الضيوف 
وفي انتهاء مجمعه . المعروفة بدار البكتي، آذلك رّمم آنيسة المحتقرة وقتالي وزّينهما

نتقل إلى مصر آاهًنا للرعّية في حلوان وهناك عاش  ا١٨٩٣سنة . عاد إلى رومة
 التي تّمت في مثل هذا - انتخب أًبا عاما لكّن نبأ وفاته١٩٠١سنة . بالتقوى والقداسة

هو من اآلباء .  ورد تلغرافيا آلباء المجمع فانتخبوا مكانه أنطون زيادة-الشهر
نّية، وآان يعيش بالفقر الصالحين الممتازين بالتقوى والغيرة على مصالح الرهبا

فقد خّلف لها ألف . واإلماتة آما تشهد رسائله، خصوًصا في رومة، ليساعد الرهبانّية
  .١٩٠١ليرة انكليزّية ذهًبا شّيد بها القسم الجديد من المدرسة المخّلصّية سنة 
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   األب ديونيسيوس صايغ-٥٨٩  -٦٩١
 وسيم آاهًنا سنة ١٨٤٨لثاني  تشرين ا٨ُولد في مشغرة، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٨١ بسالم في مثل هذا الشهر من سنة توّفي، خدم النفوس في زحلة وفيها ١٨٥٣
  

  اليوم السادس والعشرون منه
 الشهيد في رؤساء القّديسوتذآار . محفل مقّدس إآراًما لوالدة اإلله الفائقة القداسة

  . متروبوليت سردهأفثيميوسالكهنة 
  .بالرّب األبوان لوقا المعلولي ويوسف حشيشفي هذا اليوم رقد 

  
   األب لوقا المعلولي-٢٥  -٦٩٢

 أمام المؤّسس السعيد الذآر وسيم ١٧٢٠ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .١٧٦٩، رقد بالرّب رقود األبرار في دير المخّلص سنة ١٧٢٥آاهًنا سنة 

  
   األب يوسف حشيش-٥٣١  -٦٩٣

 وسيم آاهًنا في ١٨٣٧ تشرين الثاني ٧برز نذوره الرهبانّية في ُولد في مشغرة، أ
 في صيدا بعد ثالثة أشهر من سيامته الكهنوتّية وُدفن في توّفي، ١٨٤٩ أيلول ٢٥

  .صيدا
  

  األحد الذي بعد الميالد
  .ين يوسف خطيب العذراء وداود النبّي الملك ويعقوب أخي الرّبالقّديستذآار 

 ويوسف زغيب واألخوين داود المعلولي وداود تذآار األبوين يوسف غصن
  .اللداوى

  
   األخ داود المعلولي-١١٠  -٦٩٤

 ١٧٦٢، أصابه الطاعون سنة ١٧٥٢ُولد في معلوال، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
  .ورقد بالرّب في دير المخّلص

  
   األخ داود اللداوي-١٥٧  -٦٩٥

 ُأصيب بمرض السّل في ،١٧٦٢ُولد في شفاعمرو، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 
آان راهًبا صالًحا .  وُدفن في المقبرة قرب حارة صيدا١٧٩٥ سنة توّفيصيدا وفيها 

  .مدّقًقا في حفظ القوانين الرهبانّية ومثاًال حيا ألسمى الفضائل
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   األب يوسف غصن-٢٥٧  -٦٩٦

 ١٧٩٦، سيم آاهًنا سنة ١٧٧٧ تموز ٢ُولد في غريفة، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٠١ بالطاعون في دير عّميق وفيه ُدفن سنة توّفي
  

   األب يوسف زغيب-٣٩٥  -٦٩٧
ُأرسل .  ثّم سيم آاهًنا١٨١٧ أيار ٢٦ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

وبسبب النكبات التي حّلت . وآيًال للرهبانّية في رومة خلًفا لألب غريغوريوس طويل
عشر، سمح له البابا غريغوريوس السادس عشر بجمع بالرهبانّية في القرن التاسع 

وقد حاربه وحارب .  هناكتوّفيحسنات فتوّجه إلى نابولي ثّم إلى مرسيليا ويظهر أّنه 
الرهبانّية بسببه البطريرك مكسيموس مظلوم وطالب بالحسنات التي جمعت في رحلة 

شّية زحلة بسبب األب يوسف زغيب وأراد أن يضع يده على آنائس الرهبانّية في أبر
وقد سعى . أّن المال الذي جمعه األب زغيب اشترت به الرهبانّية أمالًآا لها في البقاع

األب أنطون بوالد برسائله إلى ملك فرنسة لويس فيليب لتحصيل ترآة األب زغيب، 
  . مشاقة مبلغ ثالثة آالف فرنك ذهًباأفثيميوسوقد نجح، فاستلم األب العاّم 

  
  لعشرون منهاليوم السابع وا

 استفانوس أّول الشهداء ورئيس الشمامسة، وأبينا الباّر ثاوذورس القّديستذآار 
  .المعترف الموسوم، أخي ثاوفانيس المنشئ

  .في هذا اليوم رقد بالرّب األبوان أمبروسيوس خّوام وجورج عّساف
  .تذآار األب استفانوس نعمة واألخ استفانوس

  
   األخ استفانوس-٧٢  -٦٩٨
 عند ساعة موته ألّنه ١٧٤٠، أبرز نذوره الرهبانّية سنة )الشوف( غريفة ُولد في

عاش علمانيا في دير المخّلص مّدة ست سنوات بنّية دخول الرهبانّية قائًما بخدمة 
  .ُدفن في آمنتير الدير. األخوة وعامًال بموجب الحياة الفاضلة

  
   األب استيفانوس نعمة-١٤٠  -٦٩٩

 ولّما حضر ١٧٥٨ وأبرز نذوره الرهبانّية سنة ١٧٥٦ سنة ُولد في معلوال، ابتدأ
إلى العامر القس بطرس القبطي العالم المصرّي المشهور وتلميذ جامعات رومة 
رغب أن يأخذ معه الراهب استفانوس ليعّلمه على نفقته العلوم الدينّية في صعيد 
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 عليه شعب مصر، فقضى هناك عشر سنوات يدرس باجتهاد، وفي هذه األثناء تعّرف
 ١٧٦٨رجع إلى الدير وسيم آاهًنا سنة . مصر من طائفة الروم الكاثوليك فأحّبوه

وُطلب إليه أن يعود إلى مصر وآيًال بطريرآيا وخادًما للنفوس فاستقبله الشعب أحسن 
استقبال وسّروا بحضوره، ولبث هناك اثنتي عشرة سنة يعظ ويرشد النفوس ويجتهد 

 انتخب ١٧٨٠سنة . امًال بمثله وتعليمه على توطيد ملكوت اهللافي الخدمة بكّل غيرة ع
أًبا عاما فساس الرهبانّية ووّسع بنيانها بالمال الذي جاد به شعب مصر لّما عرفوا 

، وقد أّلف آتاب رياضة يحوي مواعظ وتأّمالت آثيرة، وجّدد ١٧٧٧بنكبة الدير سنة 
د بقيت هذه الفرائض يعمل بها وق.  وأضاف إليها قوانين جديدة١٧٧١فرائض مجمع 

في المجامع الرهبانّية المتتالية مع فرائض الرهبانّية المطّولة التي جمعها األب نعمة 
وفي مجمعه أنشأ . وقد اشتهرت وهي مفيدة للبناء الروحّي والتهذيب واآلداب. نفسه

تهى مجمعه ولّما ان. ة تقال في البقاع الغربّي وهو دير عين الجوزةالقّديسديًرا باسم 
وبقي يخدمها إلى أن . رجع األب نعمة إلى مصر لخدمة النفوس التي أحّبته وتعّلقت به

  . وُدفن في مصر القديمة١٧٩٨ وهو يخدم النفوس الذين ُأصيبوا بالطاعون سنة توّفي
  

   األب أمبروسيوس خّوام-٧٦٠  -٧٠٠
هًنا في دير  وسيم آا١٨٧٨ نيسان ٢٩ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 

، انتخب وآيًال عاما ثّم خدم النفوس في صور ثّم في ١٨٨٥ حزيران ٢٩ في رشمّيا
، آان آريم ١٩١٤ سنة توّفيالزبداني قرب دمشق، ثّم في دمشق نفسها وفيها 

  .األخالق لطيف الحديث محبا إلخوته الرهبان
  

   األب جورج عّساف-٩٩٢  -٧٠٠
 آانون ٢٦، أبرز نذوره الرهبانّية في ١٩٠٣ب  آ٩ُولد في دير القمر وتعّمد في 

، عّلم الرياضّيات في المدرسة ١٩٣١ تموز ٢٦، وسيم آاهًنا في ١٩٢٨األّول 
ُعّين من ثّم مساعًدا لوآيل الدير ومنه . المخّلصّية، ثّم ُأعفي بسبب وجع في حنجرته

ث أّنه أثناء الحرب وحد. انتقل إلى دير الراهبات ليقّدس لهّن وليهتّم بأمورهّن المادّية
العالمّية الثانية أخذ في تفريغ القنابل التي ترآها جنود الحلفاء في ضواحي الدير 
فانفجرت إحداهّن بين يديه، فعّطلت يده اليسرى وعينه اليمنى، إّنما تعافى بسبب 
 اهتمام أخته الراهبة ايريني وخالته الراهبة هيالنة غفلة الحنونتين، ثّم ُنقل إلى الدير،

فأخذ في حياة العمل الصامت والدائب، فاهتّم بالعنبر وساعد الرئيس في دير المخّلص 
في ضبط الحسابات واهتّم بتربية الحيوانات المختلفة وأخذ يستخلص ماء الزهر 

وفي أثناء عمله هذا آان يهتّم بجمع الطوابع . والعيزقان مّما زاد في مدخول الدير
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وفي آّل هذه األشغال وفي حياته . جامد فأحسن وأجادمكّمًال مجموعة األب أثناسيوس 
آّلها آان الراهب النشيط والغيور على مصلحة أمه الرهبانّية والعامل بحرص وفي 

وآان باألخّص الراهب الصالح . الخفية وبإتقان وأمانة في سبيل عمرانها وتقّدمها
 الصالة والتمارين والورع المستمّر رغم المصيبة التي ألّمت به، على المواظبة على

وانتهت حياة جهاده بعذاب أليم تّوج سلسلة عذابات ال يعرف سّرها . العمومّية
 مّدة سبعة أشهر في مستشفى الدآتور عّساففقد قضى األب . ووطأتها إّال اهللا وحده

اسكندر الحاج في صيدا تحيط به محّبة أخوته الرهبان وعناية فائقة من أمه الرهبانّية 
وطارت نفسه إلى األخدار . خل عليه بشيء وهو الذي لم يبخل عليها بشيءالتي لم تب

 وأجراس الميالد تقرع على األرض مبشرة ١٩٨٠ آانون األّول ٢٧السماوّية في 
  .  في ملكوت السماواتعّسافبميالد المسيح وبميالد عبده األب جورج 

  
  اليوم الثامن والعشرون منه

  .حرقوا في نيقوميذياين الشهداء الذين ُأالقّديستذآار 
في هذا اليوم رقد بالرّب األخوان عوبديا قيماز وعمانوئيل نعيم واألب 

  .غريغوريوس حوراني
  

    األخ عوبديا قيماز-٢٠٧  -٧٠١
 ثّم مرض فانتقل إلى الحياة ١٧٧٢ُولد في الفرزل، أبرز نذوره الرهبانّية سنة 

  .١٧٨٤األبدّية بوفاة صالحة سنة 
  

  ّمانوئيل نعيم األخ ع-٦٦٠  -٧٠٢
، ثّم ١٨٦٥ نيسان ٢٣، أبرز نذوره الرهبانّية في )البقاع(ُولد في خربة قنافار 

ُأرسل إلى مدرسة عين تراز للدرس وآان مجتهًدا وذا سلوك صالح، إّال أّنه مرض 
  . وُدفن في المدرسة المذآورة١٨٦٩ سنة توّفيف

  
   األب غريغوريوس حوراني-٩٢٩  -٧٠٢

، ١٨٨٧ حزيران سنة ٥، ُولد في صيدا في )القرن(وراني هو روفايل بن حّنا ح
، ١٩١٢ نيسان ١٤ وسيم آاهًنا في ١٩١٠ حزيران ٩وأبرز نذوره الرهبانّية في 

اشتهر منذ مبادئ حياته الرهبانّية بغيرته وخدمته واهتمامه باألمور المادّية بإخالص 
 والشيوخ في الدير قد قام وهو طالب وآاهن بخدمة اإلخوة واآلباء المرضى. ودّقة

ودير السّيدة والمدرسة، وهو الذي سهر على األب العاّم باسيليوس شحادة أثناء 
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مرضه الخطير وعلى األب العاّم جبرائيل نبعة عندما أصابته حّمى التيفوس، وعلى 
أثناء الحرب الكبرى األولى . المطران نيقوالوس نبعة في مرضه الذي أّدى إلى وفاته

ولة وغيرة ممتازة، إذ ذهب إلى جهات النبطّية وطبرية وجبل عامل أبدى شجاعة وبط
 مّد ٢٠٠ مّد ذرة و٢٠٠ مّد قمح و٤٠٠وآان يهّرب المؤونة ليًال إلى الدير فجلب 

 أرسله األب العاّم نقوال األشقر إلى عند يوسف بك الزين في ١٩١٧وفي سنة . شعير
 قرش ترآّي ١٥لقمح بسعر  قنطار من ا٢٠٠آفر رمان قرب النبطّية فاشترى منه 

وشرط أن يدفع الثمن بعد سنة دون تغيير في السعر، وهذا فضل يسّجل ليوسف بك 
 ١٩٢٥ انتخب رئيًسا لدير عّميق وتجّددت له الرئاسة وفي سنة ١٩١٩سنة . الزين

ُعّين رئيًسا لدير المزيرعة وتجّددت له الرئاسة مراًرا، وفي أثنائها سعى في جمع 
 الجميلة ومّد السطوح اإليقوناتء الرهبانّية فأصلح الدير وزّين الكنيسة بالمال من أبنا

بالباطون، وبنى مصيًفا جميًال وواسًعا للرهبان الدارسين بمساعدة األب يوسف 
وقد قام . آما أّنه اهتّم باألرزاق فزرع التفاح واإلجاص وآّثر نصوب الكرمة. قندلفت

 انتخب رئيًسا لدير ١٩٤٦اآيم، وفي سنة بكّل هذا تحت إشراف األب استفانوس يو
، وقام أثناء رئاسته بإصالحات جّمة، فإليه يرجع ١٩٦٢معلوال فبقي فيه حّتى سنة 

الفضل في البناء الجديد الذي يزّين اليوم دير معلوال، فالطابق الثاني قام بفضل 
ة لرّي مساعيه وآذلك إصالح الكنيسة من الخارج وتدعيمها، وحفر البئر االرتوازّي

ولّما مرض وشاخ رجع إلى الدير األّم وبقي فيه محاًطا بعناية الراهبات . البستان
 في دير المخّلص بعد حياة خدمة ممتازة وجهاد طويل توّفيالمخّلصّيات إلى أن 

  .١٩٦٥ آانون األّول ٢٨وإخالص صاف وتواضع وذلك في 
  

  اليوم التاسع والعشرون منه
وأبينا الباّر مرآلوس . ذين قتلهم هيرودس في بيت لحمين األطفال الالقّديستذآار 

  .رئيس دير الذين ال ينامون
في هذا اليوم رقد بالرّب اآلباء لوقا قنواتي وجرجس آرآجي ونعمة اهللا برشا 

  .واألخوان برثينه صقر والياس بالطي
  

   األب لوقا قنواتي-٢٠٩  -٧٠٣
 نيسان ١٠ وسيم آاهًنا في ١٧٧٢ أيار ٦ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 

  .١٨٣٦، رقد بالرّب رقود األبرار سنة ١٧٩٢سنة 
  

   األب جرجس آرآجي-٣٨٠  -٧٠٤
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 ١٨٣١ وسيم آاهًنا سنة ١٨١٥ شباط ١٥ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  . في ثورة الدروز األولى وُدفن في آفرّيا البقاع١٨٤١ُقتل في البقاع ذبًحا سنة 

  
   األخ برثينه صقر-٥٤٦  -٧٠٥

، وهذا األخ ذبح سنة ١٨٤٠ شباط ٤ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  . وُدفن في آفرّيا١٨٤١

  
   األخ الياس بالطي-٥٧٤  -٧٠٦

  .، ُذبح مع أخويه السابقين١٨٤١ آذار ٢٢ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  

   األب نعمة اهللا برشا-٦٧٠  -٧٠٧
 آانون الثاني ٢٨يل برشا، ُولد في صيدا، أبرز نذوره الرهبانّية في هو ابن خل

، ُأرسل إلى مصر فأمضى فيها مّدة طويلة ١٨٦٩ أيلول ١٩ وسيم آاهًنا في ١٨٦٦
 ١٩٠١ انتخب مرشًدا للراهبات، وفي سنة ١٨٩٨سنة . يخدم النفوس في اإلسكندرّية

 وفيه ١٩٠٧ّم رئيًسا لدير عّميق سنة  ث١٩٠٤انتخب مدّبًرا ثّم رئيًسا لدير السّيدة سنة 
ولّما تقّدم في العمر . قضى اثنتي عشرة سنة عمل في سبيل إصالحه واجتهد في بنيانه

  .١٩١٩ سنة توّفيقطن دير المخّلص وفيه 
  

  اليوم الثالثون منه
  .ة الباّرة في الشهيدات انيسيا والباّر زوتيكوس عائل اليتامىالقّديستذآار 

استفان زغيب، الياس،، يوسف نصر، روفائيل . كوس مغامستذآار األب زوتي
  .معّصب

  
   األب زوتيكوس مغامس-٢٧٢  -٧٠٨

 تموز ١٥ وسيم آاهًنا في ١٧٨١ أيار ١٣، أبرز نذوره الرهبانّية في رشمّياُولد في 
  .١٨١١ وُدفن سنة توّفي، ُأرسل إلى زحلة لخدمة النفوس وفيها ١٧٩٥

  
   األب استفان زغيب-٣٠٧  -٧٠٨

 وسيم آاهًنا ١٧٩٧ تشرين الثاني ١٥لد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في ُو
، خدم النفوس في قرى الشام ثّم في الشام نفسها في رعّية الميدان، وفيها ١٨٠٦سنة 
  .١٨٣٣ تشرين الثاني ٢٤ وُدفن في توّفي
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   األب الياس-٤٢١  -٧٠٨

 ٦ وسيم آاهًنا في ١٨٢١ألّول  تشرين ا٥ُولد في جزين، أبرز نذوره الرهبانّية في 
، خدم في صور وامتاز برعايته الحسنة للنفوس، وفي صور رقد ١٨٣١آانون الثاني 

  .١٨٣٨ شباط ٢٠بالرّب في 
  

   األب يوسف نصر-٤٨٧  -٧٠٨
 ثّم سيم آاهًنا في ١٨٣٢ تشرين األّول ٩ُولد في قيتولي، أبرز نذوره الرهبانّية في 

ة تقال في القّديس رقد بالرّب في انطوش آنيسة ،١٨٣٧ حزيران ١٨دير القمر في 
  .زحلة وُدفن في آمنتير آنيسة مار الياس المخّلصّية

  
   األب روفائيل معّصب-٥٢٩  -٧٠٨

 تشرين الثاني ٧هو ابن عبد المسيح معّصب من دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
  .١٨٩٣ في دير المخّلص سنة توّفي وسيم آاهًنا ؟ ١٨٣٧

  
  ادي والثالثون منهاليوم الح

  .تذآار الباّرة ميالني الرومانّية
  . جبارةإغناطيوسفي هذا اليوم رقد بالرّب األب 

  
   جبارةإغناطيوس األب -٨١٧  -٧٠٩

 وسيم آاهًنا ١٨٨٧ آانون الثاني سنة ٢٢ُولد في دمشق، أبرز نذوره الرهبانّية في 
مة وأّدى خدمات ، خدم النفوس في دمشق حيث أظهر غيرة عظي١٨٩٠ آذار ١٦في 

مهّمة للطائفة إّبان الحرب الكبرى األولى ألّنه آان نافذ الكلمة لدى المجلس العرفّي 
بعد الحرب ُأرسل إلى أميرآا وهناك اهتّم بتأسيس رعّية وبناء آنيسة . في دمشق

. لطائفة الروم الكاثوليك في روشستر نيويورك، ونجح رغم قّلة عدد أبناء الرعّية
 ببناء الكنيسة وقصر المّدة التي قضاها في أميرآا أرسل إلى الرهبانّية ورغم اهتمامه
 بعد أن أوصى بقسم من ١٩٢٨ مأسوًفا عليه في روشستر سنة توّفي. مساعدات آثيرة
  .ماله للرهبانّية

  
  .ملحقات

  . الئحة البطارآة المخّلصّيين-١
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  . الئحة األساقفة المخّلصّيين-٢
  .ن الئحة الشهداء المخّلصّيي-٣
 . الئحة المجامع العاّمة والرؤساء العاّمين والمدّبرين-٤

  


