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 شربل... مجنون باهلل

شربل مجنون باهلل! نعم! ألنّه سمع كالم المسيح وعاشه بحرفيّته... فالمسيح قال: إّن من كان أبوه وأّمه وإخوته 

ّّ إليبه منّبال  س حسبتحّن أن حلبون لبال تلميبلا... ولبللش اعتأبر شبربل أّن المسبيح نبو حأيأبه فانجبل  إليبه  وأخواته أحب

أخبل كبالم المسبيح مأخبل الجبدّ فبال حياتنبا... فتتايّبر حياتنبا وبل حّا نحبو ليتنبا ن    وأصأح مجنونا به... حتّب  النااحب....

األفضل ونسانم نللا فال تحسين حياة مجتمعنا كال حعيش أبناؤه القيم األخالقيّ. والروحيّ. المسيحيّ. بحرفيّتاا ودقّتاا 

 ونسانم نللا فال بناء مجتمع أفضل وحأق  هللا ندفنا الوحيد.

 

 المطران وو ج بو ووده                                                          1/5/2007فال 

  ئيس أساقف. أبرشيّ. طرابلس الما ونيّ.

 

 

 مقدّمة

وقبد ككبرإ إسبم الدباند فقبم عنبدما .  أي بدون حواِش لتسبايل اسسبتيعا  للقبا  . نلا اللتا  نو طأع. شعأيّ 

القدددّيس شددربل ...شهددا شدد د  ا قببراءة كتببا مصببد  المعلومبباإ عليببه إّمببف إلبب  ومببن حرحببد التعببرّ م. بببالمتللِّ  حدبباد

-www.saintا الحصبول عليبه مبن موقعنبا علب  اسنترنيب    المووود فبال الملتأباإ  وإّمب7-اإشربليّ   معاصروه

charbel.com.  أمو  حلزماا كلش.وقد أبقينا بعض الدروحاإ لتوضيح أو لدرح بعض 

 األ  حنّا اسلند  عّلا  -منجز -دحر سيّدة القلع.     2009\7\19فال عيد ما  شربل 

 

 

 األّول: أّول الهشوار الفصل

 

 : في بقاعكفرازعرورأّوال: يوسف 

 
 عائلة مقدّسة -1

ي. لبه حاق مبن بدبرّ "أببو حنّبا" مبن بقباعلفرا  وأّمبه برحجيتبا اليبا  حعقبو  الدبد مخلبوف أبوه أنطون زعبرو 
نو أصار إخوته. واسم األ  شربل األصبلاّل نبو حوسبو  وقبد بدّلبه وشقيقان: حنّا وبدا ة  وشقيقتان: كون. وو دة. 

حعببيش مببن ز اعبب. أمالكببه  وأّمببه تاببتّم   بدببربل عنببد دخولببه الرنأانيّبب.. وكببان أبببوه فالّحببا بسببيطا كعمببوم أبنبباء بلدتببه
  .الحين. وقد انتّم الوالدان بتربي. أوسدنما تربي. مسحيّ. حقيقيّ.بدؤون الأي   وكانا من األتقياء الص

 موت الوالد بالسخرة -2
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رون من عندنم دوا ّ  األمير بدير شاا إّن عّمال  لنقل محاصبيل األميبر مبن وميبع  فال كلش الوق  كانوا حُسّخِ
. وكان حعمل علياا فبال واباإ كان أنطون زعرو  حملش دابّ  1832أصناف الحأو  إل  بي  الدحن. ففال موسم سن. 

فُحِجز معاا للسخرة ونقل علياا غلّ. من مجدليّا إل  وأيل لتُرَسل منابا إلب  بيب   )بلدة بين زغرتا وطرابلس( مجدليّا
فال اليبوم الابامن فبال شبار   الدحن. وفال عودته من وأيل إل  بقاعلفرا  وصل إل  غرفين  فمرض وماإ ودفن فياا

 .وسد حساعدنا فال كلش أخوه طنّو  زعرو وانتّم  أ ملته باأل .آ 
 والدة شربل وعهاده -3

ال: كان  وأصأح كنيس.. وحق  بي  ودّ القدّحس شربل  لوالدته برحجيتا  اللي ولد فيه  فال الخالدحّ.تّم ترميم 
قطاف الزحتون  ومعام بقر للدتاء فال الخالدحّ. نربا من الأرد والفقر. وكان  تساعد أنلاا فال برحجيتا تأتال وعائلتاا 

وقد تعّمد فال كنيس. سيّدة  .1وفاة الوالد بداو    بعد3183شتاء فال أشار. وولد نناك حوسو  4وتأق  حوالال 
  .1828عام أحّا   8فال ونظرحّ. أخرى: ولد  بقاعلفرا.كنيس. الخالدحّ. القدحم.  أو فال سيّدة 

 زواج الوالدة -4
وانتقلب  برحجيتبا معبه  نحبو  .1833شبار تدبرحن األول سبن. لّحود بن وبروس اببرانيم فبال  تزّوو  برحجيتا 

للنّبه لبم  .ودعال باسم الخبو ي عأداألحبد  سيم لّحود كاننا  1850حوالال العام وشليفا وبتدعال حيث حملش أ اضال. 
 . 1853  وكان  وفاته حوالال حخدم فال بقاعلفرا  بل فال بالد بعلأش

 يتم األّم ووصاية العمّ  -5
إك بقبال األوسد  بعبد زواج والبدتام  فبال بيب  والبدنم    و بّباه مبع إخوتبه  طنّبو د عّمه حوسو حتيما عن عاش

  وحدبرف علبيام عّمابم طنّبو   البأعض وكان  أّمام تطّل علبيام مبن حبين إلب  آخبر. وكبانوا نبم حاتّمبون بأعضبام
  .وأقا بام األدنون

 مدرسة دير مار حوشب -6
فبال دحبر مبا  حوشببّ    علب  حبد كانبب. الضبيع.  لعوائبد تلبش األحّبام أصبول القبراءة واللتابب.  وفقببا حوسبوتعلّبم 

وكأببر  .أطأاعببه حسببن. ومحأّببا  خوتببه وكانبب دائمببا بيببده. كتببا  صببالة كببان ححمببل و .مد سبب. القرحبب. فببال تلببش األحّببام
الصبالة  حوسو  ونما بالعمر والعلم والتقوى والصالح. وكان مااس حيّا بالقول والعمل  بين أوسد قرحته. كبان كايبر 

  .كاير ا عترافاإ والمناوسإ
 

 ضحك أمام الكارثة -7
 .وفلانتبه نبال ضبمن ابدا  طأعبا  س بل كان حميبل إلب  الفلانب. أحيانبا  كان حوسو فطنا ككيّا له عدّة فلاناإ

ونبال     مطرا غزحرا عقأه طوفان فانصأّ  المياه عل  الدباغو ةأمطرإ السماء  12/10/18422حوم ا ثنين ففال 
وقد قالاا إك كان حتعلّم القراءة واللتاب.  فبال مد سب.   فوصو كلش باله الزوليّ.. قرحأ. من أ ز الر ّ   خّص بدّريت

  :القرح. مع  فاقه األوسد
 
 ]...[اغو ة ــــــــــــــــــــــــــــنالنِْزل  عا ش    3المز ا  تمّ  )تصاير حامول.( وَمْيل.ـح
 

 ّــــــــــــــــــرحـــــرج هللا قــــــــالوا: فــــق  القضيّ عا ضار (بدو  عاة غنم) العر 
 و ةــــــــــــــــــرقـــــــــــــــبياخد غنمال وق  ّـللدح  .ـــــــال  فرصــــــــــنيدي  ن

                                                 
 وكلش لاالث. أسأا : 1

 .1837تموز  3...  ونوح فال 1834أحلول  8س تزال األم فتيّ.  فقد أنجأ  بعد زواواا الاانال: طنّو  فال   -

 حوسو نو الولد األخير  من زواواا األّول  واأل وح أن تلون أّمه حامال به عند وفاة الوالد.  -

سبن.  20)عمبره  حجّ أن ححمل الرانّ معه حين دخوله الرنأانيّ. شاادة تاأب  مبيالده وعمباده وتاأيتبه  لبلا حلبون تبدوحن  زنامب. عنّاحبا -

 األقر  للمنطن. نو (1853
الساع. الاالا. بعد الظار فاض نار أبو علال  وعال الماء فوق الجسبر  ووصبل : فال طرابلس الطوف. الداند العيانال سليم خيرهللا وصو 2

كامل السوحق. والمسلخ وسوق الحراج والمالح.  ووصل لمحل حا ة النصا ى بزخم قبوي وبدّا. وعبال فبوق األسبواق  مدَ لأا  الحدحد  وعَ 
وق الدكاكين حتّ  س عاد حظار. وفال محالّإ بلغ الماء السقو. وبعض محالّإ  عل  الاز نبدماا بأصبحاباا وكامبل مبا بابا. كبللش وبا  ف

أبقا  وخيل وحمير وومال كايرة  ودلّ وحو : كل شجرة قد حا ة كأيرة. وغرق  وال ونساء وأوسد باألسواق وماتوا. وتقرحأا ثلث الألد 
كبيس 3000ا نو مووود بمحالّإ المتقا ب. للماء من أثاث ونحا  وفرش ولحبو ومونب. وصبيا. ود انبم: شبال حألبغ خرب .  اح كامل م

كبيس. وأخبل مبن نسبا 2000قرش( نلا من داخل الألد. واللي خا ج الألبد مبن بسباتين وونينيباإ وطبواحين: شبال حنبوف عبن 500)الليس 
األمر غرحّ بأحامنا. وعال فوق وسر الماء لقام.. وكل كلش حلم نصو ساع.. امرأة من الرعّ  نلا 100و وال وأوسد. وماإ ما حقر  

نمد النار و وع ألصله. والماء اللي إوبا كمابل  الرابع. بعد الظارولوس هللا ما تدا ك الخلن كان  نلل  النا  بالماء. وللن لحد الساع. 
الفيض. بزحادة  بع ساع.  اح  تلتين الألد. ولو كان  بالليل كان األمر  ماء الطين أسود تقيل ودا. وعناح. المول  لطو بالخلن. فلو استقام

ول  قد  ولطو بالخلن  ولوس قد ة هللا أعانتنا للان  أنفسنا نلل  مع بقيّ. النا . وهلل الحمد علب  كبل حبال ابن وإلب  أببد مكللش. وللن ال
 .خرووا تلش األ زاق الراسأ. فال الماء  و بح ماس كايراولّما انجز إ المياه  استقدم الأاشا غّواصين است. الدنو  آمين

 م عن سطح الأحر.3080ن من وأل الململ  أعل  وأال لأنان  بعلو حوالال اتّم المز ا  وضار القضيّ قّمت 3
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ل .ــــــــبدرانيّ  لــــــقال  )فال بداح. الطوف.( باألَّوِ  )تفضَّل أدخل الأي ( وا: قوموا تا ْنَحّوِ

ل .ــــــــــال غيمـــــــــــــــــن  و ةــــــــابـــــــــال عـــــــــــــــــنـيدي غيم  ما بتطّوِ
 
 )مضطربين وماموكين( ِمْنَحّري صا إ العالم  ّريــــــــــلأد    ـــــــن وصلـــــــلمّ 
 )ثار سأّأته المياه( و ةـــــــــــــاغــــونسدّلنا ت  ْنَسّري  اـــت  ا فــــمج   اتواـــــــن
 

 اديـــــــــــــــ  حيم نـــا َخلِّ ـــــــــــــــــوم  الوادي  ـ ـــــورف   . ــــــــــــــطوف
 و ةــــــــــــــــالصـــــــــو نـــــــــا أهلل شـــح  وتنادي   رخــــــــتص  م ـــــــــــالعال
 
 ر صي ـــــــّز وأكأــــــــدإ عِ ــــــــــــــــإخ  ي ـدشــــح   اــــــع وصل    نــــلمّ 

 و اـــــــر معمـــــــــ  أكأــــــــــــــدمـــــــن  يمـــأــاــت   ـــ اح   ا ــــــــناــحيط
 

 نــــــميـــال وحـــــــا شمــــدف عــــــــقـــــت  نــــقنّوبي واديـــــــل  ـــــــــــوصل
 و ةـــــــــــــوكـــــــــــالـــــوا بــــخأّ ــــــــوت  نــــــباتاني المــــــــالع ا واـــــــوص
 

 يســــــحمــــّوة وتـــــــدا قــــــا  عنـــــــص  الفرادحس واديــــــل  ــــــــــــوصل
 و ةــالصـــا نـــا حــنــيـــجّ ـــوا: نــــالــــــوق  دّحســــقــال و ةــــــص واــــلـــمـــح
 

 )عرحض. أضاعوه( مانـيـلـوا عا سـابـام غلّـك  زسنــــــالاـــــــــن .ـــــــــــبقرقاشيّ 
 و ةــــــالجــب )خرووه( وــــالــــعـــّم فــــــط  انــــوسنـــالأـــن نّاــــح وــــوســـح
 
 وـــــــــــالــــــس خـــيـــركــــا ســــده عـــنو  وــــالـــــعـــــف مّ ـــــط و ةـــــالجـــب
 )العأاءة( نّو ةـــــتــو الـــــلــزقـــخـــان حـــــك  وـالــدح وــلــضـــفـــنـــح اـــــت اــــو
 
 راــــــــفـــم صـــاـــتـــقـــلــــ  خــــأـــلــــق  راـفــلـــاعـــــقـــــب وسد اـــــــمـــك
 شختو ة الحيوانال(المركو  ) ّــدا و المرك  راــالسف اـــع وــوحــن نــــــــمّ ــــــل
 

 ونـــــزعـــــال فـــــولـــــالحامــــــن نــــــم  وبزعون حصرون )أنالال( ينـمتاع
ر تا قوموا  و ةـــــــــــــــــابــــا عـــنـــدّلــــســــا نـــــــت   فيع.( أغصان نقطع) سيلون ْنقَّدِ

 
 اإـــــــــم    اــــركــــن الدــــــــــد مــــواح  ناإــــوق للحدد ل ـــــــــــــــــوص
لوـــــــــــــــــصَ   حماطو ة( -)دحر السيدة ن حنطو اـيــاعنـد بس  الـتوتاإ نــــم  وَّ
 

 واـزع  حلــــــــالف نــــــــــا مـــــــــــصحاب  شحال ونـــــــــــطاح اعينـــــومت
 و ةـــــــالج  الّ ــــت   وــزعـــفـ  ن ــــــــــم  4ْستَْحال  )الطّحان( بّراك اـــاــــيــــف
 
 اطـــــيــــالع  ـوا ـــــــامـــق  ا ـــابـــحــــوص  الأالط احون ــط نـــيـــاعــــتـــوم
 و اـــســـلــال     ا ـــن  ن ـــِ يِّ ـــطـــن   اـــــــت  وشطاط  لــوح اـــنــولـــأــــيــــو
 
 و ةــــالصــن     و ـــش   و ــيــطــل   ا ــــح  و ةـــللج        ــــوصل   ّمن ــــل
 و ةـــــــــالل     أل ض      اا ــــــتـــلــمــح  األ ض    اكــبا  شجرة    رـــأــأك
 

 ويــــــــلـــت       ا إ ــــــص    ا ا ـــــأشج  بقّوة     و زا ــط  ا ـــع    ـــوصل
 و ةــــالصـــن    تل ـــــم   نا ـــفـــش   ا ــــم  نسّويــــم      و ــش   عالم   ا ــــــح
 

 اـــفـــيــــعــــــت     ا ــــــاتـــيــح   ا  ـــنــال  يفاــ اسل      ا ــــع     ــــلــــوص
 و ةـــــــــــــو     . ـــيّ ـــم   ال ـــتـــحـــتـــف  فاــــتحرحــب     ام  ــــق    ض األ
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 اـــــــأــــصــــع    وي ــــوق    دّإ ـــــتـــاش  سأاــك    عا      وصل    ن ـمّ ـــــل
 و ةـــــاــــدــــالم       ّوةـــــــــــاالقــــــــــب  أاـــصـن        كلّ   ال ـــتـــعـــأــــــق
 
 اـــرمــــــــــع   ا ـــســفــــون   . ـــولـــامــح  رماـــلأص      ـــوصل   ن ـــمِّ ـــل

ه  )وّرة صايرة( دو ة وس   . ــــصفاحـــم  وس   )ملسو ة األكنين( قرما ما خـلِّ  ورَّ
 
 لـــــانــتــســيــوب     رــــافـــك    اــــأــعــش  5رقانلـــللف     ل ـوص   ن ـــمّ ـــل
 و ةـــــــص   رـــاحــــشا  و ـــقالـــــب   اــــــم  زاحل      صا    يم ـح  ر ــــأـــأك
 
 نــيليــمــالـــع   رف ـــجــــت    ا إـــــــص  العين      لضار  وصل    نــــمّ ـــل

 و اــصــحـــم    ا إ ــــــص    وةــــــــالدع  ()النحس والتعاس.الأين غرا  وانا قالوا
 

 الـــــلــــع    وج ـــــمـــــال   وــــالــم   لــك  )طرابلس( علال لأو     وصل   لّمن 
 و ةـــــــجـــاـــم    ا إــــص  ن ــــوتــيـوب  بالألال      وـــسلن    ا ـــن   الـــف
 
 ناـــيـــنــــع       وي ـــــــوق       دّإـــتــاش  يناـمـــلل        ــــوصل   ن ـــمّ ـــل
 و اـــــاـــظـــم       هللا      .ــــــــــــوضرب  وحمينا  شماس   ا ـــــع  دف ـــــقــــت
 

 الفصولــع    ال ــــعـــح   وــــــــــووــــــوم  و ـــــعلـــم     فّا ـــص    ر ــــالأح
 و ةـــتـشخ      وس       ال ــــقـــب    ا ـــــم   وتطول  دّي ــم     ـــقــأــت   وـــل
  

 والبقرة" قلعة القدّيس" -8
س ليصلاّل فقم  بل لتجنُّّ كان حأتعد عن معاشرة النا  وا ختالط بام  كان حتعاط  حراث. أمالك والده  و

ّّ ا نزواء والعزل.. حُ أحادحاام الأّطال.   ح بقرتهوحح فال المرع  وحجلس قأالتاا فال ملان   التال و ثاا عن أبيه  سّرِ
وكتا  الصالة فال حده. وللارة تردّده إل  نلا     شأه ماا ةصخرةفياا   الأحيص" من أمالك أنله حُسّم  "قلع.

ان حرقدنا قائال لاا: وعندما كان  نله الأقرة تدأع  ك .الملان  وانفراده فيه  أطلن عليه األنالال إسم "قلع. القدّحس"
وكان حصلاّل وق  قيلول. بقرته  س حلّو عناا  .أنا بدّي إقرأ صالتي. يا زهرة نامي اآلن راح دورك وإجا دوري

ال تقومي هلّق، انتظري إلى أن أشون شّهلت الصالة، ألن ما فيني حاشيكي عندما تناض للمرع  بل حقول لاا: 
 وما ُسِمع عنه قّم أنّه ترك بقرته تخّرِ   زق .ق  مدّة طوحل. مستارقا بالصالةحأوكان  .وحاشي هللا: هللا أبدى منِّّك

  .أحد
 والهغارة "القدّيس" -9

حنصبرف فيابا   وحبلنّ إلب  مابا ة  ننا ونناك. كان حصلاّل منفبرداإل  كان حركع نصأا فال اللنيس.  س حلتف  

ونببله الماببا ة تببدع  إلبب  ابن ماببا ة . قببه منببهإلبب  الصببالة  األمببر الببلي كببان حسببتدعال تعّجببّ وأحيانببا سببخرح.  فا

حبامال حفنب. مبن الأّخبو   واضبعا فيابا    كبان حبأوي إليابا غالأبا  كانب  ملبش عائلتبه  بقباعلفرا ونبوبالّ تقع   القدّحس

  وتميّبزه القدّا  وحفالإ الطقو  العموميّ.ولفرط تقواه وميله إل  الصالة  وحضو    صو ة العل اء  وباق. زنر

م هللا قبولام ووعلبه   إستازاء به فال باد  األمر  السلوك والتقوى  دعاه أوسد الضيع. "القدّحس" عنام بحسن وقد تَمَّ

  .قدّحسا
 

 مآس   -10
كمبا  .1839أحلول سبن.  9فال زوو. عّم. طنّو  مربّيه   "والدته الااني."ي  فال عمر حقا   الس  سنواإ توفّ 

لدعأيّ. ضدّ المصرحّين وقتبل اثنبان علب  األقبل مبن بقباعلفرا علب  حبد فال عمر حقا   السأع سنواإ اندلع  الاو ة ا
انتدر مرض اللوليرا المعدي وسقم واحد عل  األقبل مبن سن.  14. وفال عمر ال1840عسلر ابرانيم باشا صيو 

والميتباإ الطأيعيّب.  نّظبم حوسبو شبعرا   وفال أوبواء نبله الميسبال .1847 2إ 10بقاعلفرا ودفن خا ج القرح. فال 
 و الواقع  سيّما موإ الدأا   قتال وإّما بسأّ المرض  وحنتقل منه إل  التأّمل فال األبدحّ.:حص

 
 عا الايابا  َولّ ْ   العمر  شمِس    سلابا  العين  دُموعِ  وحا   سلابا

 
ْضلال  وانال   وأَنِل الأيْ  ما عادوا طاقونال   ْوفونال  الموإ َغمَّ

                                                 
 مراء... كانوا من الظالمين... تنام عندنم العرو  قأل أن تلنّ إل  بي  زوواا.أنلاا من األمراء السابقين أو من نسل األ 5



 5 

 التُرابا  وسمال   عا  وحرّشوا    ْحَجْنزونال    حتّ   اللان. دعيوا 
 
 وما ق  الدنالنخيال عا  شأه    غا ق   بِالْأحو     اطالــخ  حا 

 اـابـالدأ ةِ رِ ــفعتش ِعدْ ــو نـــش   ا  طا قــواك الموإ عل  الأ
 

 : زيجات مبكرةأفراح -11
كونب.  تزّوو  أختهحين   سن. 12لان شربل حقا   الكان  الزحجاإ المألرة أمرا عادحّا فال المجتمع القدحم  ف

بعمبر 1845أحّبا  سبن.  3فبال أخوه حنّا  سن.  وفال أقل من شارحن تزّوج 15بعمر حقا   ال1845أكا  سن.  19فال 
  .1846سن.  اللي  زق بطفل. فال آخر أكا  سن. 16حقا   ال

 ثانيا: شربل الراهب
 خاال القدّيس شربل  -1

ولدا اليا  الددحاق. وكانا ككرحن وحيدحن لوالبدنما. فبلنأا وكان لأل  شربل خاسن  نما حوسو وأنطونيو   
سببطين  والاببانال: األ  دانيببال  الأدببّراوحّين اللببلحن استحأسببا. وغأوترّنأببا فببال الرنأنبب. اللأنانيّبب.  ودعببال األّول: األ  

  ليعتنبال بوالبده األ  دانيال كان األصار عمرا  وللنّه ترّنّ أّوس قأل أخيه  ألّن أخباه األكأبر لأبث فبال بيب  والبدهو
الدببيخ  وس حتركببه فببال عجببزه  إك لببم حلببن لببه مببن حخدمببه وحعولببه سببواه. ولّمببا  قببد بببالرّ  كلببش الوالببد  لحببن بأخيببه 

. فصدق المال فبال األ  شبربل: الولبد لبو مبال ثلاباه ين فاضليناألصار  فأكمل واوأين مقدّسين. وكان كالنما حأيس
  .عل  الخال

سيم كاننا    1838/ 9/2دانيال نلو ه فال أبرز . بدّري أو فال الخالدحّ. "المدت " ولد نلان األبوان فال بلدتاما
وأببرز  .الحرديني للقدّيس نعهةهللاكفيفان. وكان مرشدا ي ميفوق وعاحش القدّحس شربل  فال دحر .20/6/1841فال 

إلب  دحبر سبيّدة  ابعبدن انتقبل  وبقبال فبال دحبر قزحيّبا  23/3/1847سبيم كاننبا فبال  1/7/1841نلو ه فبال أغوسطين 
 .ميفوق

واستحأس دانيال فال  .2/11/1874وبقيا  انأين فال الدحر إل  ما بعد   وانتقل األبوان األخوان إل  دحر قزحيّا
وتوفّيا وعل  أخيه أغوسطين أن حلحن به.   1875شأاط  8غأتا  التابع. لدحر قزحيّا  قأل  -بوسمحأس. ما  

مسلّحا بلامل األسرا . وكان سأّ موته داء ا ستسقاء.   1884 2إ 1فال  ،الحبيساأل  أغوسطين  حأيسين:
وسأّ موته  عجز طأيعاّل. وماإ مسلّحا  بلامل   1895أكا   23  فال الحبيساأل  دانيال و؛ وماإ ميت. صالح.

   .األسرا    وكان فضيال وانتقل إل   بّه ونو حقول :  غأتال أن أنحّل ألكون مع المسيح
 

 ..في دير قزحيّا نحو الرهبنة . -2

شربل فال القرح. حتّ  سّن الاامن. عدرة. ولم حلن حميل إل  اللاو  وس إل  معاشرة الدأا   ببل كبان دائمبا  بقال

ّّ العزل. وا ن حنّا  لزحا ة خاليه. وحضر األ  دانيال حومبا  إلب  بقباعلفرا   فراد والصالة. وكان حلنّ مع أخيهحح

"حبا ا طلّ مبن حنّبا أنطبون زعبرو  أن حلبون برفقتبه شبقيقه حوسبو. فقبال لبه حنّبا: ولّما أ اد الرووع إل  دحر قزحيّ 

خالال قلأال ناقزنال  أنا خباحو إنّبو حوسبو حجبال لعنبدكم ومبا بيعبود حروبع وحأقب  فبال البدحر" فأواببه دانيبال: "اندباهلل 

  حروح عالرنأن. شو فال بالعالم!" فرافن حوسو خاله إل  دحر قزحيّا.

 

 (2/14 مر)إتبعني في دير ميفوق:  -3 

ه للترّنّ  برفق. األ  دانيال  فال دحر سيّدة ميفوق  حيث كان  وبعد  ووعه إل  بقاعلفرا باماني. أحّام  تووَّ

بعد أن ملث فال ثيابه العلمانيّ. ثماني.   1851آ  سن.  8فال شربل  وسّمال  وقتئل  فابتدأ فيه حوسوخاله حسلن 

حلزمه أن حدخل بالروح وحترك الجسد بّرا. وحعلم ُمتيقِّنا أنّه ترك أبوحن و  أحّام  ليرتدي بعدنا الاو  الرنأانالّ 

ومدّة ا بتداء  كان قائما بواوأاته عل  أكمل ووه   .)الرئيس ومعلّم المأتدئين(  وحيّين وسدحّين  وسلّم نفسه ألبوحن

دوة فال الطاع. للرؤساء  والمحأّ. وكان مسرو ا ودّا بدعوته  ومااس للمحافظ. عل  قوانين الرنأانيّ. ونظماا  وق

 .لرفاقه

  

 إسم شربل -4

   وإحل= هللا. فيصأح إسبم شبربل قّصب. أو حلاحب.أو خأر حلاح. وشربل إسم سرحانال مرّكّ من َشْر = قّص. أ

. وحملبه 121واستدباد مصبلوبا عبام  )تركيبا اليبوم(هللا. ونلا ا سم حمله شبايد سبرحانال كبان أسبقو الرنبا  أو خأر

والمعبروف إلب   كنيسب. مبا  شبربل. آثبا   وحوود فال بقوفا القرحأ. مبن بالب. بدبري. أان كار من الرنأانيّ.أحضا  ن

ي القرحبّ مبن بقوفبا  وقبد حلبون تبردّد بال. بدبرّ أ اضال  ا منتملش قسم  اليوم أّن عائل. الددحاق  عائل. والدة شربل

    لصاحّ المقام.وصلّ   شربل نناك شربل إل  أ اضال ودّه ألّمه فال بال. بدري وتعّرف عل  القدّحس
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 (9/62 لو)لم يلتفت إلى الوراء  -5
مربّيه  ثّم والدته  ثّم شقيقاه حنّا وبدا ة  ليمنعوه عن الرنأانيّ. وحبردّوه إلب  الأيب   فمبا طنّو  لحقه عّمه أّوس 

إلب  الضبيع.  وكبان  زعرو  إل  دحر ميفوق    واع ابناا حوسبوطنّو   وع معام. وكنأ  برحجيتا نال وسلفاا 
مأتدئا نناك. فأخلإ تترقّّ خبروج المأتبدئين مبن البدحر إلب  الحقبل لتبرى ابنابا. وإك لمحتبه بيبنام  كضب  ومسبلته 
باوبه قائل. له  ونو مطرق بأصره إل  األ ض: إ وع معبال إلب  الأيب . فاافلابا وأفلب  منابا ولحبن إخوتبه. ووملب. 

 وح  وفبال ميفبوق دعباه النبا : .مبّرة 12ليروعاه إلب  بقباعلفرا نحبو  و طنّ المرا  التال قصدته فياا والدته وعّمه 
 .لان حنلش بالمعدو  و اء الفالّح  وعيناه فال األ ض. س حلتف  إل  أحد  وس حللّم أحداف  قد 

 

 (23/28 لو)ال تحزني على يوسف  -6

  حزنبب  حزنببا عظيمببا لّمببا خببا  أمببل برحجيتببا  وحئسبب  مببن تببرك ابناببا حوسببو الببدحر و ووعببه إلبب  بقبباعلفرا

ظارإ دسئله عل  وواابا. ولبم حخبَو حزنابا عبن أنبل القرحب.. وكانب  دائمبا تَْابد  بابنابا حوسبو. وعنبدما توفّيب  

إك توفِّيب  و دة  ابنتاا و دة  قال لاا أنل القرح.: س تددّي الحزن عل  حوسو  وّربش هللا بموإ بنتش ونيبال صبأيّ.!

دة باألسرا  المقدَّس.ُمت 1851تدرحن الاانال  سن.  22فال    .زّوِ

 وردة ...التقيّة -7

كان  تُدِمن الصالة  تقيّ. ودّا  وتركع منتصأ.  ونال  افع. ك اعياا وتتلو المسأح. الو دحّب.  وكبان قبد خطأابا 

تصبلاّل حقببول: إنّببش حرانببا ِمبن األنببالال  َمببنطنّبو  حنّببا الخيسبال. وكببان فبال ويببّ و دة سببأح. و دحّب. طوحلبب.  فلبان 

ا المسأح.  فمت  تزّوو   نل تدعش حماتش تصلاّل فياا؟ فأواب : لعلاّل أموإ قأل أن أدخبل بيتابا. وقبد تبّم مطّول. ن

قولاا بالفعل  ألنّاا مات  عل اء مخطوب.. وكان  تردّد نلا اللالم دائما: حا  باّل تقّر  الخير  وتأعبد الدبّر. إكا كبان 

أّن أنطببون بطببر  زعببرو  إبببن عّماببا شبباند حمامبب.  زواوببال س حرضببيش فببفناّل أفّضببل المببوإ قأببل زواوببال! وشبباع

خا و. من نافلة الأي   ساع. وفاتاا. وكان  عندما حأتال خّطيأاا لزحا تاا  ونال  اكع. مصليّ. مأسوط. الل اعين  

ل صالتال  .تقول  بن. أخياا حنّا: قفال و ائال واحجأال بينال وبين خّطيأال بأسم ك اعيش مالال ألكّمِ

  

 (9-18/8 متّى)مغامرة مجنونة  -8

 .عّمم األ  العام ومجلس المدبّرحن: "منع اختالط الرنأان بالنساء لديل دود القز  ولو خرب  مداخيل األدحرة"

وكان  العادة  فال دحر ميفوق  أن حلنّ المأتدئون لتقدير قضأان التوإ  ومرشق. الو ق للقز  بينما كان  النساء 

كاته   طعام الدود. فحدث أّن إحدى الأناإ  المدتاالإ بالقز  وقد والأناإ حنصرفن من وا. ثاني.  فال الأي  

ونال عل  المطلع  ولّما   سحظ  حدم. األ  شربل  المتميّزة عن سواه  فأ ادإ أن تختأره. فرشقته بدودة قز

  المنفرد وإكا به حااد  الدحر ليال  إل  دحر ما  ما ون عنّاحا. نزل  إل  األ ض  أخلإ الدودة ووضعتاا عل  حده

" دسل. عل  أنّه ترك فشحوالأعيد عن العمران. ولللش  ككر فال  زنام. دحر ميفوق  مقابل إسم األخ شربل  كلم. "

العام  بأمر الطالّ   قد  األ  الرنأن.. غير أنّه  بعد أن  وى قّصته عل   ئيس دحر ما  ما ون عنّاحا   اوع نلا

  .تتميما لسن. ابتدائه الااني.  فأكن الرئيس العام بقأوله فال دحر عنّاحا

. وللنّه عرف بعدئل  أّن السأّ الحقيقال لتركبه ميفبوق  كبان  غأتبه فبال "فدح"أن حُقال عنه  أخوه حنّاوقد ساء 

وقتئبل فبال دحبر   أحد أبناء بلدتبهاأل  افرام بقاعلفرا   وكانألّن دحر عنّاحا أبعد عن العالم.   ا نقطاع التام عن النا 

  .نّاحاما  ما ون ع

 

 (6/68 يو)شالم الحياة عندك  -9

 ون إلب  أينما كان خا وا مع المأتدئين فال دحر مبا  مباوإثر نلا الخأر أسرع  برحجيتا لتعيده إل  بقاعلفرا  ف

  فأسرع  إليه وتمّسل  بعأاءته ملّح. عليبه لتروعبه معابا إلب  الأيب . ولّمبا  أتبه متمّسبلا الحقل  وكان معام مأتدئا

فأوابابا     لبه: إّمبا أنّبش تاأب  فبال الرنأانيّب. وتطلبع  انبّ ملبيح  وإّمبا إ وبع معبال إلب  الأيب  مبن ابنبدعوته قالب

  .وهو عند قولكشربل: 

 

 (11/30 متّى) حهلي خفيف -10

 1فال أنطونيو  الأانال دحر عنّاحا  األ  من حد  ئيس وبعد انتااء اسبتداء  نل  شربل ولأس اسسليم المالئلالّ 

 ان له من العمر عدرون سن.. والنلو  كان  تأرز مّرة واحدة  وإحتفاليّ.. وك  1853 2إ

 (35-3/31 مر)نرى بعضنا في السهاء  -11
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ا سببليم  وطلأبب  مواواتببه بفلحبباح فمببا  فببال دحببر عنّاحببا  وكببان قببد لببأس ابناببا ألفتقبباد مببن ودحببد كنأبب  برحجيتببا

لب  لبه: أنلبلا تحرمنبال ا  فقنباراه وحراتب ج بدون أن فال الخا نالبعض كلماإ قليل. من داخل  و واوااا  بل كلّماا

دإ افعبكِّ اآلن، فسوف نرى بعضدنا فدي السدهاء. إن لم أر  : ااشوفتش حا ابنال؟ معاتأ. ومتعّجأ. من تصّرفه نلا. أواب

  .حزحن. باكي.

ن من ونس من أنله وغيرنم... وإكا كا غير الرنأانفال حتللّم مع وقد فعل كلش شربل تنفيلا لقانون المأتد : 

النساء  فيعمل واده عند الرئيس وغيره بأسّ حلزمه بمواواتاّن. وإكا أُلِزم بللش فليحرص أسّ حنظر وووناّن. وليلن 

 .6عن النساء حتّ  األنلين الرانّ يعتزلتنفيلا للقانون الرنأانال: لكالمه قليال ودّا معاّن... و

  (11/28 متّى)أنا أريحكم  -12

 ه وواوأاته أشبدّ المحافظب.  ومبا عمبل شبيئا فبال حياتبه حؤاخبل عليبه  ولبو طفيفبا. وكانب  كان محافظا عل  نلو

وس دّ  فيه الفتو  فال آخر أحّام حياته  بل كانب  كلّابا  علب    أعماله ومديته ومنظره ممتازة  تلقال الايأ. والخدوع

ق. تفوق عام. النبا  والرنأبان  لقد ما   األ  شربل مجموع الفضائل بطرح. ازدحاد فال الصالح  وحرا ة التقوى

فلم حأبَن لبه فلبر ؛ باأاإ واستمرا  دون أي ضعو أو ونن  وبسرع. وبطيأ. خاطرو  كما تأعد السماء عن األ ض

فلان  انأا حُضَر  به المال بحفظ القبانون  .إسّ ليفتلر فال هللا  وس لسان إسّ ليتللّم عن هللا  وس صوإ إسّ ليأا ك هللا

ّ  حتّ  إكا طلّ من أحد عمل ما صعّ أو عسير  حجيّ الطالّ: أتظنّنال األ  شبربل حتّب  تطبالأنال وإتمام الواو

األ  شبربل فبال تلبش  نورحب عنبدما ونلمبانيّ الع . وكانبلّل نلا؟ أنا س أقد  أن أعيش مال األ  شربل  أو أعمل ماله

خدبوع فبال القبدّا   وشبال شباّق وسلوإ متواصل  وصالة غيبر منقطعب.  و األ ض الحال.  من  كوع دائم عل  

ننيئبا لبه! نبلا الرانبّ  ونقولبح كبانوامال أحقر األوراء  وحقا ة فال اللأس  وعدم انتمام فال أمر مبن أمبو  البدنيا  

شددان إيهاننددا وحدبباد بطبر  موسبب  بتبأثّر: قبرأ عببنام فببال السنلسبا . نماببل القدّحسبين والحأسبباء القبدماء الببلحن  حعبيش

  .تعلّقنا في هذه الدنيا الزائلة يتقّوى، ونلوم أنفسنا على

 شربل وأستاذ الحبيس أليشاع... مرشد -13

 عنبدماليبه مأتبدئا  فبال دحبر عنّاحبا... إمونأ. شربل  مبن حبوم تعبّرف  "القدّحس"أليداع  األ  الحأيس لقد اكتدو

 أخباإبقباءه  بل  تقبّر شروبعد نلو   تردّد شربل عل  أليداع فال المحأس.  ليلون مرشده فال بداح. حياته الرنأانيّ....

وبمأباد ة شخصبيّ.  وفبال ابحباد  واستفاد أليداع من ووود شبربل بقرببه  .سنواإ 3  إك بقال شربل فال عنّاحا عامال

  ومببن بيناببا 1856وبعببد أن عيّنبب   ومببا السببلط. الرنأانيّبب.  فببال العببام  .فأعطبباه د وسببا لاوحّبب. وسنوتيّبب. واألعيبباد 

  بّرا عاّما  طلّ أليداع  من أخيه  إ سال شربل إل  دحر كفيفان ليتعلّم وحصبأح كاننبامد القدّيس نعهةهللا الحرديني

 فرأى فيه بالروح كاننا قدّحسا.

 شربل ...تلهيذ القدّيس نعهةهللا الحرديني -14

فأ سله  ؤساؤه إل  مد س. دحر ما  قأرحانو  كفيفان  حتلقّ  فياا العلبوم الالزمب. لللبانن. وكبان حبدحر شبؤون 

المد س. حومئل   ول الصالح والعلم  األ  نعم.هللا اللفري. فلان األخ شربل بوووده فال كلش المحبيم الجبامع  تلش

العلم والقداس.  قد وود ضالّته المندودة. فنال بفضل ودّه وكبدّه  نصبيأا وافبرا مبن علبم الالنبوإ األدبباّل والنظبرّي  

وعنبد تايّبّ . فبر مبن الفضبائل الرنأانيّب. واللمباسإ المسبيحيّ.مع أصول اللا. السرحانيّ. والعربيّب.  ونصبيأا آخبر أو

  .القدّيس نعهةهللا الحردينياللفري من الدحر كان ححّل محلّه فال التد حس 

كبان ووممتازا فال د وسه الالنوتيّب..   ككيّا مجتادا  با عا فال الالنوإ األدبالّ   كان من أحسن وأمار التالميل

وكان  ؤساؤه ومعلّموه  اضبين عنبه وبدّا  وحانبون علب  فضبائله  . ه ومعا فه الالنوتيّ.شدحد اللكاء  ومتفّوقا بعلوم

حركع عل  البأالط  فبال محبّل   فما استحن أّي قصاص أو عقا   وكان مااس للجميع  وعل  سلوكه الرنأاناّل اللامل

  التالميل حتخّدبعون لرؤحتبهوكان  كوعه حدّل عل  تمام الخدوع  وباقال   ولم حلن فال اللنيس. بنوك ومساود  واحد

وقببد حضببر شببربل وفبباة  .عندددي تلهيددذ قدددّيس، هددو األق شددربل بقدداعكفراقببال:  الحرديندديو .دفعاببم لتسببميته قدّحسبباو

 .14/12/1858الحردحنال فال 

 والدة تقيّة -15
أل  وإّن بعببض نسبباء بقبباعلفرا ُكببنَّ حدببتالن باببزل "شببرانن المببّواتال" لعمببل القمصببان. فلانبب  برحجيتببا والببدة ا

شربل  عندما تسمع قرع ور  صالة المساء  السأ  مسباء األحبد  تتبرك المابزل مبن حبدنا وتحضبر الصبالة  وس 
تعود إليه إسّ فال حوم ا ثنين. ومن عادتاا أن تصوم كّل حوم إل  الظار. وثبابرإ علب  نبله الحالب. إلب  آخبر حياتابا. 

                                                 
وأقا بام لّما لم حسمحوا لام  ومعروف هو عند الكّل، أّن شثيرا من اآلباء النّساك أحزنوا والدات م: مؤّسس  نأانيّ. شربل قرألال وحوضح 6

عاشرتام  كما نبو مدباو  مبن سبيرة األ  القبدّحس سبمعان العبامودي  واأل  بمخاطأتام  وس أحضا بالنظر إليام  فضال عن مخالطتام وم

 .بيمين وإخوته  وغيرنم بال عدد
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ش  وكان  تلنّ إل  دحر ما  سركيس فال بدّري للرنأبان وكان  تنقطع عن تناول كّل زفر ألنّاا نل إ أن تفعل كل
اللرمليّين من حين إل  حين  وتعترف نناك عند أحد آباء الدحر. فأخأرته مّرة عن نل نا نلا أن تصوم وتنقطع عبن 

تضبطرحن الزفر حياتاا كلّاا  فسمح لاا مرشدنا بالصوم  ومنعاا عن التقيّد بالقطاع. وميع أحّام السن. قائال لاا: إنّش 
ه لعيلتبش. وس حملنبش أن تعبدّي طأختبين. فعليبش إكا أن تبأكلال مبن أكلب. العيلب.. نأن تلوقال الطعام المزفّر اللي تطأخي

 .وعوضا عن السماح لش بأكل الزفر  صلاّل كّل حوم خمس أبياإ بالمسأح.
 (10/45 مر)لي خدُم ال ليُخد م  -16

 .مبن حبد سبيادة المطبران حوسبو المبرحض  1859سبن.  تمبوز 23فبال بعد نجاح شربل فال د وسه  سيم كاننبا 

أت  و دة  إبن. حنّا شقين األ  شربل  مع فرحن من أقا به  لتانئته با تقائه د و. اللانبوإ وطلأبوا إليبه بفلحباح  و

إّن الراهب الذي يأتي إلى الدير ثدم يرجدإ إلدى قريتده يتوّجدب لللنا  إل  مسقم  أسه   قام. قدّا  نناك  فأوا : 

  .وبالحقيق. أنّه منل أن غاد  بقاعلفرا قاصدا الرنأانيّ. ما عاد إلياا أبدا. د رجوعه إلى الدير أن يبتدئ من جديدعن

 

 في دير مار يعقوب الحصن -17

  .أُ ِسل إل  دحر مبا  حعقبو  الحصبن ببالد الأتبرون  حيبث قضب  مبدّة  منقطعبا إلب  النسبش والتقّدبو والصبالة

 .بل  األخ حوحنّا بقاعلفرا  وكبيال لبدحر مبا  حعقبو  الحصبن  ليحضبر المجمبع العبامشر انتََخ30/10/1859ّوفال 

 . وحتمتّع برفقته  لينّمال موانأه وحسار عليه  عاد أليداع حطلأه من ودحد إك  . أشاربضعوما طال 

 في دير عنّايا -18

  1828وسبن.  .ن الأيبد فال موقع الحا ة حيبث كبا 7  بعض القاللال وكنيس. صايرة1820بن  الرنأانيّ.  عام 

سبن.  1إ 20وفال   8كان ابتداء بناء الأير واألقأي. واللنيس. 1839أحّا  سن.  8فال  :للن عمليّا  تقّر  بناء دحر عنّاحا

ونُِقبل شبربل إلب   .9مرض الجد ي ومقاوم. المتاولب.أضرا  عسلر ابرانيم باشا وبالرغم من  ؛كان ا نتااء 1841

 1871و 1868ِود اسمه فال دحر عنّاحبا  فبال المجبامع الدحرحّب.  نتخبا  وكبالء األدحبا  لعبام ووُ   عنّاحا  بأمر الطاع.

 .1898و 1895؛ وبين 1874و1869بين األعوام   المأتدئين حعمل معوكان  .1874و

 

 1865أعجوبة  -19

ك الحلومبب. لملافحتببه 1865زحببو الجببراد سببن.  حن وحبباول الرنأببان وانببد  علبب  منطقبب. الأتببرون ولببم تتحببرَّ

فأمر األ   وكس المدمدانال  ئيس البدحر األ  شبربل أن حصبلاّل علب  المباء  وحبرّش أ اضبال . لطرده  فلم حفلحوا

ُشدل يدا الدحر  منعا للجراد من إتالف المز وعاإ واألشجا . فلان حسير فال األ ض وحرّش وحخاطّ الجبراد قبائال: 

  .لدحر وتوتاا من أضرا  الجراد  هللا مز وعاإ ا. وبللش وقّ مبارك من البّري ال من الجّوي

 

 ثالثا: شربل الحبيس

 تأسيس محبسة شربل -1

 ملحبم الاأل ض المسّماة المروج من مدباحخ بنب وإخوانه من إنمج بطر  أخل أوسد بو  ميا 1798إنّه بتا حخ 

حر التجلاّل  اللائن علب  طبو  طبابو   والمتاولب. حلنّبوه النأبال  ا    بمووّ حّج. من الديخ حسن ملحم وأعطانم د

وسباعدوه مبع أنبل القرحب. لأنباء اللنيسب. علب  إسبم الرسبولين بطبر  وببولس.   10وأعطوا المحالّإ ألخيام حوسبو

سبنواإ وسبيم 4ّ عنبده داود بعبد وترنَّب  حوحنّبا الحلبو وحوسو ترك العبالم ولبأس إسبليم  نأنب. العأّباد مبن الأطبرك

ومعابم أحضبا مبن قرحب.   1814كاننا. إنتسأا إل  الرنأانّي. اللأنانيّ. الما ونيّ.  وأونأا األ ض إلياا إبتداء مبن العبام 

  .1828وُوِعل دحر ما  بطر  وبولس محأس. سن.  .إنمج األخ مخاحل واأل  سمعان

 

 وصف الهحبسة -2

                                                 
 نقل الرنأان إل  بي  عناحا اللي سلنه الرنأان مؤقتا.: وحوضح شألال 7
الال عل  الصفّين مع غرفتين لجاب. عّمر األقأي. واللنيس. بتمامام األخ عأدهللا الخأاز )المعروف بالحّجا ( أّما عما  غرف الممد  الدم 8

 الأحر  األ  العام سابا العاقو ي  وكمال. غرف الأحري عّمرنم األ   وكس المدمدانال مع بضع قالّحاإ لجا. الجنو .
؛ 1841 1ك 15   فالعمدي من أخ ورمانو   ؛ و1841 2إ15  فال قرطأا  منأ  عمانوئيل  نأان بمرض الجد ي  ونم:  3توفاّل  9

وفبال الموضبوع نفسبه مبن  .1842أحلبول  23 فبال  تبرتج  مبنأخ اسبلند   ؛ وقتبل المتاولب.1842 2ك 8   فبال تنّو حن منأخ صموئيل   و

م ببه ا عبراض ونبو أنّبه ّ مبن البلي تقبدّ تعدحاإ الحمادح. المتاول. عل  دحر قرطأا كتّ  ئيس دحر قرطأا إل  الأطرك: ومن حيبث التحّسب

 .حاصل لنا ا حتياج إل  الجابخان. تأمروا لنا كم  طل  صاص وبا ود ألول ا حتفاظ من أمر حأتال عل  غفل.
 نو من أّسس  نأن. العأّاد  فال دحر التجلاّل  قأل أن حتّفن مع الرنأانيّ. اللأنانيّ. الما ونيّ.  وحلتحن باا. 10
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م. نال طابن واحد أ ضاّل  مؤلَّف. من وناحين  شبرقاّل 1378و عن سطح الأحر والمحأس. واقع. عل  قّم.  تعل

صببوامع  ووميعاببا مسببقوف. بالجببلوع واألخدببا . واللنيسبب.  معقببود سببقفاا  3وغرببباّل. وكببّل ونبباح مؤلّببو مببن 

بالحجا ة  والملبح بجانّ الحبائم الدبرقاّل  ملبّر  علب  إسبم الرسبولين بطبر  وببولس  شبفيعال المحأسب.. أ ض 

يسبب. مفروشبب. بحجرحّبب. بسببيط.  وفببال حببائم اللنيسبب. الارببباّل  بببا  حببدخل منببه العببوام مببن خببا ج المحأسبب. إلبب  اللن

 اللنيس.   أسا لسماع القدّا .

الدبمال بقنطبرة. والمحأسب.  إلب رواق مفتبوح ببشبرقا  حنتابالومن الممد  اللي حفصل الصوامع عبن اللنيسب.  

.. ونبال معّرضب. للعواصبو والصبواعن  نبد  ووبود مالابا  قّمب. مسوَّ ة بسو  من حجر  حعلو من مترحن إل  ثالثب

  .مأنول. فال لأنان لعلّونا

 

 حبيُس ا األّول -3

تدرحن  29فال فأّول حأيس دخل نله المحأس.  من أبناء  نأانيّتنا  نو  ول هللا األ  أليداع الحردحنال.  

خل أّوس إل  محأس. قزحيّا  وملث فياا نحو اغناطيو  بليأل. ودالعام   إستمدّ ا كن من األ  1829الاانال سن. 

سن. ونصو. ثّم انتقل  بأمر الرؤساء  إل  محأس. ما  ما ون عنّاحا. كان محأّا لعمل اليد فاو اللي بلّم المحأس.  

وحمل بالطاا عل  ظاره من ملان بعيد. ونو اللي غر  اللرم  فال شرقاّل المحأس. بعد أن قطع األشجا   وأعدّ 

 .وقد أورى هللا عل  حده معجزاإ. ا وتنقيتاا  إل  أن صلح  للارا األ ض بقلأا

 

 شربل في اإلستحباس "أستاذا"رأي   -4

ويشكو   كان حزو  أخاه الحأيس أليداع  (1850 -1847)أثناء ووود القدّحس نعم.هللا الحردحنال فال دحر عنّاحا 

قبائال:   ول المحأس. ليلون وإحّباه فبال سبالم وطمأنينب.فلان أليداع حلّح عليه وحدعوه إل  دخ  لهلديه أفكاره ويعترف 

حيبث تقضبال بباقال عمبرك بالابدوء والسبلين.    أن تترك الدحر وتبأتال إلب  نبله المحأسب. معبال  األوفن لش واألنسّ

إّن الدذين فأوبا : . فتعبيش بأمبان  ونصبرف حياتنبا سبوحّ.  بعيدا عن كّل ضوضاء  وتصلاّل براح. ببال وصبفا فلبر

هناك اإلحتهال والصبر وشسدر اإلرادة،   وفضل أشبر  مإ الجه ور في ا أجر شبير  عيشة الهشترشةيجاهدون في ال

واحتهال ضعف الضعفاء. وأّن عيشة اإلشتراك تعدّ عندد ببداء الدروح مثدل استشد اد دائدم، إذ ال يسدوب للراهدب أن 

يكدّر إخوته. وعليه أن ينتبه شّل اإلنتباه يعهل ما يالئم ذوقه وطبعه وأخالقه. بل عليه دائها أن يس ر لئالّ يهّس أو 

ب مدن  ك بشيء ما إخوته. هذه هي واجبدات الراهدب. أّمدا الحبديس يدا أخدي ف دو وحدده ال مجدّرِّ إلى سيرته لئالّ تشّكِّ

ويعيش على خاطره. أّما في الددير فالراهدب  -أي كرم المحأس.– الخارج، يقضي أوقاته بصالته وبإتقان هذا الكرم

يجدب أن نعديش بدين جه دور لبلا  .طاعة. ثّم في الهحبسة ليس نكايات، أّما مإ الجه ور ف ذا متدوفّرمأمور بأمر ال

 ،اإلخوة فدي األديدار ونحتهدل بصدبر وثبدات مدا يلحقندا مدن ال دزء واالحتقدار، ب دا يدزداد أجرندا، ونكفّدر عدن بثامندا

ثدّم  (19\11 لو)" تقتنون أنفسكم وبصبرشم  "(13\24 متّى)" من يصبر إلى الهنت ى يخلص"ونعهل بقول الرّب: 

ومددإ ذلددك أقددول: لكددّل  دعوتدده، ولدديس شددّل الندداس سددواء، ف ددذا . فددي الدددير مددن مددارس الفضدديلة يكددون قدددوة لغيددره

 .وأنا هذه دعوتي، وقد عانقت ا من زمن طويل. للصالة، وذاك للعيشة الهشترشة

 

 أوضاع الرهبانيّة قُب ْيل استحباس شربل -5

  اللي تدّخل فيه الأطرك الما ونال  وعيّن  ول هللا األ  مأا ك حليحل  ئيسا عاما  1832بعد مجمع عام 

بدأإ فال الرنأانيّ. أحزا   أنم  سحقا قوميّ. القرى. وبالرغم من الحفاظ بعض الدالء عل  الروح الرنأاناّل  

إل  أن ُعيِّن األ  افرام  تينعتنام ... وبقي  أدحرة وأيل والدمال مدترك. بين  نأان المقاط فالقوميّ. المناطقيّ.

 .1862وعجع  ئيسا عاما عام 

 

 سياسة األب العام افرام جعجإ -6

وأيل  تقرحأا  من الرنأان الدماليّين وأسَّس  .فأفرغ أدحرة مقاطع . المناطقيّ.القوميّ كان األ  العام من دعاة 

. فال دحر طاميش  ليقيم أوقاتا كايرة عامّ دحر ما  سمعان القرن ومد س. بان فال الدمال. ونجر كرساّل الرئاس. ال

  .فال دحر قزحيّا ودحر ما  سمعان القرن
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 دير عنّايا حتّى استحباس شربل -7
وبدأوا ححّجمون الحأيس أليداع الحردحناّل اللي   تسلّم ماام دحر عنّاحا  الرنأان الجأيليّون  سسيّما المدامد.

حالًّ  1856. طرح اسمه الأطرك الما وناّل كرئيس عام لسن. كان شأه  ئيس فال محأسته  وكان إدا حّا ناوحا
ف فال نلو اإ المحأس.   .لمدلل. حزبال الرنأانيّ. حوماا كونه من أشار الرنأان علما وفضيل. وإدا ة فتصرَّ

 1870وبعد العام  .ما عدا اللي بيع بعد وفاته  1870و 1833وقفيّاإ بين العامال  7قطع. أ ض و 50 واشترى
وبعده األ  عأد   عنّاحا األ   وكس المدمدانالّ دحر   حدث خالف بينه وبين  ئيس حّج. اشترانا تا حخ آخر

ضربوا األخ عأدهللا الأاناّل خادمه وورحوه   ءأ دحاأناسا المسيح حسانده األبوان  وكس وأنطون مدمش؛ فأ سلوا 
ال. للّن "الرنأان" حرحدون كّل شالء  أدّى إل  تدّخل األ  العام وعجع  تنازل بمووأه الحأيس عن إدا ة األ اض

 فأت  "األ  أنطون مدمش وشمم العَْنزاإ من الراع ". فلتّ الحأيس إل  الأطرك حستنجده بأحداء المسيح.

 أليشاع يطلب شربل بجرأة القدّيسين -8

ايرة مجموعباإ كأيبرة  تتبألّو كبّل منابا مبن مجموعباإ صب 5 نأبان الرنأانيّب. إلب   القوميّ. المناطقيّب. فرزإ

ّّ  كببان "القببدّحس"أليدبباع  وللببّن األ  الحأببيس .والمصببالح القروحّبب. 11 ابطاببا القراببب. الدموحّبب. وخاصبب. القوميّبب. حُحبب

م حنسبِحّ إلب  الدبمال  نرببا مبن لبلبللش مبل لمصبلح. دحبر عنّاحبا والرنأانيّب.  وحع نأنته  وحؤسفه مبا حجبري فيابا  

  لفضبيلته هاأل  العبام افبرام وعجبع  البلي كبان ححترمب قبد شبربل  مبن األ  ضطااد  ببل ببالعلس  فقبد طلبّ اس

أبق  له األ  شربل  ولم حأخله إل  الدمال. وأحضبا طلأبه مبن  بأن مهوإدا ته ونو أحضا شقين "قدّحس كفيفان"  فلرّ 

 .1869ل بعد آحب. السبراج التبال حبدث  فبال تمبوز أِ ! وقَ  ئيس الدحر  األ   وكس المدمدانال اللي  فض فال الأدء؟

 وَعلََمال قداس..  وحلونا كونيَّين  ه  سميّا غداة وفاته ودفنهثَ رِ ليَ   حاس فلأّ 

 

 (13-25/1 متّى)ماء في السراج  -9

  لّما كان فال الدحر  فال عاد  ئاس. األ   وكس المدمدانال حزاول العمل فال الحقل كأصار الخدم. فليل. ما

حّصادحن. وبعد عداء الرنأان  والحّصادون عل  أحّام الحصاد  وكان مع الدحر عون.   ونو ححر  معز الدحر

  ماتّم بالقيام بواوّ الحّصادحن 12 وال. والخدم مداولون بخدمتام عل  المائدة واللرا وال 30العداء كانوا نحو 

. فانتاره اللرا وال قائال: أن يضإ له زيتا في السراجطلّ من اللرا وال أمام الجماو  عل  المائدة  وق  العداء 

 م تأِإ قأل ابن فال الناا ؟ لماكا ل

 شنُت في الحقلة. فأوابه:  -

 غرفته.فقال له: قصاصا لش   ما فال زح  الليل.  ُ ح. فأطاع  وعاد إل   -

وكان الخدم قد وضعوا فال طرحقه بنلا بالعرض  ليسدّوا عليه الطرحن  عار به وسقم علب  األ ض  علب  أنّبه 

ر أو شلوى. فلحن به س وكان خادما فال الدحر آنبلاك  وطلبّ السبراج   سن. 13وكان س حتجاوز   ابالم حفه بللم. تلمُّ

وتوفيرا للزح   قد أمبر البرئيس   مأل السراج ماء من تنل. الصفوة  منه  بحّج. أنّه سيمألُه له زحتا  وللنّه فال الواقع

  شببربل وأضبباءه  فأخببله األ  وببال شخصببيّا والمنببع صببد  عببن الببرئيس لللرا  اللرا وببال بببأسّ حعطببال أحببدا زحتببا

بايا  شربل  قد أمر الرنأان أن س حضيئوا غرفام بعد قرع ور  النوم  فأفاق الرئيس فبال   فأضاء. وكان الرئيس

 األ  شربل. غرف.وكنّ إل  حيث الضوء  ففكا به فال  غرفتهفخرج من   الليل بحاو.  و أى النو 

اك ا الفقر؟ فجاا حاس عل   كأتيه طالأا منه فقال له: أما سمع  الناقو ؟ لماكا لم تطفئ سراوش؟ ألس  ن

شربل غرف. وكان سابا فال خا ج  .علم ب ذا الهنإألم و رجعت من الحقلة، وعلّي صالة فوفيت االافران قائال: 

للرئيس: إناّل حضرإ ألمأل سراج األ  شربل   سابا لاق  الرئيس من غرف. األ  شربلخرج ح وبينما .قرحأا منااو

لُ  برووعال عل  تنل. الصفوة  المووودة خا وا  ومألُإ السراج مناا. فرفض اللرا وال  إعطائال  عندئل تحوَّ

ففتح السراج  وأفرغ محتواه فال وعاء  فتحقّن الرئيس أنّه ماء. عندئل لم حُخِو  ئيس الدحر تأثُّره عل  من كان 

  .حوله. وقد سرد لام واقع الحال  وانتدر الخأر فال الدحر

  فال صأاح اليوم التالال  إستدع  الرئيس األ  شربل  وقال له: إكا أ دإ  خدم. الحأساء  فال بعد نله الحادث.

 مانع من قألال.

ك بحسب قال له األ  شربل:  بين رغبتي وأمر الرئيس فرق بعيد. فأنا ناذر. والناذر، ال يجوز له أن يتحرَّ

 إرادته، ألّن إرادته لم تعد له. فإذا أمرتني حضرتك، طعت ورحت.

                                                 
ّّ واحبدا ظلم أ :القدّحس باسيليو حقول  11 ن حلون فال الدحر إخوة مرتأطون با تّفاق  بائع  بائع وثالث. ثالث. وإثنبين إثنبين  ألّن البلي ححب

 .أكار من الأاقين  فاو حظار أّن المحأّ. اللامل. ليس  فيه
 من كّر ونو كيل للحأو   واللرا  ومع الُلّر ملان المون.  واللرا وال نو الرانّ المسؤول عن مؤون. الدحر. 12
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. فصلّ  الرئيس عليه  وبا كه. فقام وطلب برشتهفقال له الرئيس: إكنّ. فركع األ  شربل أمام الرئيس 

شاكرا ومسرعا  فجمع كتأه الروحيّ.  وكتّ صلواته فال قطع. الأال : فراشه وغطاؤه وحزماا بمرس. صايرة. 

  .وألقانا عل  ظاره. ومّر باللنيس. فزا  القربان. وصعد إل  المحأس.

 لهاذا الهحبسة؟! -10

كان األ  شربل شدحد الرغأ. فال ا عتزال عن العالم. وقد ظارإ  غأته فال كونه لم حطلُّ  عندما سيم قّسا  

أن حعفوه من األشاال اليدوحّ.  التال كان حزاولاا قأل القسوسيّ.. وبما أنّه وضع بأمر السلط.  س بطلأه فال نلا الدحر 

كان حصنع ما حعمله أكار ابباء. إك كانوا حنصرفون بعد صالة الخو   والتأمُّالإ المنفرد عن القرى فال الأرحّ.  

وحيث إنّه فال نلا الجيل األخير  قلَّ أن اشتال  الروحيّ. إل  الدال فال الحقل  مالما كان حصنع الرنأان القدماء. 

فال الدحر والحقل  أمرا ناد ا لقناعته  ابباء فال الرنأانيّ. بالحقل  نظرا لحاو. الرعاحا إليام  كان ووود األ  شربل

وتعدُّقه للفقر الللاّل أو   حأّه للصم  ونربه من معاشرة س أنل العالم فقم بل الرنأان إخوانه نّ إباله الحال.. 

وحتركونه فال الدحر لئالّ حفقد شيئا من  وحه    ماتاته الداقّ. الارحأ.  وعل الرؤساء حجا ون  غأاته دون أن حطلّ

ص بخدم. الرعاحاالسامال المال الصالح فال الصالة  والقدّا   والدال   للال حعطالأبقوه فال الدحر  لللش    إكا ُخّصِ

ل إلى الهحبسة إذ رأوه عائشا عيشة حبيس   والمحادثاإ الالنوتيّ.  وسماع ا عترافاإ للروال أحيانا ثّم أُرسِّ

ته الرنأانيّ. منل ا بتداء... ولم تختلو حياته فال الدحر وكان  حياته النسليّ. فال المحأس.  تتّم. لحيا  خارجا عن ا

وذهابه إلى الهحبسة، لم يكن بطلب منه، بل عهال بالطاعة  .عن حياته فال المحأس.. وبحّن حدعونه أعجوب. النّساك

  .وفضله في الهحبسة لم يكن بأعظم مّها شان في الدير. ألنّه نو لم حلن له كوق خصوصاّل. لرؤسائه

: إّن إخوته الرنأان لم حعودوا حستطيعون احتمال قداسته إك كان بماله حوبِّخ الرنأان والحأساء و أي آخر

يخجل من ذاته  يأشل حبّة عنب، ورأى األب شربل، في الحالالمحافظين س المتراخين فقم. فلو عرض ألحدنم أن 

 .ويترك العنب

 خادم أليشاع -11

وكان األ  شربل حخدم إخوته  .، فلبّى حاالإلى الهحبسةشربل الحبيس األب أليشاع الحرديني، طلب 

وخاّص. الحأيس األ  أليداع  حأخل له حاواته من الدحر مال أكل وشر   وحخدم له القدّا . ونو حأتال   الحأساء

 أحيانا إل  الدحر حتلو اللبيح. فيه لعدم ووود من حخدم له القدّا  فال المحأس.. وبقال ماابرا عل  نله الخّط. س ّ 

  .سنين

 بارك ل م جّرة الهاء -12

أت  الجراد إل    1871قأل سن. أي   عندما كان األ  سمعان إنمج س حزال فال العالم  قأل دخوله الرنأانيّ.

منطقته. فطلّ أنالال إنمج من األ  شربل أن حأا ك لام ماء ليرّشوه فال كرومام وحقولام دفعا ألكى الجراد. 

وكان ححملاا األ  سمعان نفسه  و ّشوا باا كرومام القرحأ. من المحأس.  فلم حدخلاا  وفعال با ك لام وّرة الماء 

  .  تماماظَ فِ الجراد  وحُ 

 (5/43 مر)! قدّموا له الطعام -13

مرض خالال  الدكتو  نجيّ بش الخو ي  وأشبرف علب  المبوإ.   1873نحو سن. شاد اسلند  بش الخو ي: 

بل أن حأتال ليصلاّل عليه عس  هللا حدفيه  ألّن ودّي كان طأيأا  وكان حعتقبد أّن فأ سل  ودّتال  والدته  إل  األ  شر

فأفامبه أّن المبرحض بحالب.  بأن يدأتي لديال.حالته خطرة  س حملن شفاؤه. وعند وصول الرسول لأل  شربل  قال له 

لئالّ حستلف  أنظا  النا   تواضعا منه -سنذهب فورا، ولكن ال أريد أن يراني أحدخطرة  وس حملن التأويل فأوابه: 

وعندما وصل إل  الأي   كان  حبرا ة المبرحض مرتفعب. وبدّا ونبو بحالب. الايأوبب.. وكبان مرحضبا بالتيفوئيبد.  -إليه

فصلّ  عليه األ  شربل  ومسح وأينه بمندحل مرطّ بالمباء المأبا ك. وفبو ا فَبتَح عينيبه  بعبد أن كبان فاقبد البوعال 

تببين: بونببا شببربل؟! فقالبب  لببه والدتببه: قَأِّببل حببد األ  شببربل! ففعببل. فقببال األ  شببربل منببل أحّببام ونطببن بابباتين الللم

موا لده الطعدام  مّجدوا هللا، فقد شفي الهريضللحاضرحن:  ! فتبردّدوا  ألّن الولبد كبان مرحضبا بالتيفوئيبد  وكبانوا ق دِّّ

وانصرف. عندئل قدَّموا له الطعبام   ألّح علي م بأن يطعهوه،حعتقدون أّن الطعام سيقضال عليه. عل  أّن األ  شربل 

فأكل وا تاح. وبعد برن. قليل.  عاد والده  ودّي  إل  الأي   فأخأروه بما فعل األ  شربل. فقال لابم: قُِضباَل األمبر. 

سبن..  85ففكا كان من أمل قأل األكل  فلم حعد من أمل بعد األكل. وللّن الولد ُشِفال  وعاش  وأصبأح طأيأبا  وعباش 

 األ  شربل مرا ا فال حياته. وقد داوى 

  ...ليخلفهأليشاع يوصي بشربل  -14

 76له من العمر و  1875شأاط  13سن. ونصو توفاّل فال  44  أليداع فال محأس. عنّاحا األ ض وبعد أن ق

 سن.  مسلّحا باألسرا  المقدّس.. وكان موته عجزا طأيعيّا. وبقال بانتأاه كامل إل  آخر دقيق. من حياته. ودفن حوم
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فال و .فال مقأرة دحر ما  ما ون  بجنّاز حافل  ووضع ضمن صندوق من خدّ 8شأاط الساع.  14اسحد فال 

األ  شربل أن حنحأس فال المحأس.  سميّا. فأقام فياا مع الحأيس  أمر الرئيس األ  اليا  المدمدانالّ اليوم التالال  

  .األ  ليأاو  الراماتالّ 

 

 يشربل ي هل من ج أليشاع اإلقتصاد -15

عادة الحأساء أن س حسمحوا بقطع الحطّ من حرش المحأس.  نظرا لقربه من الدحر  بل كانوا  منكان 

أوا وافرعوا من المحالّإ الأعيدة الاير مصان.. أّما األ  شربل  فقد خالو عادة أسالفه  وترك المسأل.  حقولون: حّطِ

كلّاا إنقيادا أعم . وكلا قل عن مسأل. ومع النلو   لفطن. الرئيس وحلمته. ونللا كان منقادا ألمر الطاع.  حياته

وخالفاا  غيره كان حجمعاا لمدترى أمالك للدحر  أّما نو فيسلّماا لخادمه  ثّم للرئيس ليصنع ما حراه  دون أن 

  .حأدي أدن   أي

 

 قهر بين النجوم -16

فما أخلَّ بأدن  واوّ   انون الحأساءلم تختلو حياته فال المحأس. عن حياته فال الدحر  إسّ بلونه كان متّأعا ق

وتسنّ  له أن حطاوع  غأته الزائدة فال التقّدو وإمات. اللاإ  وا كتفاء بووأ. واحدة فال  .من واوأاإ الحأساء

 وكان حزحد القانون تقّدفاإ زائدة مال المسح وزنّا  الحدحد عل  اللحم والجلد.  .اليوم

فقد كان   وتفّوق عل  الحأساء وميعا .بين الرنأان األتقياء أحد قانونبالفضيل.  وحفظ ال كان حأيسا س حماثله

فحياته مالئليّ.   كما تمتاز السندحان. اللأيرة عن الأالّن.  وكالقمر بالنسأ. إل  النجوم  لمانيّأنلرنأان والعلبالنسأ. 

  والقرحّ. تتماّل بدخصه العفّ.  والرزان.  وا حمان الحاّل  والرواء  ومحأّ. هللا  سماوحّ.

 (13/14 يو)خادم الحبساء  -17

وكان األ  شربل حتبردَّد علب  البدحر   1880نيسان عام  25دخل األ  ملا حو  المدمداناّل محأس. عنّاحا فال 

يَحِمبل علب  ظابره   فليأخل للحأيسبين األببوحن ملبا حو  المدمدباناّل وليأباو  الرامباتاّل حاوباإ المأكبل والمدبر 

وكبان حعتأبر نفسبه خادمبا للحأبيس   ألنّه كان حقبوم بخبدمتاما  يه مؤون. المحأس. لمدّة أسأوعكيسا من الدعر  حأخل ف

 . فيقه األ  ملا حو  المدمدانالّ 

 

 !إرجإ إلى الهحبسة -18

ُكلِّو األ  شربل بالسبار لبيال علب  حراسب. صبحراء المقتبال والخيبا . وفبال الصبأاح ووبد األ  ملبا حو  أّن 

رأيدت بندات بوى وهدي ى. فبوبّخ األ  شبربل علب  نبلا ا نمبال. فقبال لبه األ  شبربل: الصحراء قد أكلتاا بنباإ آو

. فقبال لبه األ  ملبا حو  ماتاظبا: إكنبّ ونبم فبال البدحر. صغيرة، فأخذتني الشدفقة علي دا، ومدا منعت دا عدن األشدل

را ّ إلب  العّدبال فبلن مبن سبنواإ! البلي أنملبهرأى المصبأاح فا غبا  فبدخل غرفتبه الفا غب.  و  فوصل الدحر متأّخِ

ليمأل له المصأاح زحتا. فأوابه العّدال: إّن اللرا وال  اح وليس عندي زح   فرواه أن حعطيه ولو قليال من الزحب . 

فأضاءه فأنا  وبقال الماء حضالء مدّة أطول . فأخل العّدال المصأاح  ووضع فيه بدل الزح  ماء  وسلّمه لأل  شربل

اللرا وبال غرفب. األ  شبربل  فووبد سبراوه مدبمش ن دخبل األخ فرنسبيس مّما لو كان زحتا. وبعد الايبا  بسباعتي

أخاه الرئيس  وأخأر  .منا ا. فدنا منه  وامتحنه  فرأى أّن فيه ماء  فخاف األخ واضطر   ولم حجسر أن حسأله شيئا

ة إلبب  لببلا فببال صببأاح اليببوم التببالال أمببر شببربل بببالعود األ  اليببا  المدمدببانال  ففحببص السببراج وووببد أّن فيببه مبباء.

 .طرده مناا األ  ملا حو  المحأس.  التال

 

 الثاني: ج ود الحياة الفصل

 أّوال: وصف شربل

 تعريف -أ

قصبأ. أنفبه طوحلب.    زحنبا  معتبدل الفبم والعنبن   فيعابا طوحبل األصبابع    مسبتقيم الظابرسبم160طوله كان 

 مسبتدحر ده مابل الأبانم. وووابهوزنب  ضبعيو الجسبم   قيبن الأبدن  سبه طوحبل علب  عبادة الحأسباءأودقيق.  شعر  

 الفببرح يببهحلببوح علو  مجعّببد الجأببين. حطفببح نببو ا  ونيأبب. هللا عليببه. وحجببل  كببّل القلببو  إليببه مدببرق   وللنّببه قيببنو

وفال وواه إنعلاساإ التقوى ومحأّ. هللا فال كّل آن  وسسيما فبال وقب  الصبالة. . والوداع. والسلين. وطمأنين. القلّ

 أسبمر  حنطال  ولون وواه شاحّ. ه ألّن الرّ  قد أصأح قّوته  وغناه  وفرحه الدائمكان نو  سماوي حضالء ووا

  حتّبب  فببال بسببرع.للنّببه حمدببال  ؛ولببدا علبب  عظببم أصببأحمببن كاببرة التقّدببو والسببار  و .اللببون قببد لفحتببه الدببمس
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اا طوقد وخ  دقرةميّال. فال أصلاا إل  ال  متوسط.  وقصير اللحي. خفيفاا .شيخوخته. وكان ملتاأا فال وميع أعماله

وظبلَّ  .ونباد ا مبا كبان حاسبلاا  فلانب  فتاحبل فتاحبل لقلّب. الاسبيل والعناحب. بابا؛ الديّ فال وسطاا وفال أعل  وانأياا

 . شعره أسود  بأكارحّته  إل  حين وفاته تقرحأا

 

 روايات وأحداث -ب
 أصفر اللون -1 

 ءهالحأساء  فجاء األ  شربل وولس إزا  للمّرة األول   إستدعمحأس. شربل  األ  مأا ك تاب   الّما ز
دلل صليّ. وما كان حرفع نظره إليه وس إل  األخ اللي معه. وما مطرقا إل  األ ض بنظره  وحداه عل   كأتيه ب

 ه فال المّرة اه عنه بلّل اختصا  ووداع.. ولّما زسأسحعّما  كان ححادثاما  وس حسألاما عن شالء  بل كان حجاوباما
يه أقّل تايير سوى فال شحو  لحظ علحد سّ  سنواإ  كان بتصّرفه  ولوسا وكالما  كالمّرة األول . ولم الااني.  بع
فجسمه كا  كالدمع. فال   عينيه ترفرفان كان حَُظّن أنّه ميّ  كان أصفر اللون  وإك لم حلحظ مخاطأه أنّ  وواه.

  .حتّ  صا  نحيال نزحال أصفر اللون محأّ. هللا 
 يوميّاته -2

رى األ  شربل  اكعا نصأا قر  الأا  خلو اللّل  وحأق  علب  كان حُ حقرع ور  الناوض باكرا ودّا   ماعند
نلا الدلل كتابه بيده وضاّما حده إل  صد ه ووابه فبال األ ض؛ ثبّم حقبدّ  بباكرا  وحبلنّ إلب  شباله  دون مالب. أو 

أمر  ئيسبه أو ببأمر صباحّ الوظيفب.. حمدبال إلب  تلّاال  ومعه حأله ومعوله. وللن س حلنّ من تلقاء كاته بل حتقيّد ب
شاله فال الحقل الأعيد أو القرحّ أو اللرم  حامال مسأحته بيده  وحصلاّل  س حتحدَّث مع أحد فبال الطرحبن  وس حلتفب  

 . ومت  وصل إل  محّل شباله  بالحبال حأخبل معولبههللا يبارشكس حمينا وس شماس. وإكا قال له أحد: المجد هلل. حجيّ: 
وحأدأ بالدال بلّل  غأ. وندباط  كأنّبه أويبر  ولبه أوبرة كأيبرة حزحبدوناا لبه إكا زاد شباله. وس حاّمبه إكا كبان  ئبيس 
الدال قّسيسا أو أخا أو أويرا  فاللّل حماِّلون عنده السلط.  التال نال من هللا. حدبتال بلبّل قّوتبه شباال متواصبال شباقّا 

حرفع  أسه من األ ض حضر  بلبّل قّوتبه  وحلبدّ نفسبه حتّب  حجبري العبرق س حأخل  اح.؛ أحيانا حنلش بالمعول س 
ولبم حرفبع قلنسبوته ليمسبح عرقبه  ببل دائمبا كانب  محزومب. بجرزونب..  متصأّأا من وأينه  وثيابه مألّل. مبن العبرق 

ل األ ض أمبام البزا ع. وفب ر حيطان  وحجمع الحجا ة وانأبا بيدحبه  وحقطبع الابوف ليُعبّزِ ال شباله أحضبا وأحيانا حُعّمِ
كان نظبره دائمبا منخفضبا إلب  األ ض  وحبداه كانتبا قبد تللللتبا  وحأسب  ولبدتاما مبن كابرة الدبال. وفبال أحّبام الحبّر 
الددحد فال زمن الحصاد كان ماله فال أحّام الدتاء  س حرفع قلنسوته عن عينيبه. ومتب  قعبد غيبره للراحب. وأخبل المباء 

حجلس عل  حدة وانفراد  س حتللّم وس حدر  كأنّه حنتظر العودة إل  الدال الأا د  والتسلاّل بأعض أحادحث  كان نو 
 بفا غ صأر. ولوس أمر الطاع. لما ا تاح.

وعندما حقرع الجر  للصالة  حعتزل حيث س حُرى  وحركع عل  الترا  والحجا ة  وحرفع حدحه  ثّم حصلاّل فال 
دعببوة األ  شببربل والرنأببان إلبب  األكببل عنببد الظاببر  س  كتابببه. ثببم حعببود إلبب  الدببال. وإكا تببأّخر  ئببيس الحقببل عببن

حتململ  وس حقول مّرة وعنا أو تعأنا. فاله الللم. لم تخطر بأاله قّم  فاو ما تلفّظ بابا قبّم؛ وإكا كانب  حجبا ة الحقبل 
ا ة التبال وأشجا ه تتللّم  كان األ  شربل حتللّم. فما كن  تسمع حوله إسّ وقع معوله عل  الحجبا ة  أو صبدى الحجب

كان حرفعاا مبن األ ض ليعّمبر بابا وبد ان  أو حلقيابا فبال الروبامال  فالصبم  كبان أليفبه وعدبيره. وكبان الرنأبان 
واألوراء حوله حاابونه وححترمون فضائله وحتحاشون أن حتحدّثوا أمامبه بحبدحث مبا بّطبال  فلبم حتجبّرأ أحبد حتّب  أن 

لواقع.  إك لم حلن حاتّم لابا  وس حلتبرث بمبا حجبري فبال البأالد  أو حمزح أمامه  أو ححادثه بحدحث عالماّل بالحوادث ا
 لعناح. هللا.  تا كا كّل شالء  مع  بّه فال الرنأانيّ. من األمو  المتعلّق. با دا ة  بل كّل نّمه فال شاله

حظبّل وإكا ما بقال  ئيس الحقل.  حدتال إل  ساع. متأّخرة. كان األ  شربل   حأق  فال شاله حتّ  غيا  الدمس
مدتاال بنفس النداط اللي بدأ فيه الدال  ببل كانب  حماسبته  تبزداد علب  طبول الدبال. وس حنأِّبه  ئبيس الحقبل إلب  
فواإ الوق   إك ما كان حعترض أصال عل  شالء. وعند المساء كان حجمع من الاوف والحطّ حمبال كأيبرا ححملبه 

ه حصلاّل. وأحّام الالج والمطر  وأحّام ابحباد واألعيباد فبال عل  ظاره  وحعود إل  الدحر منحنيا تحتاا  ومسأحته فال حد
 الصيو  ما كان حفا ق اللنيس. وس غرفته. 

 شيف يأشل -3
شاد األ  اليا  إنمج: عند العصر  ميقاإ األكل كان حدعوه  فيقه  فيأتال ملتوف اليدحن  منخفض الرأ   

ه بالجلو  فيجلس  بعد أن حصلاّل  حقعد عل  منخفض الأصر  وإسليمه عل  عينيه  فيصل وحقو. فيأمره  فيق
األ ض وحتربّع  وحجمع ثيابه تح  قدميه لئالّ حظارا. وحأق  ملتوف اليدحن  منخفض الرأ  والأصر  إل  أن 
حأمره  فيقه قائال: ُكْل. وحضع أمامه صحن فّخا . فيرسم عل  وأاته إشا ة الصليّ بتأّنٍّ وخدوع كأنّه فال 

ساكتا  نادئا  محتدما. وبعد نااح. األكل  كان حأمره أحد  فيقيه باسل ابني.  فيناض  اللنيس.  وحأدأ باألكل
وحصلاّل وحتّم األمر. وناوضه كان ناوض نديم  دفع. واحدة دون أن حتوّكأ. واللي سمعته أنّه كان حدر  غسال. 
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كلش خفي.. وبالحيل. كنّا نختلس ولم أ ه  ألنّه ما كان حعمل تقّدفاته تظانرا للنا . بل حجتاد أن حفعل  13الصحون
  باير انتأاه النظر إل  بعض حركاته... وإكا كان حقع قليل من الطعام  أو من فتاإ الخأز من  فيقه عل  األ ض

 حنتاز الفرص.  وحلتقم كلش وحأكله بترابه. شربل كان 
 

 سّر وجود لبنان -4
سبن.. وكنّبا فبال  24وكبان عمبري  1897 تعود معرفتال بدبربل إلب  صبيو: 1950سن.  نخل. شاكر كنعان قال

كلش الوق  نقصد بعض األصدقاء فال كّل صيو لزحا ة وا. من وااإ الجأل العالي.. ولبم تلبن ننباك فنبادق كأبرى 
وطرقاإ مزفّتب. وسبيّا اإ. فلنّبا نقصبد الجأبال  كوببا علب  الخيبل أو البدوا . وصبدف تلبش السبن. أن عباد صبدحقال 

اادة الحقبوق العليبا. فقبر إ أن نقبوم برحلب. إلب  ميروببا لعنبد الدبيخ بدبا ة شلري بش أ قش مبن ببا حس حبامال شب
الخازن. ثّم انتقلنا وردا إل  العاقو ة واللقلوق. وفال أثناء ووودنا فال كلش الجرد أ دنا زحا ة الحأيس اللي اشبتارإ 

سب. القدّحسبين بطبر  وببولس. فضائله وقداسته فال المنطق.. فنَزلنا إل  العبوحنال. ومبن وأبل العبوحنال انتقلنبا إلب  محأ
فاسترحنا تحب  السبندحان. التبال تبوّزع النبا  أوزاءنبا للتأبّرك منبل أحّبام. وبينمبا الملبا ي المرافبن ححّضبر لنبا طعبام 
الاداء من محمولنا إكا برانّ طوحل ضعيو حطّل علينا من الحقبل  وبيبده منجبل وضبّم. مبن األعدبا . فسبلّم علينبا 

وأخبل حتبولّ  خبدمتنا دون أن فدأذن بكدّل رحابدة وسدرور اه با ستراح. للزحا ة والابداء  دون أن حرفع  أسه. فاستأكنّ 
سدبق الفضدل، أشلدت فدي  وتمبتم: حجالسنا وحجلّ لنا الماء والعنّ. ودعوناه لمدا كتنا الطعام  فاعتل  برقّب. وحيباء 

و يددبّرنا، هللا قددير عدا شدّل شديء، هللا خلقنا وهوأككر من حدحاه مع شلري بش وأووبته عل  أسئلته بما حلال:  الدير
  ولّما أطنأنبا فبال وصبو ومبال المنباظر المنأسبط. أمبام العبين فبال نحن بخير على غير استحقاق، وهللا يكون معكم

إنّ ا عطيّة من هللا وهبه هللا للبنانيّين، إّن هذا الهوقإ عطيّة مدن السدهاء لنهّجدد فيده  أوا  الحأيس: !الجأل والأحر
. ولبم حدبأ أن حأخبل منّبا ندحّب. أو تقدمب.. وكبان الحأبيس حسبتمع لحبدحث األسبتاك وس، شّل مدا لددينا هدو هللاسم هللا القدّ 

إّن فرنسا هي ابنة أ قش اللي أخل حردّد عل  مسامعنا أعمال الحأساء واألتقياء فال فرنسا  فقال شربل تعليقا علياا: 
للتأدبير  فطلأبب  إلب  الحأبيس أن حتلببو علينبا تأدببير . وفببال نبله األثنباء قببرع وبر  دحبر مببا  مبا ون الكنيسدة البكدر

. وكنّا خاشعين  اكعين نردّد الصبالة و اءه وكبان فردّد صالة البشارة واتبع ا بطلبة العذراء وزيّاح مريمالعل اء  
حرتّل بصوإ خاف  و أسه تح  ا سليم منحنٍّ إل  األ ض وعيناه ماّمضتان كأنّه مالك فبال صبو ة إنسبان متنقّبل 

وقو الحأيس بتواضع و قّ. غبرحأتين حدبيّعنا بنظراتبه المتّجاب. إلب  مبا   ح إل  السماء. ساع. غاد نا المحأس.بالرو
. وأككبر أّن شبلري لبم حقطبع ككبر الحأبيس وكبان هللا معكدمو اء الفضاء  وحداه مدتألتان عل  صد ه حتمبتم كلمباإ 

  .م وصالح م سّر وجود لبنانإّن هؤالء الحبساء األتقياء في رؤوس الجبال هم في ط رهحقول: 
 شربل يتصّرف ببساطة  -5

فال أحد األحّام كن  معه  ونو حامل حمل. قندول لسياج اللرم  فرأى غالف دفتر سيجا ة موس  موس :  شاد
عليه ما ك. خيّال. فأعد تجاوزه بمساف.  وضع الحمل. عن ظاره وعاد فلّمه. ولّما وصل إل  المحأس.  وضعه قر  

. فقل  له ضاحلا: نلا دفتر هذا مار جرجس أصلّي لهحصلاّل له. فقل  له: ماكا تصنع؟! فأوا :  الصو   و كع
  .سيجا ة. فسل . وأعطانال الدفتر فرميته

 
 (10متّىو ؛4/18 مر)ثانيا: شربل الرسول 

 تعريف -أ
و   كبان حقبوم بابا كّل مّرة حتاح له أن حؤدّي أّي خدمب. للنفب ربل خادم  عيّ.  وس مرسال. وللنلم حلن األ  ش

. وكانب  إ شباداته العلمبانيّينبابتااج. فلان أحيانا حسمع إعترافاإ من حطلّ منه من إخوته الرنأبان واللانب.  ومبن 
المرضبب  والمحبزونين  كببان حعمببل مبا فببال وسببعه لتعببزحتام  زحببا ة مفيبدة وخالصببيّ. وببدّا. وعنبدما كببان حُطلَببّ إلب  

الصالة ألولابم وعلب  مرضبانم. وكبان حصبلاّل للمحسبنين وللخطبأة  وحبلكرنم جعلام حسلّمون إ ادتام هلل تعال   بحو
حطيبع األ  فال قدّاسه. ولم حلن حتعاط  الوعظ  للنّه لم حلن حأخل بنصائحه وإ شاداته عل  مبن حطلبّ منابا. وكبان 

حبلنّ إلب  وا. وحعود إلب  البدحر  دون أن حخاطبّ أحبد  أمره أن حلنّ فيقدّ  للدركاء حوم األحد والعيد الرئيس إكا
وحالمبا حدبعر حلنّ تّوا إل  اللنيس.  ثّم   أمر الطاع. با تياح الأّيمفال القرى المجاو ة    حضو  ونّاز فال الخا ج

                                                 
وحدر  غسال. الصحون  و اء مماّل حأيأه حسبوع! كمبا تأكبل األم و اء طفلابا!!! والحأيأبين مبن فميامبا!!! إّن عصبر شبربل  عصبر  13

الفقر  عصر الجال  بالنسأ. لعصرنا المتطّو . فلان  الأيوإ من ترا   بدون حّماماإ  بدون مياه  بدون كاربباء  ببدون غباز... أواعبال 

صبحون وطنباور  والمالعبن مبن خدبّ... س دواء للاسبيل... فصبابون األمبس ...نبال ميباه الرمباد. والجلبال عبادة  المطأخ من الفّخا   من

حلون بالماء العادي  فمعظم األكل من الحأو  والأقول المطأوخ. بالزح . الطأخ حلون عادة بالدس  )طنجرة كأيرة من النحبا ( والطبأخ 

 والاسيل عل  نا  الحطّ...
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بينما الرئيس وسائر اببباء حبلنأون أّوس إلب  بيب  الفقيبد  ثبم النا  بوصوله حتراكضون إليه ليصلاّل لام عل  الماء  
 وحعود تّوا.  فال صالة الجنّازحيث حصير الجنّاز  فيدترك معام  حعودون مع الجاّ. إل  اللنيس. 

 
 
 

 روايات وأحداث -ب

 فرحة مسرورة -1

ا مووببودا فببال محلّبب. كاإ حببوم اسببتدعانال الحأببيس األ  ملببا حو   وكنبب  وقتئببل عاّميّببالخببو ي  ميببا:  شبباد

معبه امرأتبه  أتيبا لزحبا ة العوحنال  قر  المحأس.  فحضرإ ووودإ  وال مبن بقباعلفرا  نبو شبقين األ  شبربل و

  فلبم حقابلاباولدنما  فلم حقابل األ  شربل أخاه إسّ نحو ثالث دقائن داخل المحأس.. أّما امرأة أخيبه  عمادةالمحأس. و

كبان وميبع أنبل ونلبلا ولم تلن مع كلش إسّ فرح. مسرو ة مع ابناا وزوواا  بالرغم من عبدم مقابلب. الحأبيس لابا  

ّّ القداسب. مالبه.  بي  األ  شربل وأسبرته الولبد األ  ملبا حو   ولبم ححضبر األ  شبربل حفلب.  فعّمبدمقدّسب. وتحب

  وكنبب  أنببا عّرابببا للولببد. وبعببد مببرو  مببدّة طوحلبب.  وعبب  ا مببرأة لزحببا ة المحأسبب.  وبمرو نببا فببال طرحببن عمبباده

ال  وكبان دائمبا حقبول لبال: حبا العوحنال شاندتاا  وكنُ  قد صرإ كاننا. فقال  لال إّن الولد اللي كن  عّرابا له قد توفّ 

أّمال خدحنال لعند عّمال األ  شربل أل اه. فلّما  أتنال قد حزن  وبلي  عل  موإ ولدنا  قال  لبال: ننيئبا لبه إنّبه فبال 

  .السماء  ولم تسقم لاا دمع. واحدة

 

د -2  رفض أن يُعّهِّ

س شربل فال محأس. ما  كنأ  أّمال بأخال بطر  قأل اعتماده  لتعّمده من حد عّماا الحأيعيد نلد:  شاد

ما ون  فما واوااا بل خاطأاا بلالم قليل من داخل المحأس.  ونال واقف. قدّام الأا  المالن فما  أته وما  آنا. وقد 

ده الحأيس اللي معه. وما سمح ألّمال  ونال إبن. شقيقه أن تدخل اللنيس.  د الولد بلاته. فعمَّ  فض أحضا أن حُعّمِ

  .معته من طاق. فال با  اللنيس. المالنوتسمع قدّاسه  بل إنّاا س

 (28/19 متّى)عّهدوهم  -3

ميخائيل ابن   وفاحل  زقاهلل  إدقد عمّ  القس شربل بقاعكفرا ناأ"شاادتا عماد وحيدتان بيد شربل: لدحنا 

عّرابه  من بقاعلفرا العماد المقدّ  من حدنا بطر  بن شلّيطا قد قأل سرّ "و ."1873سن.  1ك 8الدأابال وكالش فال 

  ".القس شربل الحبيس كاتأه 1887أحلول  7مخاحل الخو ي شخنيّا ف  

 (10/8 متّى)اشفوا الهرضى  -4

  ليصلاّل إل  األ  الرئيس الأطرحرك بولس مسعد بطلّ من  إل  غد ا   توّوه مّرة إل  الفتوح فال كسروان

. وكان للديخ سلّوم الدحداح خمس. صأيان  ماإ منام ثالث. بالِسّل  وبقال عل  أبناء الديخ سلّوم الدحداح المرض 

األ  شربل ليقضال مدّة عندنم  حصلاّل لألوسد حتّ  حدفوا. فمض  مع  الرئيس  سلفأاثنان مصابين بالا المرض. 

ضر   حوعند  ووعه. شفال المرحضان حتّ  وصرف فال دا  الديخ الملكو  نحوا من شار  عأدهللا حوسو عون

رحت من هون رايح ورجعت : هه قصدا: كيو حالش؟ وما نظرإ فال طرحقش؟ أوابوسألإل  المحأس.  الخو ي  ميا

  .من هونيك جايي

 (20/21 اع)أن يتوبوا إلى هللا  -5

وفال أسأوع ابسم بفحدى السنين  أ سله األ  اليا  المدمداناّل   ئيس دحر عنّاحا  إل  كفربعال  إلب  شبركاء 

حعمل واوأاتام الروحيّ.  فبال زمبن الفصبح  بمبا أّن خبادم نفوسبام  كبان قاصبرا فبال المعبا ف الالنوتيّب.. الدحر للال 

  .نناكفلأّ  األ  شربل بلّل ا تياح  وصرف اسسأوع كلّه 

 

 

 

 ننسخ له  يكلّفنا أن -6

نأتي إليه، أن   ومن أخال مخاحل  اللي صا   انأا فيما بعد  يطلب منّيكان األ  شربل حوسو خليف.:  شاد

حن   حيث كان حللّفنا أن ننسخ له كتّ ما  أنطونيو  وما  قأرحانو   ليعطياا لللفي الهحبسة أيّام األحاد

سنواإ. وكان عمري  عندما تعّرف  عليه   4  تأّركا. وبقي  أتردّد عليه تقرحأا مدّة حطلأوناا  ليضعونا  فال بيوتام

  .سن. 18حوالال 
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 (32/ 4 وي)لي طعام ال تعرفونه  -7

كان نو وبعض ابباء فال حفل. ونّاز فبال قرحب. مدبمش  فأعبد انتاباء الصبالة علب  الميّب   دعبا األنبالال قسبس 

الدحر لتناول طعام الظار ما عدا األ  شربل  فلم حدعوه  ألنّام حعرفونه أنّه حبرفض ملتمسبام. أّمبا نبو فحالمبا تسبنح 

  .له فرص.  حقفل  اوعا إل  الدحر

 

  (7/14 لو) !قم !يا فتى -8

أّن والبدي كبان قبد أصبيّ بمبرض التيفوئيبد. ووصبل إلب  حالب. خطبرة وبدّا  فقبد فيابا األ  اليا  إنمبج:  شاد

  الوعال. وكان حعالجه أطأّاء من كلش العاد س حمللون شااداإ. وقد قطعوا الرواء من شبفائه. ولبم حعبودوا حعالجونبه

األ  اليببا    شببربل  ونببو وا نببا  وطلأببوا مببن  ئببيس الببدحرفالتجببأ إخوتببه وكووه إلبب  األ  . وكببان فببال النِببزاع

ا  مجتمعبين وكبان النب  وكلبش لبيال  أن حأمره باللنا  للصالة عليه  فلأّ  أمر الرئيس  وأت  إلب  بيتنبا  المدمدانال

! ثبالث مبّراإ  يدا ريشداإل  الأي   وصعوده عل  د و. الفرحز. وقو ونبادى والبدي قبائال:  هوعند دخول فال الأي .

. وكان حُحأّه ألنّه كان شّماسه  وحخدم له القدّا  عند الحاو.. وصلّ  عليه  ال تخففتح عينيه. فقال له األ  شربل: ف

. وببالواقع فقبد وعبال لدم يعدد مدن خدوف عليدهوعل  ماء  ّشه به وسقاه منه. وكنّ األ  شربل إلب  محأسبته قبائال: 

  .وأكل وشر . وبعد قليل  تعاف  تماما وقام من الفراش

 

 (5/41 مر)طاليتا قومي  -9

ئيس للصبالة عليبه  ّ ليصلاّل عل  وروس وأراحل من إنمج  وقد كان مصابا بمرض ثقيل فلنّ بأمر الرلِ طُ 

  .  وقد شفاه هللا بصالتهوباإ عنده ليل.

 (6/5 مر)للصالة علي م  -10

ن مبن البرئيس  أن حبأكن لبأل  اوتاح الجراد المنطق.  ومن وملتاا إنمج. فأت  نواطير إنمبج إلب  البدحر حطلأبو

فابتعد الجراد. وكان فال   شربل  أن حرافقام  وحُصلِّال عل  الجراد  فيَْنزح عنام. فَصلّ  عل  ماء  ُ شَّ عل  الجراد

أنّده ال يسدتطيإ الدذهاب إالّ إذا أمدره الألدة  بي  فيه مرض  ببالُحّم   فطلأبوا منبه أن حبلنّ للصبالة علبيام. فأوبا  

. فقال له الناطو : كيو أستطيع أن آمرك  وأن   انبّ؟! فأوبا  ألن الرئيس قد سلّهه إلى الناطوربذلك الناطور، 

. حينئل قال له النباطو  ليبلنّ. فبلنّ إّن الرئيس قد سلّهني لك، وأنا تحت أمرك، أذهب حيث تأمرنياأل  شربل: 

  .وإحّاه إل  بي  المرض  للصالة عليام
 (11/14 يو)! أليعازر مات -11

ّّ العربال  اللي كان ححسن معاطاته كاإ حوم  دُعال ودّياسلند  بش الخو ي:  دشا   اللي كان حتعاط  الط
ه ودّي بوحأكار أبناء عائلتنا  لمعالج. شخص وحيد أل ه  من أعيان عمدي   المدعو وأرائيل سليمان عأا   فتووَّ

لمرحض. ولّما حَئِس من شفائه  ولم حأَن لدحه من إل  عمدي   وبقال مدّة أ بع. أو خمس. أحّام حقوم خاللاا بمعالج. ا
ال حقول له: توّوه إل  محأس. ما  بطر  وبولس  واطلّ من الحأيس األ  بألوسيل. حستعملاا  أ سل  سوس 

شربل  أن ححضر معش إل  عمدي  للصالة عل   أ  المرحض  لعلّه حُْدف . فلَأّ  الطلّ والدي فو ا. ووصل إل  
. التال من أولاا انتُِد . المحأس. بعد الظار . وطلّ إل  األ  شربل أن حرافقه إل  عمدي   بعد أن أفامه المامَّ

فتردَّد األ  شربل فال الأدء  ثّم قَأِل بدرط أن حأكن بللش  ئيس الدحر  اللي كان وقتئل األ  اليا  المدمداناّل. وبعد 
حضاء عل  الزح   ليستعين به أثناء سيره فال  أن وافن  ئيس الدحر  عل  كلش  بدأ األ  شربل حُايِّئ قندحال 

الطرحن. ولم حُأاِ ح المحأس. إسّ بعد أن  أى الليل أوشش أن حخيّم ظالمه  كال س حرى وس حُرى  كما كان  عادته 
ال يهكنني الرشوب ألنّي أخاف من وكان سائرا عل  قدميه  ألنّه  فض الركو  بقوله: طيل. أحّام حياته فال المحأس.. 

برفق. األ  ما ون مدمش واألخ اليا  المارحناّل ، أسقط عن ض ر الدابة، ألن لم يسبق أن امتطيت دابة ما أن
 .هيا بنا إلنجاز أمر الطاعةشربل: لام وملا ي الدحر  فقال 

ل فإل  مارحن   واوبعد أن سا وا مساف. طوحل.  وصل وقو األ  شربل مأاوتا  فسأله ما بَش؟ نرحد أن نعّجِ
اده: وو متطالحفقال لوالدي  اللي كان حسأقه وحتقدَّمه مساف. س تقّل عن العدرحن مترا أو أكار  ونو المسير! 

يقولوا فأعاد اللالم:  ؟!اده وقال له: مع من تتللّم حا بونا شربلعندئل أوقو والدي وو ؟!بيقولو مات! إسهإ !إسهإ
رعندئل وّوه اللالم لوالدي وقال له: ؟! فقال له والدي لماكا تقول نللا؟ مع من تتللّم؟ إنّه مات )أي قل التأدير  بّشِّ
استول  عليه و   سم والدي إشا ة الصليّ! و كع وأخل حصلاّل. عندئل فلنصّلِّ ألجل الرجل، ألنّه مات المالئلال(

نزل عن وواده واقتر  من األ  شربل بخدوع س مزحد عليه  و واه تلرا ا بأن حتابع السير فضطرا     اس
ال فائدة من فقال األ  شربل: ككره.  بعد أن  اوع ساعته لمعرف. الوق  عند قيام األ  شربل بلالمه الما ّ معه  
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! وللّن والدي  الذهاب! ال لزوم أن نواصل السير، ألّن اله ّهة التي أمرنا ب ا الرئيس انقضت، والهريض توفّي
عدم تصدحقه وإقتناعه بوفاة المرحض  ألّح عليه بالنظر  لحاح ودّي عليه  باصطحا  األ  شربل إل  عمدي   ول

 بمتابع. السير.
شربل: لنتابع سيرنا إطاع. ألمر الرئيس. وبعد مسير حوالال ساع. ونصو  وعل  أل  وقال األ  ما ون ل

متر من بي  المرحض  سمعوا الصراخ والعوحل. فاأ  لام أّن المرحض حقيق. تُُوفِّال. عندئل أخل  500مساف. حوالال 
دي حَستَفِحص األ  شربل  عن كيفيّ. معرفته بوفاة المرحض  ونم فال نقط. تأعد أكار من ساع. ونصو من وال

عمدي   حيث س حُسَمع صوإ  وس أن تُرى الألدة. وللّن األ  شربل لم حردّ عليه بدالء بل كان حتابع صالته. 
  فعرف أنّاا تّم  عندما توقّو األ  وعند وصول والدي إل  الأي   استفحص عن الوق  اللي حصل  فيه الوفاة

! عندئل أخأرنم والدي بما حصل فال الطرحن  فتعّجأوا. وأخلوا حتأّسفون كيو بيقولو ماتشربل عن المسير وقال: 
أنّام لم حستدعوا األ  شربل قأال. وقد انتدر نلا الخأر فال عمدي  وووا نا. وقد  دّد والدي نلا الخأر  حوالال 

  سواي  بينام كان. وكواإ من الأالد. وعل  أثر نلا الحادث  كان سّلان حجوس وبدتيلدا مّرة علاّل  وعل 20
كوا منه إليه مرضانم ليلتمس لام  نوحصحأو  وعلماإ  وكلّام من الطائف. الديعيّ.  حأتون إل  األ  شربل ليتأرَّ
حوادث التال كان  تتّم عل  حده  وحتناقلاا الدفاء. أّما األ  شربل  فلم أسمع قّم أنّه ككر نلا الحادث  أو غيره من ال

   .النا 
 

 !الهريض مات -12

أصيّ حوسو بن اليا  أنطون  من قرح. مدمش  بمرض ثقيل. فطلبّ أنلبه األ  شبربل مبن  ئيسبه  ليبلنّ 

فيصلاّل عليه. فتوّوه مع الرسول بأمر الطاع.. وبوصوله إل  نصو الطرحن با  ساكتا  نحو خمس دقائن. ثبّم قبال 

فلبان المبرحض ! والهريض قد توفّداه هللا اآلن  ما الفائدة من الذهاب إلى مشهش  أنا راجإ إلى الهحبسةسول: للر

  .توفِّال فال الساع. عيناا التال عاد فياا من الطرحن

  (42-4/39 يو)فرشض الهتاولة  -13

ين. فجبباء المسببيحيّون مببّرة أمببالك قرحبب. طو زحّببا. ونببال قسببمان: قسببم للمسببيحيّين وقسببم للدببيعيّ الجببراد اوتبباح 

وشركاء الدحر إل  األ  شربل قائلين: دخلش حا بونا شربل دبّرنا. فأ سلام إل  الرئيس. فأمره الرئيس بأن حلنّ مع 

األنالال. فلنّ وبا ك الماء  وأخل حرّشه. وحعاونبه فبال عملبه  انبّ آخبر علب  الجبراد. فلبان الجبراد حاباد  أمبالك 

متاولبب.. فببركض المتاولبب. و اء األ  شببربل  حتوسَّببلون إليببه أن حأعببد الجببراد عببن الببدحر والمسببيحيّين نحببو أمببالك ال

أمالكام. فتابع شربل  ّش الماء المأا ك عل  الجبراد فبال أ اضبيام. فاباد  الجبراد األ اضبال والمنطقب. كلّابا  التبال 

  . ّش فياا الماء المأا ك

 ثالثا: شغل وصالة 

 تعريف -أ
ن صامتا نادئا نديطا فال شاله. وس حختا  له الدال ليل  شربل بمووأه: اللي سا العملنلا بعض من قانون 

وحفعله بتواضع.   الايّن وس الحاو. الجيّدة  وحترك لايره العاطل.. بل حختا  للاته الدالء الدنالء ولايره الحسن
 .شانت ج نّم موجودةلي خلُص من محبّة الذات التي لوالها لها   هاواتوحُخِضع نفسه ألدن  وظائو الدحر  وأدن  ح

كان أكار شاله فال تعزحل الحجا   للا لم حلن له وظيف. فال الدحر  سوى القدّا  والصالة  والدال فال الحقل.. 
وعما  الحفافال قدّام الزا ع. وكان  قأل دخوله المحأس.  حساعد المعّاز فال مالحظ. الماعز و عاحتاا وخدمتاا. 

مع كونه قّسيسا فاضال  أشااس شاقّ. بحدّة و غأ.   من كّل قلأه  قل واللرمكان حدتال مع ا خوة واألوراء فال الح
إسّ قليال ليرسم وواه بفشا ة الصليّ مرا ا كأنّه ما كان حنقطع عن   س حلتف  إل  وا.  وس حأخل  اح.. محترما

وس حعتل  عن  وعندما حقصد التلّاال كان حلنّ عامال ليجمع الحص  من أ ض اللرم. الصالة فال وق  شاله.
الدال فال الحقل  س فال برد وس فال َحّر. وحأق  فال شاله حتّ  حأتال  فيقه وحقول له كف   أو حتّ  حقرع ور  
الصالة  فيستأكن األخ  ئيس الحقل.  أو األوير فال غيا   ئيس الحقل.  حتّ  حسمح له بالعودة إل  اللنيس. لتالوة 

   حصلاّل فرضه.الفرض  أو كان حركع عل  األ ض والحجا ة
وعندما حؤَمر بحمل. غوف  أو الحوائج ححمل قد  ما حستطيع وزحادة  وس حقول نلا ثقيل أو خفيو. ما تلّمر 

ّّ النوم بل ححّ ا مات. وس غضّ  بل دائما فال حال. واحدة.  ولم حلن حعرف الأطال.   بل حلره الراح.  وس حح
وإكا طلّ منه خادم الدحر أن حنقل آل. الحراث.  ححملاا  اال وصمتا.والعمل. فلّل حياته الرنأانيّ. كان  صالة وش

 حاس. 
 

 روايات وأحداث -ب
 ينقل ا على ظ ره -1
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مبن اللنيسب. إسّ عنبدما حسبتدعيه  فيقبه األ  ملبا حو   إّمبا للنبوم أو شبربل األ  الحصرونال: س حخبرج  شاد
متراكمبب. حببلنّ  نأببان الببدحر مببع األوببراء حقطعببون لحدالبب. السببطوح ولجببرف الببالج عناببا... وحينمببا تلببون الالببوج 

أغصان السندحان من حبرش المحأسب. علفبا لمباعز البدحر. وبعبد أن تعبّري المباعز تلبش األغصبان مبن أو اقابا حأخبل 
فاأل  ملا حو  ححزم السيلون واأل  شبربل حنقلابا  ؛الحأساء الحأال وحأتون باألغصان إل  داخل المحأس. واللرم

 عل  ظاره. 
 

 (14/23 متّى)ذهب الى الكنيسة يصلّي  -2
ألول بنيان فرن لدحر ما  ما ون   1880 سن. حوالالدعانال األ  اليا  المدمدانال  سمعان غاتا:  شاد

حدنم. فاشتال معال ستّ. أحّام  كان فياا ماال اللمال  ألنّه أعنّاحا. ولّما طلأ  منه عمل. لمعاونتال  كان األ  شربل 
؟ فقل  له: حجا  وشحو وطين للأناء. فأخل حناولنال كلش بلّل اوتااد ونداط  ذا تريد يا معلّمما :بأّول الدال سألنال

وحرفع األحجا  الاقيل. عل  صد ه  وحرفعاا عل  الصقال.. وحارف الدحو بيده  فيسيل الدم تح  أظافره. فلن  
ا كان حجاو   وما كان حلّو عن أقول له: س! س! حا معلّمال توقّ  حالش  وس تتعّ حالش نللا  عل  مالش. فم

ماذا . وقض  كّل اسسأوع معال  حدتال نللا  دون أن حفوه بللم.  وس حسألنال سؤاس إسّ نله الللم.: العمل الداقّ 
؟ وأنا كن  أشفن عليه  وأوتاد دائما أن أخفِّو عنه. وكنّا نرتاح نحن وندر  سيجا ة  تراه كنّ ال  اللنيس. تريد

  .حصلاّل
 إلى الكنيسةتّوا  -3

لّما كان الخأز عل  فرن الدحر حقوم به ليال كّل من الرنأان فال دو ه  كان األ  شربل أحضا حأاشر نله الخدم. 
كسائر إخوانه  فيأتال من المحأس. إل  الدحر مساء وحلنّ تّوا إل  اللنيس.  وحأق  فياا إل  نصو الليل  حاما حختمر 

متسلِّم اللرا   فيحضر لمساعدة إخوانه  وس حفا قام حتّ  حنتاوا من  العجين وحصلح للخأازة  فيستدعيه األخ
 .الخأز  فيقفل عندئل  اوعا إل  المحأس. وحتلو فياا اللبيح. ا لايّ.

 ما شان يترك أدنى فرصة -4
حدتال مع الرنأان فال الحقل  كان عندما حأتال ليحمل لام الطعام من البدحر  حضبع  - قأل دخوله المحأس. -كان 

ابني. لدى العّدال ليمألنا  وحلنّ نو إل  اللنيس. ليختلال إل  القربان المقدّ   مّما حدل عل  أنّه ما كان حترك أدن  
  .فرص.  إسّ وحصرفاا  إّما أمام القربان  وإّما فال الدال

 
 (41و 12-5/11 متّى)صهوتا م ها شغّلوه  -5

  وكان األ  شربل الوحيد من بلدة مدمشحر أكارنم الد عن المسؤولينكان الرنأان شاد األ  أفرام نلد: 
بينام من بالد الجأّ.. وكان صموتا ماما شاّلوه س حقول ألحد س  س حتلّمر  وللن ما كان أحد حدفن عليه منام  وس 

ل األ  شربل بدون شفق. وحنتاره  واأل  نو حدفن عل  نفسه. وكان األخ اللرا واّل فرنسيس شقين الرئيس  حداِّ 
  مع كونه أخا  ونو قّسيس  كما حطيع الرئيس. حال  ووعه من الحقل حامال حطأا حرزح تحته إل  هربل حطيعش

األ ض  حأمره بعمل آخر كجلّ الماء أو غيره. ومّرة أمروه بحمل الماء فال سطل لسقاح. الدخان  فظّل طول 
  .الناا  حستقال بالدلو حتّ  سلخ ولد حده

 الحجارة تلهس جلده -6
له حجا ة فال الحقل عل  ظاره  وما كان حستخدم األ  أفرام نلد: شاد  عل   غطاء سميلاوكن  كاإ حوم أَُحّمِ
ق  العأاءة والقميص عن ظاره  وصا إ بل ظاره   كان ححمل عل  العأاءة والقميص. وظّل ححمل كللش حتّ  تمزَّ

رئيس وقال له بوداع. وصوإ الحجا ة تلمس ولده  وكن  أشفن عليه خصوصا ألنّه قّسيس  فلنّ إل  ال
  .. فأمر له بعأاءةأنظر إلى عباءتيمنخفض: 
 

 أيش بتريد أعهل؟ -7
س نلكر نحن الدركاء  اللحن كنّا ندتال مع الرنأان فال . وشاد حوسو سليمان:  انّ شال وصالة وسلوإ

وحقول له برأ  منحن  وصوإ  الحقل  أنّا سمعناه حتلفّظ باير نله الللم.: حقو ملتوف اليدحن  أمام  ئيس الحقل. 
  ؟أيش بتريد أعهلمنخفض: 

 
 يرسم إشارة الصليب -8

كان حلنّ معنا نحن المأتدئين إل  الحقل فيدتال كواحد منّا. فلن  أنا أفلح عل  الفدّان شاد األ  أفرام نلد: 
ما ابتدأإ بدال ما  كلّ "عمال بقانون المأتد : ونو حنلش و ائال. وكّل ما نلش حينا كان حرسم إشا ة الصليّ  

أنا أقدّم لك يا ربّي وإل ي، قلبي ونفسي مإ أ سم كاتش بفشا ة الصليّ عل  وواش  ثّم قدّم كاك الدال هلل قائال: 
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حافظا الصم  العمين.   "هذا الشغل، أعطني ألل ّم قّوة حتّى أتّههه حسب مشيئتك، وليكن لرضى ومجد الهوتك
  أو بوويز من اللالم محلم  الأو  نعم غيري. ففكا ُسئل عن شالء  حجاو  بللم. وس حللّمنال كلم. واحدة  س أنا وس

 ونله عادته. 
 

 (10/21 مر)رابعا: فقر شربل 
 تعريف -أ

ما مسل  حده حوما طوعبا نقبدا مبن فّضب. أو كنبّ. . للا "حجّ عل  الرانّ أس حقتنال شيئا كاتيّا"القانون:  حقول
 عرحدب.وإكا  أى تحب  ال  ولو كبان ضبلعا مبن الأقبول  رمال شيئا صايرا أوكأيراس حووكان حستعمل أحقر األشياء  

حووبد فقيبر  ولمحأّ. عنّ  أو كسرة خأز عل  الطرحن حلتقطاا وححملاا إل  المطأخ. وقد كان فقيرا كأحد الدحاكحن. 
 .فلان حعتأر كّل خيراإ الدنيا كالترا  المدو  باألقدام .حرض  بطعامه ومرقده وثيابه

وكان . ّن الفقر الحقيقاّل كان بظاو ه مظار الاأاّل الخامل  مع أنّه كان غنيّا بنعم هللا والفضائل السامي.ولل
ن أنله  بحيث ما زا نم قّم فال حياته  وس تحدّث عنام وس سأل أحضا. ولّما كان حزو ه أخوه كّل سن. أو عمتجّردا 

دا عن إ ادته  س بما حنّص عليه القانون فقم  بل فال كّل سنتين  ما كان حقابله إسّ قليال بأمر  فيقه. وكان م تجّرِ
  س باللتاب. وس باللالم. وما لفظ بفمه كلم.: نلا لال  أو نلا لنا  كلشحظار  لمككيّا   كونهبال إ ادة. ومع  كأنّهشالء  

.  حالما حأمره  فيقه  بترك أو نلا لدحرنا. كان حدتال بلّل قّوته  فال أّي عمل كان  أو حصلاّل بلّل حرا ة فال اللنيس
  غنيّا بمحأّ. هللا  كلش إل  عمل آخر حنصرف حاس  كما حمدال الخيال عندما حمدال صاحأه  ونلا منتا  التجّرد

    بل فال دنيا هللا.مووود فال نله الدنيا للأنّه غير .عل  اسطالققلأه لم حلن متعلّن بدالء فال الدنيا 
بّطاس  بل كلّما قد  فليصّل للمحتاوين ولموتاه  وس حتلاسل لئالّ حقع فال  س حضيّع الوق "وعمال بالقانون: 

شدحد الحرص عل  الزمن  وس حترك فرص.  ولو زنيدة ودّا  تمّر دون أن حأتال عمال شربل كان   "فخاخ الديطان
ه إنّما أعطال الزمان لتقدحس وحلتسّ باا  بحا حناله فال األبدحّ. ألنّه كان حعلم العلم اليقين أنّ   تنتفع به الرنأانيّ.

 .فعندما لم حلن فال العمل  حنصرف إل  الصالة والتأّمل؛ نفسه

 روايات وأحداث -ب

 خد لك هدا -1

خد إكا حضر نعوة فال الخا ج  وأعطوه وزوة  حأتال باا إل  الرئيس فو  وصوله الدحر  وحعطيه إحّاه قائال له: 

 )ومع أنّام كانوا حعطون عموم اللان. ثالث. بدالشاس أو بدالش . ونله عأا ته بالحرف. وحلون إّما  حلك هدا

وما كان حعرف أصناف  (غ(25و20)سعره بين  كانوا حعطون األ  شربل  حاس مجيدحّا غروش(5= )الأدلش

  .كان تح  سرحره قصّالعمل.. وإكا ما وود الرئيس فال غرفته حاليّا  حضع المجيدي عل  طأن 

 خذ هذا الشيطان عنّي -2

األ  شربل مع آباء الدحر فال نعوة  وقد أعطال كّل منام ثالث. بدالش. وعند  ووعام إل  الدحر  حمل كان 

األ  شربل  نله الأدالش  حاس إل  الرئيس. فقال له الرئيس: إحفظاا معش  فقد تحتاج لدراء محرم. أو حاو. 

ع إبقاءنا معه  فحملاا إل  الرئيس وقال له: أخرى. فامتال ألمر الرئيس  واحتفظ باا. وفال المساء لم حعد حستطي

  .خذها عنّي فال أريد أن أبقي هذا الشيطان عندي

 

 أعط ا لألب مكاريوس -3

  وكان األ  1898األ  الحصرونال: كن  فال دحر ما  أنطونيو  قزحيّا فال شار تموز سن.  شاد

دحر ما  ما ون عنّاحا  أخأر  وبعد تركه. أنطونيو  علوان آنلاك فال كلش الدحر  قد أبرز النلو  من وق  قصير

رسله ح بع مجيدي  للال  ه  بفضائل األ  شربل. فداء أن حرسل له حسن. قدّا   حتلوه عل  نيّ.  وسلّمهأحد أنسأائ

حدا بيد إل  األ  شربل  للال حتلو القدّا  المطلو  عل  نيّ.  سلّمهأبأن  نالنلا الربع مجيدي  وكلّف نالله. فسلّم

فأخلإ الحسن.  وأتي  إل  المحأس.. وعندما قابل  األ  شربل  قل  له: تفّضل  . ا كلش لضميريتا ك  صاحأه

طلّ و  له بحدّة: نو استحلفنال قل ُ . أعط ا لألب مكاريوسأنطونيو  أحطو فقال:   نلا حسن. قدّا  عل  ني. األ

عل  طولاا  وأغمض عينيه ناظرا إل   فمدَّ حده !وس حملن أن أسلّماا لايرك  أن أسلّمش إحّانا  حدا بيد  مناّل

األ ض  فوضعتاا فال كفّه. فمنل لمسته مد  نحو األ  ملا حو   منادحا بصوإ لم حُْؤلَو سماعه إسّ فال اللنيس. 

. وكان مأعدا حده عنه كأنّه ححمل عقربا. ودفعاا يا بونا مكاريوس. يا بونا مكاريوس. خذ هذه حسنة قدّاسقائال: 

 .إلياا  أو حعرف كميّتاا إليه دون أن حنظر
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 قرب الفجر -4

، أّن بعض الزّوار قر  الفجر - وكن  وقتئل  ئيس الدحر -أتانال مّرة وأخأرنال مدمش:   شاد األ  اغناطيو

وقالوا له: إشترِّ ب ا لوازمك الخصوصيّة. وقّص علّي شيف أّن عدّو الخير جّربه  سلّمنال إحّاناأعطوه أربعة بشالك 

  وأتانال باا كما تقدّم فقل  له: نل أن  فال ا، حتّى يحتفظ ب ا لنفسه. وأنّه بنعهة هللا انتصر عليهشّل الليل بشأن 

. فأعطيته أ بع. لتهسيح والتنشيففي استعهالي إذا شئت يلزمني بعض محارم الحاو. إل  شالء؟ فقال لال: 

 .محا م سوداء حسّ طلأه

 

 (25-10/23 مر)أرى صورة الدراهم  تدعيني ال -5

تملبش طاسب. مبن فّضب.  توضبع علب   أ  النسباء كان  والبدة و دة ابنب. شبقين األ  شبربل د حوشّ نلد: شا

للزحن.. وبعد وفاتاا  باعتاا ابنتاا و دة  باالثماح. غرش  أي نحبو ليبرتين عامبانيّتين كنأبا. وحملب  نبلا المألبغ إلب  

بنب. ام المال  وخاطّ األ  شربل  أب  أن حستليه. للّن عّماا األ  شربل  حسن. قدّاساإ عن نفس والدتاا زوو. أخ

. فأوابتبه: أ حبد أن أسبلّمش أعطدي هدذا الهدال لدألب الدرئيسارف.  دون أن حرى ووااا  قائال لابا: الأخيه  من داخل 

إنّي أقيّده في دفتري، وأقدّس. ولكنّي ال أتسدلّم الهدال. إذهبدي وأعطيده للدرئيس، وال إحّاه أن   لتقدّ  أن . فأواباا: 

 .. فنَزل  عند إ ادتهتدعيني أرى صورة الدراهم

 ضعا النذر على الرفّ  -6

زا ه اثنبان مبن إخوانبه العلمبانيّين  وألّحبا عليبه أن حقأبل منامبا بضبع. غبروش فبأب   شاد األ  نعم.هللا نعم.: 

  ببدون أن حنظبر ضعا النذر علدى هدذا الدرفّ ومن كارة إلحاحاما  وقولاما له: إّن نلا نل  للمحأس.  قأل وقال لاما: 

إّن شددقيقّي زارانددي ووضددعا هددذا النددذر إليببه أو حعببرف كميّتببه  ولّمببا ز إ كاإ حببوم المحأسبب.  ببباد نال باببلا اللببالم: 

 .بدالش 8  فتناولته وكان  قيمته للهحبسة ف اشه هناك على الرّف فخذه
 خامسا: لباس شربل

 تعريف -أ
  لبلا كبان فبال لأسبه مابل أحقبر فقيبر  "بمبا حناسبّ الفقبر الرانبّ وفراشبه وغطباؤه ةلبتلن كسبو"م القانون: لزِ حُ 

 أن  ونبو حرغبّ فبال الايبا  العتيقب.  ببل كبان حلبتمس باتضباع  فلم حلبأس حومبا ثوببا ودحبدا. والمأتدئين فال الرنأانيّ.
 مبن صببوف بلببديّ ؛ عبدّ خيطاناببا ثّبب.  تُ   عأبباءة  نأانيّب. مرقَّعبب.؛ حلبأس فضببالإ الرنأبان وا خببوة أي ثيببابام العتيقب.

فاا بيده؛ محمّرة لزوال صأاغاا  خدن  ورباء   وحُرقِّعاا بيده غيبر متبأنِّن وس معبتن بابا ؛دائما نظيف.  ألنّه كان حُنّظِ
. وحأق  سبسا ثوبه حتّ  حأيّن أنّه كاد حتناّر وحبرثّ  .ولم حلن له أثوا  خاص. للصيو أو للدتاء .قطأ. سم10أو 5كّل 

 غيره.فيعط  له 
وكان حلأس سرواس واحدا مصأوغا  .مدرحم عل  حمل الحجا  والسيلونللنّه   ال الرنأانوزنّا ه ولد كأاق

وما لأس كلساإ طول حياته  ؛ وصد حّ. عأاءة قدحم.  وفوق الصد حّ. العأاءة الرنأانيّ.  وقميصا من الخام  أسود
ولم حلن حَْنزع ا سليم  .لدالوكان حلأس المدلح فال اللنيس.  وخا ج المحأس.  إسّ فال ا.  غما عن الأرد القا  

وإسليمه كان كأيرا  ؛عن  أسه  س صيفا وس شتاء  س ليال وس ناا ا  إسّ وق  القدّا   حسأما حنّص الطقس اللنسالّ 
 ؛المعروف بالمدا  الرنأاناّل القدحم  وكان حلاؤه عتيقا مرقّعا .حاّطال  أسه  وعينيه  وأكنيه  وبعض خدّحه وعنقه

  .. كان  من خام غليظ.  ونال المعروف. بالفوطومحا مه اليدوحّ 
 

 روايات وأحداث -ب
 بال خطوط حهراء -1

حعبرف ببالمقز حسبّ عبادة   لّما كان األخ المتولاّل أمبر السبلاف.  حضبع مداسبا فرعتبه علب  دائرتابا خبم أحمبر
  .داس بال خطوط حهراءيكون الهر له بمدا   حوصال ا سلاف أن مِ كان األ  شربل مت  أُ   الرنأان فال تلش األحّام

 حتّى يرقّع ا -2
ا بالخياط. لايا  الرنأان  فال دحر ما  ما ون أحّام  ئاس. ُوِودُإ مدّة  مولجَّ شاد األ  فرنسيس السأرحنال: 

القس أغناطيو  المدمدانال  اللي أمرنال باللنا  إل  المحأس.  وفحص أثوا  الحأساء  والنظر بلوازم لأاسام. 
ربل  فلم أود فياا قطع. تصلح للأس  فأمرته بفخراج نله الخرق مناا  وبدأإ بفتالفاا فدخلُ  صومع. األ  ش

. حضرُإ للدحر يرغب إلّي أن أُبقي ا له حتّى يُرقِّّع ا، ويستعهل ا ضنّا ب ا أن تذهب ضدّ الفقرأمامه. فأخل 
حتّى   وقال لال لعباءة الجديدةاعتذر عن لبس اوخيّطُ  له بدلتين بناء عل  أمر الرئيس. ولّما أعطيته إحّانما  

ل له قهصانا ل له الشغل. وال يُرسِّ ل له عباءة عتيقة تُسّ ِّ   حيث كان حستعيض عن القميص أترّجى الرئيس ليُرسِّ
 .  تستر المسح الدعريّ وصدريّة من الثوب الرهبانيّ بالمسح الدعرّي  

 
 هذا أفرشه تحتي -3
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ا  فوودتُه حاسل أثوابه بيده وحعركاا بروليه  فنظرُإ المسح بين كنأُ  لزحا ته حومشاد األ  حنانيّا الجاوال: 
 .. محاوس بللش إخفاء فضيلته عناّلهذا أفرشه تحتياسثوا  الماسول.. فقل  له: ما نلا؟ فقال: 

 ألبسني مثل مشيتي -4
يني مثل مشّ   وكان  عأاءته  ثّ. للااح.  وطلّ إليه قائال: إل  الرئيس األ   وكس المدمدانال ومّرة واء

. وقصد بللش: إّما ضعنال فال المحأس. حيث تناسّ نلا اللأس  وإما أكرم علاّل عباءتي أو ألبسني مثل مشيتي
  وخلع عأاءته عن وسمه  ثّم ألأسه إحّانا. غرفتهالرئيس فال الحال فدخل بعأاءة أحسن حاس  أظار باا لّما أ افقش. 

 .إستعمالاا فجاءإ واسع. عليه. فقال له الرئيس: س مانع من
 لهاذا مب دل ذاتك؟! -5

قا فقل  له مّرة: لماكا مأادل كاتش نللا؟! أُطلُّ مداسا سئقا  شاد موس  موس :   أحته سبسا حلاء ممزَّ
  حِجّ.فروالك مال أ ول الجمال؟! فلم 

 سادسا: فرشته ونومه وأثاث غرفته
 تعريف -أ

 غرفة شربل في الدير -1
سبم  وعرضباا 325من الدحر. طولاا من الممدب  الدبرقاّل إلب  الحبائم الاربباّل  ونال واقف. فال الجناح الاربالّ 

حجرحّب.. بابابا إلب   أ ضبااسم  مسقوف. بخدّ بسيم والجلوع والترا . لاا نافلة للابر   و300سم  وعلّونا 225
 .الدرق  حطّل عل  با  ونافلة اللنيس.  قأال. الملبح اللأير

 
 غرفة الهحبسة -2

سبم. ولابا 240سبم  وعلّونبا 210أمتبا   وعرضباا مبن الدبمال إلب  الجنبو   3إل  الابر  طولاا من الدرق 
س .مقفول. دائما  وماّطاة بسبتا  أسبود  حتّب  س حبراه أحبد منابا  نافلة شرقيّ. من خدّ حقير كاإ د فتين لاا زواج

أ ضباا . يابا سبراج الزحب حضبع ف حرى مناا إسّ وأل إنمج  ووأال وعرة. وفال الحائم الدرقاّل  طاق. بدبأه خزانب.
  حيطاناا من ترا  مطيّن عل  الحبائم الحجبرّي. ونبال مسبقوف. باألخدبا . والأبا  مبن خدبّ بالط حجرّي وألالّ 

فيابا  ؛مصبأوغ. بالبدّخاندائمبا مفتوحب.    ونال خاوحب. خاليب. حقيبرة .بسيم حقير ودّا  له مقأض خدأاّل من الخا ج
ومبا كبان حسبمح ألحبد بالبدخول . والالنوتيّب.. وإبرحبن مباء روحيّب.تخ  خدّ وتحته طأن قصّ ححفظ عليه كتأه ال

 .إل  صومعته إسّ ناد ا واختالسا
 فرشته -3

من و ق العفص والسندحان  حأسم عليه بالسا  محاكا من شعر الماعز  وقطع. عتيق. من  فراشه كان مؤلّفا
؛ عل  نله الفرش. فال الصيو والدتاء نامحمن الحطّ ملفوف. بخرق. عأاءة سوداء. فلان  قطع.اللأّاد. ووسادته 

  ففرشته  ثّ.  كان حرقد عل  ونفيص.  فوق لوحين خدأيّين؛ س فراش وس لحاف  ومرقده عل  غاح. من الخدون.
  .أحيانا كايرة األ ضوكان حرقد عل  . مع قطع. حرام موصول. باا  مرفوعين عن األ ض بعلو شأرحن

 
 نومه -4

نأان  و قاده كان بعد إنجاز صالة الستّا   وبقيّ. الصلواإ  أي نحو الاامن. ما كان حسار قّم مع الر
وبعدنا ما كان حنام مطلقا أو حرتاح بعض ؛ وكان حناض عند نصو الليل للصالة  حسّ قانون المحأس.. والنصو

)لعّ الو ق  لعا أبدا. وما عرف األ حناماألحيان نحو ساع.  ثم حعود إل  التأّمل والصالة. وفال الناا  لم حلن 
 .فال حياته وغيره(
 

 روايات وأحداث -ب
 (4/38 مر)من وك القوى من النعاس  -1

كن  أسحظ أنّه مناوك القوى من النعا  لطول السار المتواصل  إك بينما حلون شاد األ  اليا  إنمج: 
ا حتّ  كاد حصل إل   اكعا نصأا  حالّ عليه النعا  بعض األحيان  فينحنال  أسه  وحاوي بجسمه  وحدا  وحد

األ ض. حينئل حنتأه فجأة  وحنتصّ منتصرا عل  ضعو الطأيع.  وحرفع بصره إل  العالء متنّادا من أعماق قلأه. 
  .وما أحد  آه حوما مرتاحا فال الناا  مامضا وفنه فال ظّل شجرة

 (8/20 متّى)وسادة الصوف  -2
ربل حدتال فال الحقل إنتاز الفرص. األخ بطر  . ومّرة بينما كان األ  شكان  غرفته بدون غال ومفتاح

ودخل غرف. األ  شربل وأخل الوسادة التال نال قطع. من حطّ و مانا فال الحوش  ووضع له بدلاا   الفرادحس
وسادة الصوف،  يأخذ أن األق ترّجى وسادة من صوف. ولّما عاد األ  شربل إل  غرفته و أى الوسادة مأدّل. 

 .حتّ  فعل الحطب، وألّح عليهويعيد إليه وسادته قطعة 
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 سابعا: أشل شربل

 تعريف -أ

 في الدير -1

ما كان حتلّمر إكا تبأّخر الطعبام عبن موعبده  ومبا و  عل  المائدة مّرتين فال الناا  فال الدحر كان حأكل مع إخوته

فضبالإ  كان حطلّ من العّدال أو اللرا وال أكل. خصوصيّ. أو حدمئّز من بعبض الميكبل  ببل ببالعلس كبان حطلبّ

وكانب  ووأباإ طعامبه مبن الخأبزاإ الطعام  والفتاإ  مسبتأكنا اختصاصبه بابا لمزحبد اتضباعه واقتناعبه باللفباف؛ 

وكببان حأكببل باببدوء .   والرغيببو الملّسببر أو لزاقبب. الدسبب   فأكلببه كببان قدببفاالمحروقبب. والمطوحّبب. والايببر المسببتوح.

ّّ  وس حتللّم مع أحد   ونظره مبنخفض كأنّبه  ن حرفع صوته  بل حنظر بمؤّخر عينيه وعندما ححتاج شيئا  ما كاوتأّنٍّ

حتأّمل أو فال اللنيس.. وس حقول نلا مالح أو نلا حلو. وما قال مبّرة أنبا مبرحض: س آكبل مبن نبلا الدبلل. ومبا تحبدّث 

ابا معن األكبل وعبن وبودة الطبأخ أو عبدماا. وكبان غالأبا حاسبل الصبحون وأوانبال المطبأخ وحدبر  غسبالتاا  وحتمّ 

ومبا وس حتعباط  بامبوم األكبل وس حعبرف أحبن مووبودة مبوادّه  رو . والطعام فال أوعي. فّخا  ومالعبن خدبأيّ.. بس

لبان حقتباإ مبن فضبالإ طعبام إخوتبه المدبتالين معبه ومبن حقل فبال زمبن الدبال  فالأكل مّرة خا ج الدحر  إسّ فال 

  .فضالإ أطعم. الخدم اللحن حدتالون فال حراث. األ ض مع الرنأان

ومسبتحيل أن حتنباول أكبال أو شبرابا أو فاكاب.  وما كان حأكل شيئا عل  ا طبالق خا وبا عبن المائبدة العموميّب. 

ولبم   وس حأكل سّلرا وس شيئا من الخضبا  الللحبلة  ولم حلن حتعاط  التدخين. وس شالء من الُمليِّفاإخا ج المائدة. 

. تيج. فقد كان حتقّوإ تلأي. لبداعال الضبرو ة فقبم س طلأبا للبلّةٍّ وبالن ؛وس القاوة  وس خمرا وس مسلرا  حدر  عرقا

 وكان فال نله الدنيا كأنّه ليس مناا  فأشواقه متّجا. نحو هللا.ولم حلن ححتفظ فال غرفته بدالء حؤكل. 
 في الهحبسة -2
.  حاسله قدر الأطاطا النيّئو  سلط. وزحتونأكله وكان  العصركان حأكل مّرة واحدة فال الناا   بعد صالة 

ولّما كان حأتال من المحأس. إل  الدحر ألخل الزاد  حأدأ فال أن حنتقال الخأز العفن حّص. له  اللي وحاليه قليال  وحأكله. 
ولم حلن كايرا ما حرم  لللال   وحقدّم لرفيقه الطعام الجيّد والخأز الصحيح  ونو حأكل الفضالإ الأاقي. من أمس. 

بالزح   إسّ فال األعياد اللأيرة  كعيد الميالد  والقيام.  وعيد ما  أنطونيو   وعيد حلوق اللحم مطلقا  وكان طأخه 
  .ما  بطر  وبولس شفيعال المحأس.  فأالسمن

ه الحأساء  وحقطفون الفواكه والعنّ والتين وا واص  وما أشأه  وحنقلون نله فيوكان للمحأس. كرم حدتال 
فالفواكه لم حلن حلوق مناا إسّ القليل.   ونو حدتال أكارنا حا ما نفسه مناااألثما  للدحر  وحقدّمون مناا للزّوا   

وكان حمأل الجّرة لرفقائه من ماء  .كان حأكل ما حقدّمه له األ  ملا حو . ووس حأكل إسّ إكا قال له  فيقه: كل. فيأكل
الواحدة   الووأ.  عند ال المحأس.من الأئر المووودة ف نو وحدر  عين عنّاحا  التال تأعد عن المحأس. نصو ساع. 

 .التال كان حالّي وسده باا
 

 روايات وأحداث -ب
 (34-4/31 يو)الخبزات في الشبّاك  -1

)خأز  عندما كنّا نعود من الحقل متأّخرحن  حأتال األخ فرنسيس وحعطيه أ بع طالمالشاد األ  أفرام نلد: 
الخأزاإ فال الدأّاك  وحركع  حدخل اللنيس.  وحضعللعداء ناشفين. فيحمل الخأزاإ تح  إبطه  و صاير وسميش(

ا. وحايّ طوحال ونو  اكع  وأحيانا حأق  فال نله الحال. ساع. ونصو  وأحيانا كن  أشانده غافيا. وعندما مصلّي
كنّا نأتال إل  صالة الليل كان األخ فرنسيس حدخل اللنيس. حقرع الجر  للصالة  وحأخل الخأزاإ عن الدأّاك إل  

ألّن األ  شربل كان حنس  بطنه فال سأيل هللا. فال األ  شربل كان حترك الخأز قصدا  أم حنساه س أعلم. اللرا . 
وإنّما كان حترك الخأز مرا ا  فيأق  عل  ووأ. واحدة فال الناا  مع مدقّ. أشااله. وما كان أحد حتركه دقيق. بال 

 .شال  بل س حدعونه فال اللنيس. مجا حا  غأ. قلأه للصالة
 

 وال يشرب ماء ال يأشل عنبا -2
ج العنّ كنّا نحن المأتدئين نأتال وفال أحّام الحصاد أو بعد الحصاد  وعند نض ناإناّل أككر أنّ األ  أفرام:  حضيو

د غليلنا  وكنّا ندعو األ  شربل لمدا كتنا ونُلّح عليه فما كان حدا كنا قّم. بل  بالعنّ من كرم الدحر لنأكل ونُأّرِ
كن  معه أحيانا فال الفالح.  وكان حساعدنا. وس حدر  ماء مع شدّة تابع األ  حنانيّا الجاوال: . وححلوي ظاره

داإ فال الصيو.الحّر  بينما كنّا نحن نلار من الدر  بسأّ التعّ والحرّ     وما كان حأخل ُمأّرِ
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 إلى زيارة القربان -3
رئيس بأن آكل مع الرنأان عل  المائدة. كن  أشتال فال الدحر بالمون. أحضا  وسمح لال الشاد سمعان غاتا: 

واأل  شربل ما كان حأكل إسّ مّرة واحدة فال الناا  عند الظار وكان أكله ثالث طالمال حفتّاا فال صحن صاير 
ّّ الاسال. فال صحنه  وحدر  إمات.   .مخلوط. وعندما حنتاال  فاقه من األكل  حأخل صحن وا ه وحاسله وحص

نحن نرتاح  وللّن األ  شربل كان حلنّ  وق   احتنا نله  إل  زحا ة القربان فال كل كنّا وقار كاإ. وبعد األ
 .اللنيس.. وفال وق  التروحق. أحضا  كان حلنّ إل  اللنيس. وحصلاّل

 البرغل بسهنة -4
إكا صدف أن أكل ّمرة حوم شتاء فال الدحر. كان حتخل الملان األخير. وأككر أنّام  عندما شاد شألال شألال: 

الدحر حرحدون أن حسوقوا الالئن مع الرئيس  كانوا حطأخون له صحن برغل بسمن.. فلان األ  الرئيس  كانوا فال
عندما حصدف أن حلون األ  شربل فال الدحر فال حوم شتاء  حقول لال  بعد أن ححاول عأاا أن حجلس األ  شربل فال 

ق  ملانه امه. وللّن نلا الطعام كان حأقربه: خل له شيئا من نلا الصحن  أي الأرغل بسمن.. فلن  آخله وأضعه قدّ 
 دون أن حمّسه األ  شربل.

 
 بال زيت -5

 أحته مّرة مسلِّقا بعض حدائش  وبقول برحّ. من أنواع عدحدة  مناا ما ألو أكله  ومناا شاد وروس ساسين: 
ال ؤكل. فأوا : حديش للحيواناإ فقم. فقل  له: حا معلّمال! نلا العدّ س حؤكل! وأشرإ إل  العدّ اللي س ح

. ونرم الحدائش والأقول  ووضع علياا الملح  ّشا  ومزواا بالملح دون زح . فجاء األ  ملا حو  اللي بأس
ال )ما بيسايل( مهكن أن نأشل بال كان مداوس  وكان من عادته أن حجّاز نو الطعام وسأله: نل سلأ  زحتا؟ فقال: 

 .لش الحدائش التال كنّا نحن نلقياا للأقر. وكان الزمان زمن صوم. ونللا أكال من تزيت
 

 (8/2 مر؛ و4/4 لو)يومين بدون أشل  -6
فن لال أن أُساعد الرنأان فال شال الحقل  وحلون األ  شربل لّما كان فال الدحر  كان حتّ شاد ما ون عأّود: 

وحينئل حأخل  إسّ بفكن المتقدّم تطأيقا لقانون المأتد : س حأكل كّل حوم  معنا. فال حأكل إسّ عندما حأمره  ئيس الحقل 
مّراإ عدحدة  كان األ  ملا حو  عندما وحضيو األ  بولس السأرحنال: ما حعطيه إحّاه وحَْنزوي وحده وحأكله. 

حلون فال دحر ما  ما ون  متّمما بعض الخدم التال تأمره باا الطاع.  حطلّ عند العصر ا كن بالرووع إل  
عنا  فلان حجيّ: أ حد أن أ وح إل  المحأس. للال أغدّي األ  شربل. فقل  له مّرة: أس المحأس.. فنلّح عليه بالأقاء م

حعرف أن حأكل نو بلاته؟ حتّ  تطلّ كّل مّرة ا كن حتّ  تروح تادّحه؟ فأوا : مستحيل أن حأكل دون أن أدعوه أنا 
وحؤّكد األ   .  وس حأكل من كاتهوأقدّم له. وكان لو ترك حومين دون أن حدع  إل  األكل  ما كان حطلّ أن حأكل

 نلا حادث مداو  عنه.اغناطيو  مدمش: 
 

 الخبز الهحروق -7

كان األ  ملا حو   حَْنزل إل  الدحر  للمساعدة فال صنع الخأز  فيجمع كّل  غيو محروق أو معّطبل وحأخبله 

للمساعدة فال صنع الخأز  فيجمبع  قائال: نلا لمعلمال! قاصدا بللش األ  شربل. واأل  شربل نفسه  كان أحيانا حَْنزل

حطلببّ منّببال أن . وشبباد شببألال شبألال: كببان األ غفب. المعّطلبب. أو المحروقبب. وحأخبلنا ليأكلاببا. وكلببش فببال سبأيل ا ماتبب.

 .. أومعاا له  لتلون له مؤونته الخاصّ 

 

 ثالث حبّات عنب -8

  إسّ األضالع الجافي.  مع شاد األخ فرنسيس قرطأا:  أحته حأكل سلط. فرفحين  وليس أمامه من الفرفحين

   وقليل من الو ق. فيامس لقمته بالا الصحن الخدأال  وحلتقم كسر الخأز والفتاإ المحروق.  قأل لكاير من الأ

أن حلسر  غيفا ودحدة. فمّرة  أحته حأكل وكّل غلائه نله السلط.  ومّرة أخرى حأكل برغال عل  بندو ة. وعندما 

  فيقه فال أحّام الصيو  أن حأكل عنأا فيتناول ثالث حأّاإ أو أ بع.كان حنتاال من األكل  حأمره 

 

 ضلوع الفرفحين والبقدونس -9

ر أكل. تأّول.. علوان: األ  شاد  كن  مع إخوتال المأتدئين فال الدال بجوا  المحأس.  فخطر بأالنا أن نحّضِ

الضلوع. فأخل األ  شربل حجمع  . فنقّينا العروق و ميناوغيرنافأخلنا نجمع ما حلزم من بقدونس وفرفحين 

 .الضلوع ثم نرماا وصنع مناا سلط.  إك وضع علياا زحتا وملحا وأكلاا. ونلا ورى عل  مرأى مناّل
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 بطيبة خاطر -10

فال  -ألناّل نسيتش  -قال له األ  ملا حو : حا أخال لم حأَن لش طعام  إسّ نلا القليل اللي كن  حفظته للأسين. 

 .يا أبي ال مانإ. وأشتفي بالطعام الهعدّ ألصغر الحيوانات، بطيبة خاطره: صحناا المخصوص. فقال ل

 تنكة يعلوها الصدأ -11

كن  حاضرا وق  أكله فال المحأس.  وعندما انتا   ناض وغّسل قصع. العود شاد األ  بولس السأرحنال: 

يرة حعلونا الصدأ. وكنّ التال كان حأكل فياا  وصحن  فيقه  ووضع الاسال. فال تنل. صا )صحن خدأال(القدحم. 

باله التنل. إل  صومعته  فسأل   فيقه األ  ملا حو  قائال: ماكا حصنع األ  شربل باله الاسال.؟ فأوابنال: كنّ 

 ليدرباا  ونللا حفعل فال كّل مّرة. وكن  أقول فال كاتال  كيو حملن أن حعيش بالا األكل ونله الحال.؟ 

 

 تأثٌّر حتّى الدموع  -12

ولس األ  شربل و فيقه الحأيس األ  ملا حو  المدمدانال لتناول ووأتاما عان أبال بدا ة: شاد األ  سم

  فأخل األ  شربل حتناول الرغيو المحروق والمطوّي بطاطامن الطعام  وولس  أنا معاما  وكان الاداء حخن. 

الدموع تتساقم من عينال  واللسر المتساقط. من الخأز وحجعلاا بلّل تأّنٍّ فال قصعته. فرثي  له فال قلأال وكادإ

تأثّرا  وقل  فال نفسال: نلا الحأيس حصنع مال نله ا ماتاإ الداقّ.  ونحن الرنأان س حطيّ لنا إسّ الطعام الللحل 

 .والفراش الناعم

 

 ما ذاق حبة عنب -13

لان حرسلنال ألقطو للدحر عنأا من كرم المحأس.. ف شاد األ  بولس السأرحنال: وكان  ئيس دحر ما  ما ون

األ  ملا حو  حأمر األ  شربل  بأن حرافقنال وحقطو لال العنّ. فلم أَ ه قّم مّرة كاق حأّ. واحدة. وعندما كن  

أوده وحده فال المحأس.  وأطلّ منه أن حقطو لال عنأا  فما كان حجيأنال  وكان حنظر أمر  فيقه حتّ  حقطو لال 

  .عنأا

 

 لم يأمرني أحد -14

فال اللرم مع األوراء  تادّوا  ونسوا أن حدعوا األ  شربل. ونللا فعلوا فبال اليبوم بينما كان الرنأان حدتالون 

الاانال  واأل  شربل حدتال بال أكل نللا مبدّة حبومين. فانتأبه األ  البرئيس لألمبر  فاسبتدع  األ  شبربل وقبال لبه: 

. قال له: وأمس؟ نل أكل ؟ أوا : شالنل أكل  اليوم؟ أوا :  . فقال له: لماكا؟شالّّ . ألنّده لدم يدأمرني أحددأوا :  ّّ

فسبأل البرئيس  فاقبه: لمباكا لبم تسبتدعوه إلب  الطعبام؟ فأوبابوه: . فأمر األ  الرئيس بأن ححضر له الطعام فال الحبال

 نسيناه.

 

 يروح صلِّّ  -15

موش تبإ خاطري   نعم.هللا مدمش: نظرته مّرة  وكان قد فاإ وق  األكل  فدعوته ليأكل فأوا : األشاد 

عندما انتايا  تلتّو األ  شربل  وحن   أسه أمام أنتظر خاطر  فيقال. وحضيو األ  بولس السأرحنال: و . أياألشل

 .ال؟ فأوابه:  وح صلِّ ماذا تريد أن أعهل اآلن يا أبتِّ  فيقه وسأله: 

 (44-6/30 مر)الهؤن تفيض!  -16

ببللش  فاسبتدع  البرئيس  فبال البدحر. فجباء أحبد الرنأبان حخأبر البرئيسصبندوق الالّب. فرغ شاد حوسو خليف.: 

 .األ  شربل  وسأله أن حرّش ماء مأا كا  وحصلاّل عل  الصندوق. ففعل األ  شربل  وإكا بالصندوق حفيض قمحا

سببن. مببا كببادإ المببؤن تفببرغ مببن الببدحر  فاسببتدعال األ  شببربل الحأببيس فصببلّ  وبببا ك فببزادإ الاببالل. ونببله و

 ة شربل! وبطلّ من الرئيس  بعد أن َعِلم أنّاا فا غ.!وخوابال الزح  امتألإ! بصال  ث. تلّر إ مّراإالحاد

 ثامنا: قناعة شربل

 تعريف -أ

كان قنوعا بالحال. التال وود فياا وس حتطلّّ غيرنا  وما كان حتطلّّ غيبر  ضب  هللا. وحيامبا ترسبله السبلط.  

و كببان  .ّل كلببش  ضبب  هللاحجببد  احتببه وسببرو ه. س حاّمببه أن حلببنّس أو حطببأخ أو حدببتال بببالمعول أو غيببره  إك فببال كبب

وكبان ححبرم نفسبه مبن األشبياء العادحّب. الضبرو حّ.  ؛ فيقه حعتنال به من تلقاء كاته  وحطلبّ لبه مبن البرئيس مبا حلبزم

كبان كالطفبل  س تصبنُّع وس تبأنُّو وس تزلُّبو ألحبد.  .لحفظ الحياة  قنوعا بما نو أدنب  األشبياء  وأحّطابا  وأصبعأاا

ّّ أن حدبتال شباال شباقّا   امالتبه. ولبم حلبن حظلبم أحبدسبتقام. فبال معاوكان  اس إسّ كاتبه بمزحبد مبن التقّدبو. وس أحب
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وقبد  .ليمي  كاته  أو حصلاّل أمام القربان ساعاإ طوحل.  وس حطلّ كلش  بل حفرح عندما حؤمر بللش  وحتّمه بسبرو 

نسم. من حياته. ولم حلن ليتلّمر من شالء فاته  فرحا فال مما ستاا  حتّ  آخر ا عل  تقدّ كان ثابتا فال قناعته مستمرّ 

للااح.. وما كان حتعباط  مبع أحبدٍّ أببدا. وس حفابم مبن  بسيطاوكان فال أكله وشربه ولأاسه وكّل أعماله  .فال حياته أبدا

  .المعامالإ مع النا  والرنأان إسّ ما تأمره به الطاع.

 

 روايات وأحداث -ب

 يا أب العام! -1

ّّ أن حتنباول طعبام الابداء مبع تالمبلة زا  األ  مأا ك سبالم. ا لمتينبال  إك كبان  ئيسبا عامبا  دحبر عنّاحبا  وأحب

الرنأانيّ.  فأعدّوا له غداء قر  المحأسب.. فبأت  الحأبيس األ  شبربل للسبالم عليبه  فقبال لبه البرئيس العبام: حبا أبونبا 

ن ندذرنا فدي األمدور الصدعبة، وهدذه نحدشربل أن  اليوم تلون معنا عل  الادا. بدنا نادّحش معنبا غبدا منبيح. فأوبا : 

. فظبّن البرئيس العبام أّن األ  شبربل سبيأكل مّمبا حقبدّم علب  المائبدة  وحدبا ك الطاعدة ب داألمر منيحدة شتيدر. وهيّنة

ّّ تتابدّى معنبا؟  الرئيس العام. وعند الاداء  طلّ الرئيس العام األ  شربل  فحضر ملتّفا. فقال له األ  العبام: بتحب

ع خاف : فا تأش. وأخل ح فلأنّبه مبن واب.  س حرحبد أن  ...يدا أّب العدام! يدا أّب العدام!فرك حدحه  وحقول  بصوإ متخّدِ

حخالو أمر الرئيس العبام  أو بباألحرى  غأتبه  ومبن واب. ثانيب.  س حرحبد أن حأكبل مبن الطعبام المعبدّ للبرئيس العبام 

 .محأسته ولجماو ه. ففام الرئيس العام  فأعطاه الحرحّ. وأعفاه. فعاد إل 

 

 ؟أنظر ماذا يعطيني شّهاسك -2

حمبل مبّرة إلب   ئيسبه كّميب. منابا. فقبال لبه البرئيس: . فكان حُقدَّم للمحأس. نبلو  مبن المحبا مشاد شألال شألال: 

يدا معلّهدي إذا شندت تريدد أن تسدهح لدي إحّانا. وبعبد كلبش التفب  إلب  البرئيس وقبال لبه:  نالأعطام إل  الدّما . فسلّم

. إنّي ال بخذ شديئا بددون إذندك. فأوابه: لقد كان  كلّاا معش! فلماكا لم تأخل مناا!؟ فأوا : ب ا يديّ بهحرمة، ألمسح 

أنظدر مداذا يعطيندي لبه محرمب. ودحبدة فابتسبم األ  شبربل وقبال للبرئيس:  إالرئيس: أعطه محرم.. فباخترلال فقال 

 .فلم حأخل إسّ أبدع المحا م. ؟ فأوابه إختر ما تداءشّهاسك

 ذشاء شربلتاسعا: 

 تعريف -أ

كان  تظار عليه الاأاوة والسلاو.  إنّما فال الحقيق.  كان ككاّل الفؤاد  نقيّه  حادّ اللنن  بسيم الحدحث  لطيفبه  

فلبم . خامبل ومت  ُسئِل أوا  بوضوح وإحجباز  مظابرا فبال الخبا ج أنّبه غأبالّ صرحح اللالم بدون لَْأس فيه  صادقا. 

اللي حأنال القرحّ  وحفيده لخالص نفسه. وكانب  أحادحابه تبدو  دائمبا علب  المواضبيع  حتلفّظ إسّ باللالم الضرو ّي 

وكبان كا  أي أصبيل فبال األووبب. الالنوتيّب.   .الدحنيّ.. وقد وّوه كبّل أعمالبه نحبو خالصبه األببدّي وخبالص القرحبّ

ومبع  .شبالء فبال محلّبه وأّما فطنته  فلان  ظانرة فبال إتقبان أعمالبه  ووضبعه كبلّ ؛ وسرحع الخاطر عل  شدّة صمته

 –وودة عقله وقّوة مدا كه  فقد عأّد نفسه للجميع. وبلغ من قار النفس وضأم الاوى ما أثأب  فعبال قبول داود النأبال 

 . صرإ كالأايم. عندك وأنا كّل حوم معش -فال المزامير

 حصبد لبم ه فطنب. القدّحسبين: افاّل  بل كبان عنبدكان غأيّا مت فماساكج فال قلأه  بسيم فال نواحاه  نيّ. واحدة: هللا. 

لم حَْنَس حوما واوأبه  ؛ حعمل كّل شالء بدقّ. وترتيّ وإتقان   بل كانمنه زلّ. حقد   ؤساؤه أو إخوته أن حلوموه علياا

ولم حدع سأيال لرؤسائه أو لايرنم أن حجدوا خلال ما فال تصبّرفاته. ومحافظتبه ؛ بل دائما سانرا عل   ض   ؤسائه

وكلمتبه ببالروح فقبد كانب  سبامي.  ألنّبه مدب  إلب   .غرحأ. تدّل عل  أنّه كان فانمبا لابا حبّن الفابم عل  القوانين بدقّ.

اللمال عل  الطرحن المال  س ححيد عناا قيد شعرة. وكان فال سلوكه حضبع كبّل شبالء فبال محلّبه  ولبم حقبل كلمب. فبال 

وقَّتْبهُ مبن السرسبا  والوسوسب. والماباسة غير موقعاا. وفال أووبته الالنوتيّ. كان كالمبه شبدحدا وفطنتبه نبله أحضبا 

 الاير المأنوس.. 

وأّمببا فيمببا   وقببد كببان متنببّو ا فببال العلببم دا سببا فببال دحببر كفيفببان  وللنّببه كببان حتظببانر دائمببا  بالسببلاو. والمسببلن.

علب   با ماتاإ وقمع الجسد  فرغم شدّتاا وكارتاا واستمرا نا  دون انقطاع  لم تسأِّّ له مرضا  مّما حبدلّ  حختصّ 

وكان  صينا عّو اللسان. وكان سلوكه المتّزن  حفرض احترامه  وتقدحره علب  كبّل مبن  .أنّاا كان  مقرون. بالفطن.

وكبان حليمبا س بحلمب. . عرفوه. ولم حسأّّ شّلا وعاا ا ألحد  بل كان الجميع حعتأرونه قدّحسا  وحطلأون التأّرك منه

 كايرا ما كان حنصح الرؤساء والرنأان لإلقتداء به.. ونلا الدنر  بل بالحلم. الفائق. الطأيع.
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 (7/7 متّى)إسألوا تعطوا  -1

إّن األ  شربل كان حملش إ ادة حدحدحّ. نا حّ.  تجعله حتسلّم عل  كّل ميوله وعواطفه. شاد األ  حوسو إنمج: 

ا. ومن يلتهس منه النعهة بثقة ال يخيّبه، فاطلدب يا أخي الدنيا خدّاعة، وإّن هللا يعرف شّل شيء فينوكان حقول لال: 

. وفال المدّة التال قضيتاا فال مبا  مبا ون  لبم أعبرف فيبه أي نقبص  س أنبا وس غيبري منه أن يهنحك ما تحتاج إليه

من الرنأان  من  ؤساء ومرؤوسين. وحتمنّ  أن حطلّ منه خدم.  ليس من الرؤساء وإخوته فحسّ  بل من شباّيل. 

. فلببان مبباال إكا طلببّ منببه خببادم الببدحر أن حنقببل آلبب. الحراثبب.  ححملاببا حبباس. وقببد كنبب  أنببا شبباندا عيانببا الببدحر وخدمببه

لحوادث عدحدة من نلا النبوع. ولبم أعلبم مطلقبا  أّن أحبدا شبلاه إلب  الرؤسباء أو تبلّمر منبه ألمبر مبن األمبو . وكبان 

 .لددّة. وكان تأثير تقواه عل  الجميع كأيرا ؤساؤه وإخوته ححترمونه وحقدّ ونه  وحطلأون صالته عند المرض وا

 ال يوجد عنّا حراميّة -2

واء مّرة  ول إل  الدحر ليسمع القدّا  حبوم األحبد  حيبث حجتمبع الدبركاء وسبوانم فبال كنيسب. البدحر  كبّل أحبد 

ااحب. وعيد  فترك الرول عصاه عنبد الأبا  ودخبل اللنيسب.  وكبان األ  شبربل لبم حنقطبع بعبد إلب  المحأسب.. وبعبد ن

ّّ  فخرج إليه من اللنيس. األ  شربل وقال لبه بابدوء  القدّا   خرج الرول فما وود عصاه. فأخل حرفع صوته وحس

. فقال الرول غاضأا: سرقوا لبال عصباي. نبل حووبد ننبا فبال يا أخي، يا أخي، في الدير ال يرفإ أحد صوتهولطو: 

أخي ال يوجد عنّا حراميّة. أنظر هذا الجرن الهوضدوع فدي  ال يافتأّسم األ  شربل وقال بلّل سلين.:  ؟الدحر حراميّه

. فخجبل الروبل وسبل . وضبحش نبو ومبن سبمع  ألّن الساحة أمامك، ف و هنا منذ أن بندي الددير، ومدا سدرقه أحدد

 .الجرن من صخر ضخم حزن أكار من عدرة قناطير. فال حستطيع عدرون شخصا أن ححّركوه

 

 معلّها ماهرا -3

رنأان أو الفالّحين أنّام إكا كان معام أحد من الرنأان األخوة غديما أو غأيّا  حقول للرئيس: من عادة األخوة ال

ه فال شاله حعّطل أكابر مّمبا حفيبد  أّمبا شبربل فمبا تبلّمر منبه أحبد وحياتش حا بونا الرئيس  س ترسل لنا األخ فالن  ألنّ 

ه أحضا  بأول  مظانرنبا  فبال أنّبه مبع تنانيبه فبال ظارإ فطنتلخلل ما فال شاله  فلان ككاؤه حظار فال دقّ. شاله. و

أعمال التق   وفبال  قّب. ضبميره الأالاب. آخبر حبدّ فبال سبمّو فضبائله  لبم حبدع أدنب  سبأيل للبال حقبال: إنّبه عنبده أدنب  

وسوا  أو أدن  سرسا . بل كان كّل أمر عنده ورى بمقتض  الحلم.. ومع أنّه لم حد   فبال مبدا   عاليب.  كبان 

 .فال األمو  الروحيّ.  قصَّر عنه فياا أشار آباء الرنأانيّ. علما واختأا امعلّما مانرا 

 

 عاشرا:  مكتبة وثقافة شربل

 تعريف -أ

 شتبه -1

للقدّحس الفونس ليابو ي   أمجاد مريمو اإلستعداد للهوتو  رواشق األفكار نال:من اللتّ التال كان حتأّمل باا 

الببلي كببان مارمببا  اإلقتددداء بالهسدديحوّّ الالهددوت األدبدديو  يحيّ الكهددال الهسددو  القببدّحس أغوسببطينو  إعترافدداتو

الهصددباح و  حيدداة مددار أنطونيددوس الكبيددرو  بسددتان الرهبددانو  الالهددوتكتببّ  أحضبباوكببان حطببالع . كايببرا بقراءتببه

ولببم حلببن شببيئا فببال غرفتببه سببوى فرشببته العادحّبب.  وكتببّ صببلواته ؛ الكتددب الهقدّسددةوالفتدداوى الروحيّددة . والرهبددانيّ 

نسددكيّات   ليوحنّببا السببلّمال. وسدلّم الفضددائلومببن اللتببّ التببال طالعاببا ونبال مووببودة فببال ملتأبباإ األدحببا :  .التبهوتأمّ 

وميددامر . فددي السدديرة الرهبانيّددة مقدداالت مددار اسددحق السددريانّي النينددويّ . وميددامر مددار افددرام. والقدددّيس باسدديليوس

  للمعلّبم دحبدوكس سبتاله مبن  نأبان إحتقدار أباطيدل العدالمو   ليوحناّ الدالياتال.الشيخ الروحانّي في الحياة الرهبانيّة

  لأل  حوحنّا أوسابيو  نيرمأرك اليسبوعاّل. با ضباف. إلب  ميزان الزمان وقسطاس أبديّة اإلنسانما  فرنسيس. و

الجزء ومخطوطاإ أحضا مووودة فال ملتأ. دحر عنّاحا ونال:  .1732ورسوم  قوانين  والهبتدئ قانونو السنكسار

ة لرياضدة اليوميّد  واالهسدكونيّة يسدين ويسدوع ومدريم والهجدامإسير القدّ   من من العلم الالهوتي في الشرائإالثا

ومدواعظ عدن البتدول مدريم   وبوا و. بدبلل سبؤال فبال مواضبيع  نأانيّب  ةرهبانيّد محداورات  ةفي الحقائق االبديّ 

شبروحاإ عبن شبرف  بددون عندوان  حيهةتفسدير الشد  محاورات رهبانية وعدن القدانون الرهبداني  علي ا السالم

وندببيد العببل اء   . والمطاببروككببر المببوإ والدحنونبب. العاّمبب  اللسببان والحببل  مببن عدببرة اسشببرا عببن و  سببم حسببوعإ

و تداريخ أوتداريخ االزمندة تأّمبل حبول آسم المسبيح  وكتبا  الحبر  الروحيّب.   وبددون عندوانم واسعتبراف  ووانّ 

 .وديوان الهطران جرمانوس فرحات الحلبي الهاروني  سطفان الدوحاالإ أطركالفه مؤلّ  الهسلهين
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كان األ  شربل  ول قداسب. محبض  حخالبه النباظر إليبه  وبال سباكوا  وأّمبا فبال األمبو  الروحيّب.  فابو عبالم 

منابا للعربيّب.  وشبيئا مبن  ككيّا  ضليعا بد   الالنبوإ األدبباّل  وأصبول اللاب. السبرحانيّ.  سسبيّما الترومب.  عالّم.

ألنّبه فبال الالنبوإ األدبباّل واألمبو  الروحيّب. كبان مبن ؛ أصول اللا. العربيّ.. وأووبته مفرغ. بقالّ السداد وا قناع

عبن حبوادث كّمب. فبال   ففال المحادثاإ الالنوتيّ. مع اللان.  كان حتحدّث بطيأ. خباطر؛ طأق. األ  اللفري المداو 

وحفببيض لسببانه مببن فببيض مببا فببال قلأببه المضببطرم ببباألمو    قبب. بتببدبير النفببو  وبسببّر التوببب.الالنببوإ األدببباّل المتعلّ 

 .الروحيّ. وا لايّ.

 روايات وأحداث -ب
 أحاديث تقويّة -1

كبان حجبري محادثباإ سنوتيّب. وكان حَْنزل إل  الدحر حُساعد بالخأز عل  الفرن طول الناا . شاد األ  علوان: 
رة. كان با عا فال نله األووبب. أكابر مبن الجميبع  وفيابا مبا عبدا الدقّب. فبال المعرفب.   قّب. واستفدنا منه فال أمو  كاي

معنببا  وكببان حتحببدَّث .تعأيببر ممزووبب. بفضببيل. التواضببع. وفببال نببلا أحضببا مببا كببان حجبباو  إسّ إكا طلببّ منببه الجببوا 
تبّ الروحيّب.. وحقتبرح علب  أن ن إحمانه. فلان حو د آحباإ مبن اللتبا  المقبدّ   ومبن اللأحادحث تقوحّ. تدّل عل  عم

 .حو د كّل منّا آح. أخرى تأتد  بالحرف اللي تنتاال به األول . وكان حفّسر معانياا
 الفصلإقرأ هذا  -2

  فبال محأسب. مبا  بطبر  وببولس  فبال 1897عرفب  مأاشبرة األ  شبربل فبال أحلبول اتال العنبدا ي: شاد األبّب
زإ نلو ي المؤبّدة  منل بضع. شاو   إل  دحر مبا  مبا ون عنّاحبا. عنّاحا  بمناسأ. زحا ة قم  باا  بعد أن كن  أبر

وقبد تبوفاّل برائحب. القداسب.. فقصبدنا    فيقبال فبال المد سب.  الحباقالنال 14وكان حرافقنال بابله الزحبا ة  األ  اببرانيم
اير مبن منتصأا عل  طأن صب    فوودنا األ  شربل واثيا عل   كأتيهاللنيس.دخلنا   زحا ة المحأس. وعند وصولنا

وكنّا نحدّق ببه  فلبم حأبِد أّي برن. وصلّينا   ز نا القربان األقد . متخّدعا س حتحّرك  ثابتا فال وضعه  عيدان الدجر
ثبّم خرونبا إلب   واق ضبيّن فيبه موقبد مبن حجبر غيبر مبدقوق فدباندنا فيبه الحأبيس ابخبر األ  ملبا حو   .التفاإ

ن الحأسباء حبأكلون إسّ مبّرة واحبدة فبال النابا  عنبد العصبر فبال ولبم حلب  صوما المدمدانال حطأخ فبال قبد  مبن فّخبا 
محأس. عنّاحا. وكان نلا الطعام حتلّون من عد  وحّمص وفاصوليا وبرغل وغيرنا من الحأبو   حبدع  مخلوطب.  

 فرّحّ بنا بووه باش وابتسام. نقيّ. تدّو عن قلأه الطانر الدأيه بقلّ الطفل.   ونو نوع من الدو باء
وعندما فرم الأصبل  البلي حوضبع بعبد قليبه بالزحب  . حجرحن مدقوقين عند ساعد القنطرة الحجرحّ. ولسنا عل 

فسلّمنا عليه  فأوا  بصوإ منخفض باللباد سبمعناه  ونظبر   مع الحأو  الملكو ة  نادى األ  شربل فحضر حاس
حبد قبد وضبع فيابا قلبيال مبن . عندئبل أعطباه األ  ملبا حو  مقبالة مبن حدالسدالممطرق إل  األ ض  بللم. واحدة: 

نلا الأصل عل  النا   فأخله حاس دون أن حلتف  إلينبا. وعندئبل كنبّ  حرقصوقال له: خل الزح  والأصل المفروم  
والأقببدونس  عليببه صببحنان فا غببان وقليببل مببن الخأببز وشببالء مببن الفببرفحين مببن قببش األ  ملببا حو   فببأت  بطأببن

ا ملسببو  وبعضبباا محببروق  وقببال لببأل  شببربل: نببّنِ نببلا بعضببا -معروفبب. بطالمببال الرنأببان–وبضببع. أ غفبب. 
ّّ مبن المخلوطب. فبال صبحنين مبن الفّخبا  بينمبا األ  شبربل الفرفحين. وتناول منه المقالة وصأّاا فال القد  . ثبّم صب

 حنقاّل الفرفحين  فيضع أو اقه فال صحن وأضالعه حجمعاا عل  طرف الطأن.
حن. ثّم قال لرفيقه األ  شربل: كل. فصلّ  وببدأ حتنباول طعامبه دعانا األ  ملا حو  إل  األكل فاعتل نا شاكر

متأنّيا  متربّعا عل  األ ض  صامتا وناظرا أمامه فقم. فأكل من أضالع الأقل. التال س حأكلابا النبا   ولبم حأكبل مبن 
نبّ الفباخر. المحأسب.  فأتانبا بدبالء مبن الع قبر   اللبرم حب  والملبح. ونبزل األ  ملبا حو  إلبأو اقاا المأتلّ. بالز

. واسببتمّر علب  ولسببته ملتبوف اليببدحن  منحنبال الببرأ  صبامتا  منتظببرا وكبان األ  شبربل انتابب  مبن تنبباول ووأتبه
األمر. فقال له  فيقه:  وح زو  القربان األقد   ثّم تعال اغسل الصحون والقد . وكان  الدبمس قبد أشبرف  علب  

  .. و وعنا إل  الدحر منلنلين مّما شاندناالمايّ. فودّعنانما والخدوع والتأثّر أخل منّا مأخله
كن  مدّة العطل. المد سيّ. فال دحر عنّاحا برفق. ا خوة الدا سين. كنأنا كاإ حوم  نحو   1898 سن.وفال صيو 

الساع. التاسع. صأاحا  لزحا ة الحأساء  فوودنا األ  شربل فال اللنيس.  اكعا نصأا  عل  كاإ الطأبن  وفبال نفبس 
ا أنبا أصبلاّل أمبام القرببان األقبد  كنب  أحبّول نظبري إليبه  مبندناه المّرة األول  السن. الماضبي.. وبينالملان  كما شا

ولبم حلتفب    فأ اه وامدا كتماال  ومسأحته الو دحّ. بيده  ونظبره محبدق بالمبلبح  فيخيّبل لبال أنّبه مخطبوف بالتوا حّبا
فسبح. خرونبا إلب  . نحونا  ولم حأدُ منه أحّ. التفاتب.  أو حركب.إلينا. وبعد أن صلّينا  وكنّا ننظر إليه متأّملين أن حلتف  

أمام اللنيس. للجا. الاربيّ.. وبينا نحن نتحدّث ونضّج  فتح الحأيس األ  شربل با  اللنيس. ووقبو صبامتا ونباظرا 
صبالتال فبال وكبأناّل ببه حقبول لنبا س تضبّجوا لبئالّ تعّلبروا علباّل   ملتوف اليدحن  وعل  ووابه المدبرق ابتسبام.ا إلين

وكلّمبا تقبدّم أحبدنا للسبالم عليبه  كبان الحأبيس ححنبال   خجلنا وتقدّمنا للسالم عليه  والتأّرك بلبام حبدهو وحدتال. فتايّأنا

                                                 
 .1906المصابين بداء الجد ي المخيو  ليعّزحام وحوّزع عليام األسرا   فتسّر  إليه المرض  وتوفاّل عام   رةبلا  كان حزو  14
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 : كأته اليمن  ووسمه قليال وحمّس كبّل واحبد منّبا بطبرف أصبابعه بسبرع.  وس حمّلبن أحبدا مبن لبام حبده. وكبان حبردّ 
فوقفنبا دقيقب. أمامبه متخّدبعين  وغلبن   فقبم بصبوإ وبدّ مبنخفض كأنّبه تمتمب. بابتسام مدبفوعا بللمب. واحبدة السالم

غرببال المحأسب.  نمدبال علب  أصبابع أ ولنبا ونتأبادل الحبدحث  الأا  وعاد إلب  صبالته  ونحبن ابتعبدنا إلب  الحبرش
ي إلب  نمسا لئالّ نعّلر عليه صالته فال خلوتبه  وقبد توسّنبا الخدبوع والفبرح برؤحتبه. تركب  ا خبوة و وعب  وحبد

. ولبب  فببال المحأسبب. فلببم أَ ه. فلببم أوببده. وكنأبب  فببال ممدبب  المحأسبب.  فلببم أوببده  قصببد أن أ اه أو أكلّمببه  اللنيسبب.
ا–حبلاء وبدا  اللنيسب.   فصعدإ إل  السطح  فوودته والسا عل  المحدل. ّّ وفبال حبده كتبا  حيباة   كأنّبه تابّر  مبّن

وأنبا واقبو  . فقرأتبه علب  مسبامعهالفصدلإقدرأ هدذا ئال: ما  أنطونيو  اللأير. فحبال وصبولال  دفبع إلباّل اللتبا  قبا
إلب  اللنيسب.. فقلب     أخل اللتا   دون أن حَْنأُبث بأنب  شبف.  وكنبّ متوا حباالفصلوحالما انتاي  من قراءة . أمامه

  .فال فلري: إنّه أشالنال بالقراءة تخلّصا من محادثتال

 ستاذ الهوت؟!أ -3

الخو ي حوسو ببن الخبو ي كان و م فياا األ  أنطونيو  المدمدانال.  عل  األ وح  وعلّ احامد س. عنّ أّسس 

األ  حبد وبا ا لبدحر مبا  مبا ون عنّاحبا ود   الالنبوإ علب   1876مبن مواليبد  حوسو سعد الما ونال من مدبمش

وشدربل شدان يعلّدم طلبدة  .1898احبا   31أنطونيبو  المدمدبانال فبال البدحر نفسبه وا تقب  إلب  د وب. اللانبوإ فبال 

  .ال دحر ما  ما ون عنّاحا نفسهف الك نوت

 ال يهّل من قراءة اإلنجيل -4

: إّن شبربل نبو القبدّحس حسبّ ا نجيبل  فالمسبيح كبان مرشبده الوحيبد  La Croixكتأ  ورحدة   1950عام 

كان شربل حستديره وحصاال إليه. وكان س حمّل من قراءة ا نجيبل والتأّمبل فبال حيباة المسبيح. فدبربل شباند صبادق 

فقببد تدببأّه بيسببوع المسببيح ومببا   الفضببائل الواوأبب. علبب  تلميببل المسببيح: كالطاعبب. وا ماتبب. والتواضببع  لإلنجيببل 

 والمحأّ. والصالة  التال نأت  عل  ماء ا نجيل النقال.

 
 حادي عشر: إعتراف شربل

 تعريف -أ
 ششف األفكار -1
عتبراف... سبه ولمعلّمبه  خبا ج ا حلدو المأتبد  أفلبا ه لرئي"كان شربل حلدو أفلا ه حوميّا عمال بالقانون: 

كّل ليل. إكا أملن... حجاو عل   كأتيه أمام أبيه الروحاّل  بلّل اتضاع وو ع  كاشفا  أسبه ومقبأاِّل األ ض... وحقبول 
وحأتبد  فبال كدبو أفلبا ه مبن صبالح  يا أبي إّن قلبي غريب مدن هللا... وشلّدي نقدص وخطدأ أمدام هللا...بلّل احترام: 

 ."ن  ئيسه ا فادة وا  شاد  وحتمّسش بف شاده ونصائحهوطالح... وحطلّ م
 إعترافات أسبوعيّة -2

وكان حنفر من ككرنا. وكّل اللحن عرفوه حدادون له   كان حلره الخطيئ.  وحار  من أسأاباا  حتّ  الأعيدة
والقوانين قّم  بل  ف عنه فال حياته أنّه خالو وصاحا هللا واللنيس.رِ وما عُ  .بأنّه لم حرتلّ خطيئ. عرضيّ. قصدا

ومع كلش كان ححاسّ نفسه كّل مساء عن أعمال حومه كالتاور الحليم ليرى نل كان  .كان حتألّم من مخالف. الاير لاا
 ابحا فال كلش اليوم أم خاسرا. ففن كان  ابحا حدلر هللا وحسأل نعم. ا ستزادة من النداط فال العمل ليزحد  بحه 

وإعترافاته كان   .يال  حأسو عل  الخسا ة  وحأخل المقاصد الفعّال. ليصلح الخللوأوره. وإن كان خاسرا  ولو قل
وكان فطنا حليما  س أثر عنده  .فلان حعترف  كّل أسأوع مّرة  يّ. والرنأانيّ. واللانوتيّ.انمتتالي. فال حياته العلم

  .حياته كلّاافال فما نأل مدو ة صالح.   للوسوا  لتعّمقه بعلم الروح الحقيقالّ 
والقددّيس  نعهدةهللا وكان له فال دحر كفيفان مرشدان: األ  نعم.هللا اللفري  اللي أصأح  ئيسا عاما فيما بعبد  

وكببان مرشببده  فببال بببدء حياتببه النسببليّ.  األ  أليدبباع الحردحنببال. وبعببد وفبباة أليدبباع  كببان األ  ليأبباو  ؛ الحردينددي
  وأخيرا األ  ملا حو  المدمدانال  البلي تبوفاّل األ  شبربل الراماتال  اللي نقل فيما بعد إل  محأس. دحر القّطا ة

 .فال حياته
 

 خدمة الهؤمنين -3
كبان حسبمع إعترافباإ . و1863شبأاط سبن.  20مبن الأطبرك ببولس مسبعد فبال  اإعترافبسبتماع اسس ا كن أخل

عتبراف تون إليبه قصبد ا إك لم حلن مللّفا بخدم. النفبو . وللبّن البلحن كبانوا حبأ  المؤمنين عندما حأمره الرئيس بللش
إك تنفل إل  أعماق القلّ  وتترك تبأثيرا   سترشاد  كانوا حديدون بايرته عل  خيرنم  وبتأثير إ شاداته بنفوسامواس

  لأنباء ابخبرحن  وتقبدُّمام فبال الحيباة الروحيّب.  شبادوا وأشبادوا بفطنتبه ونصبائحه الحليمب.كما    وحانيّا فال النفس
 بنصائحه لمعاشرحه عند اللزوم. حأخلمن المعلِّمين  ولم حلن فلان حرى بالروح أكار 
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ّّ كايبرا النفبو   وحتبألّم كايبرا سبتعادنبا عبن هللا؛ لبلا  كبان حصبلاّل ألوبل الخطبأة  وحعظابم بف شباداإ كان ححب
وكبان . حوبّخ توبيخبا قاسبيا عبن الخطيئب.  وحفبرض تلفيبرا عنابا قصاصبا صبا ما  وخالصيّ. عندما حسمع إعترافام

 عندما حأمره الرئيس.عترافاإ النساء  إع حسم
 

 روايات وأحداث -ب
 يسكب في قلبه األمل  -1

من الرنأان   فلان حجتاد أن حز ع الرواء فال قلو  ابخرحن  وكان تأثير ماله عل  الاير بليغ ودّا
حستدعال له األ  وإكا مرض  انّ فال الدحر مرضا ثقيال  كان حطلّ من الرئيس  بفلحاح زائد  أن  ؛يّينانوالعلم

ليدّجعه  وحسلّ فال قلأه األمل والرواء    من إعتراف وزاد أخير وما إليه  شربل ليُسلّحه باألسرا  ا لايّ.
فلان حأتال وحملث فال وانّ المرحض الليل كلّه  والسا عل  ؛ ليستطيع أن حااد  نله الدنيا عل   واء القيام.

وعندما كان حأمره الرئيس . يس.  إكا لم حلن ثّم. من داع إل  مفا قتهكرسال  وس حفا قه إسّ ليصلاّل فرضه فال اللن
 .وبفرح باللنا  للصالة عل  مرحض كان حلنّ بطيأ. خاطر

 وحده من الرهبان -2

قصر  مسلّحا باألسرا  كاف. بسأّ  فال بي  أنله فال إنمج األخ سركيس إنمج  توفاّل : اواء فال  زنام. عنّاح

 .1874 أكا  14فال واألب شربل بقاعكفرا  عيس  حوسوبحضو  الخو ي 

 

 مرشدا حكيها -3

الكلهدة التدي فطنبا  ومرشبدا حليمبا. وأككبر أنّبه قبال لبال مبّرة:  كان فال حدحاه الروحالّ شاد األ  حوسو إنمج: 

 .تُسبِّّب خطيّة ال تقول ا، فإذا شانت خيرا فقل ا، وإالّ فال

 

 عترافتخّشعت بهواعظه لي في اإل -4

  تلقّيتبه أنبا وترّويتبه أن حسبمع غرفتبهعندما خرج األ  شربل من اللنيس. ليبدخل إلب  شاد األ  مأا ك تاب : 

عتراف أول  النظر إل  سقو اللنيس. وحيطاناا  فرأحب  شبقوقا فبال . وبعد ا إتبعنيإعترافال. فدخل اللنيس. وقال: 

  فقل  له: حا أبانا أنتم تقضون الليل كلّه فبال نبله اللنيسب.  السقو  وفال الحيطان  مّما حؤكن بسقوط السقو الحجريّ 

. قلب  ما لنا ول اونله المحأس. معّرض. للصواعن. وحلفال الرعد لياّزنا  وحسقطاا عليلم. لماكا س ترّممونا؟ قال: 

ني بدّي القي موضإ ال! ال تقل شيئا، وين يا إبله: أنا سأقول لحضرة األ  الرئيس  وأنأّاه إلياا حتّ  حرّمماا. قال: 

عتراف. ثبّم خبرج ودخبل إلب  ؟ تخّدع  بالا الجوا   تخّدعال بمواعظه لال فال ا أقدس من ها الهذبح أموت عليه

 .. ونحن انصرفناارف.ال

 

 صفات الهعّرف مجتهعة فيه -5

ح قلبّ مبن حعتبرف عنبده بنصبائحه وإ شباداته. وأنبا قبد اعونو فايم شاد الخو ي  ميا:  ترفب  قدحر ودّا  حفبّرِ

عنده مرا ا عدحدة  وإناّل أشتاال ابن من صبميم الفبؤاد أن أحظب  بلبانن مالبه ألعتبرف عنبده كبّل أحّبام حيباتال  ألّن 

  بحيث حخال للمعترف عنده أّن له معرف. بالايبّ لتبلّكره حالب. المعتبرف مامبا طبال اللكاءكاكرة األ  شربل ناد ة 

أنّه كان عالما ودقيقا فال إ شاد النفبو   حعطبال البدواء بحسبّ البداء أمر  ووعه إليه فال المّرة الااني.. وبالرغم من 

بدون  حم.  فاو واك  لقلّ المعترف ألن حعترف عنده دائما بدون أن حنفبر منبه لدبدّة توبيخبه علب  فعبل الخطيئب. 

وببدّا  فببال نصببائحه وأسببئلته  حكيهدداوكانبب  صببفاإ المعببّرف مجتمعبب. فيببه كلّاببا: كببان ؛ وفرضببه القببانون الصببا م

 أبدا حنونداومبانرا حصبو البدواء الدبافال؛  روحيّدا طبيبداوفا سنوته األدباّل  معرف. ممتازة؛ عا  قاضياو؛ توبيخاتهو

 .عترافحفتح للخاطئ ك اعيه  فيجعله مدافا بالتوب. وا 

 

 مؤثّرة جدّا -6

حرسبلام عترافاإ الروال  البلحن حطلأبون كلبش منبه  بصبو ة محبدودة  وإكان حسمع شاد اسلند  بش الخو ي: 

ومفيبدة وبدّا لخبالص  عادة إل   فيقه فبال المحأسب.. وكانب  إ شباداته  فبال منأبر التوبب.  مبؤثّرة وبدّا علب  سبامعياا 

 .كما أخأرنال بللش والدي  اللي اعترف عنده حوالال سأع أو ثمانال مّراإ  ونو بعمر الخمس. والعدرحن النفو  

 (20/28 متّى)ثاني عشر: خادم الجهيإ 

 تعريف -أ
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لتلن حركاإ الرانّ وأعماله الخا ويّب. التبال تخّصبه وميعابا كاإ دنباءة وحقبا ة بالنسبأ. إلب  "القانون:  حأمر

ببه  ونزد حبلبان النبا  ف  . الرنأبانالّ محيطه العلمباناّل وخاّصب عندما نفّل شربل نله الفرحض.  لم حفامه للا ."إخوته

  مبنام كبان حابزأ ببه وبدبدّة تقّدبفه البأعضببل س   الأعض من الرنأان كبان حضبحلون مبن سبلاوتهولحقا ة ملأسه؛ 

ومنام كلش اللي وضع له ماء فال السراج؛ وكانوا حللّموه بحدّة وحنتاروه  لد و. أّن شربل  المعبروف عنبه بصبمته 

إذا شندت أندا حهدارا، أطدل بالدك علدّي، احتهلندي ألجدل وصأره الارحأين العجيأين  قال للحأيس "القدّحس" ملا حو : 

عبامال كبّل وابده لتاطيب. فضبيلته  واختفباء أعمالبه الصبالح.. وكبان حتلبدّ    ن ماال المسيحاّل بتواضعهلاف. الهسيح

ّّ اس  وكببان مببرآة التواضببع. وحضببطر  مببن مببدحح النببا  لببه ختفبباء حاببر  مببن النببا  ومببن الرنأببان كاتاببم  وححبب

 نزواء والصم . فلان بدرا بايئته  للنّه كان عائدا فال السماء. واس

أحد حنأّاه إل  أمر ما  ولو كان غير ملنّ  حركع حاس  ملتوف اليدحن  وحطلّ الصفح  و أسه إل  ففكا كان 

حلزمه أن حجاو سرحعا صامتا ملتوف غير معتل  عن "  عامال بقانون المأتد : األ ض  وس حناض حتّ  حُؤَمر

 . "عمله وحلنّ إل   كاته عندما حَُوبَّخ  وس حقوم حتّ  حأمره الرئيس فيأخل بركته

  هو التواضإ بالذاتكان امتاز بوداع.  بحيث كان أودع من حمل  وألطو من الروح تجري فال األوسام  و

فقد تللّل حتّ  تالش   لو أملنه تالشيا تاّما  ظار بال ؛ س حتللّم عن كاته أبدا  وبالنتيج. كان كأنّه ميّ  عن العالم

  فال غرفتهال لأسه  فال أكله  فال نومه  فال  كوعه  فال فرشته  فال إ ادة  وبنوع ما بال عقل  وبال حوا   حقير ف

 .وكان ناسيا كاته  شاله الداقّ 

 ارفتهر وس بيلم حلن حستحال بلأسه الز ّي  وس بطعامه الفق؛ وحتقا  بل حفرح إكا أحدا أنانهوحرض  باس

فيه ا تفاع عل  الاير. وكان دائما حطلّ  طلّ وظيف. مّماوما ا نسان.  كأرحاءالحقيرة  وس حأتال شيئا مّما تتحاشاه 

أنا ال أستحق أن أشون بين إخوتي الرهبان، وال أنال لنفسه النصيّ األقّل  والموضع األدن . وحُسمع عن لسانه: 

لان ححسّ نفسه أحقر الرنأان  قلأا وقالأا  فومن كالمه حستدّل عل  تواضع عمين. ؛ شرامت م، ألنّي دون الجهيإ

وكان حختا  . فال الحقل هدتال معح حعتأر نفسه خادما للّل منو  قا ة وصاا ة بنفسه ناسيا كاته بالللّي.معتقدا كّل ح

فو ا   أحقر الخدماإ واألعمال  مال اللناس. وغسل الصحون  ولم تلن نله الخدم من خصائص الرنأان اللان.

 .ا منه  كان حألل واده كال س حدعام حقأّلونااوعندما كان وماو  الرنأان حتقدّم بتقأيل حدحه تأّرك  وعن طيأ. خاطر

 روايات وأحداث -ب

يبْ " -1  "ْغرِّ

المقاطعبب. أكاببر فببأكار إلبب  التفرقبب.  وأصببأح  انببّ المنطقبب. موقوفببا علبب  نأّابب  حوضببح األ  مببا ون كببرم: 

المنطقب.  أو  منطقته  س حنقل إسّ برض   ئيس المعامل.. فقّل ا ختالط وزاد الجفاء  وأصأح الرانّ الساكن خبا ج

الدحر المايمن. عليه ضيعته  حعتأر نفسه غرحأا. وكان بعض الرنأان حقول لألونأال عن منطقتبه: شبو واحأبش لابون؟ 

 ما بق  فال خأز بأالدك؟ 

كان األ  شربل فال الدحر غرحأا عن المقاطع.. وحده من بالد الجأّ.  وكان طائعا طاع. غرحأ. للّل من فال و

 الرنأان فقم  بل العلمانيّون أحضا حأمرونه عل  سأيل ا ستازاء  أو المزح أمو ا عدحدة  الدحر. فلان الجماو   س

ونو ما كان حخالو أمرنم قّم. وما كان أحد حدافع عنه وححترمه إسّ الرئيس  اللي كان حاضّ عل  من حعلِّ  

أنّه استاء من  عل  حدلّ  ما منه  حصد وس وحطيع. وحصلاّل حدتال فلان األ  شربل أو حستاز  به. وأّما األ  شربل

أي احتقا  عل  . وفال نلا ا طا  تصرخ ترحز: عل  من حخاطأه ووابا الناد  فال المستازئين. وما كان تللّم إسّ 

 .الضفّ. الارحأ.  لم حصأش ألولال؟ أ حد أن أحتجّ عل  األ ض  وأن أكون األخيرة فال كّل شالء ألولش حا حسوع

 

 15عةهللا يقدرني عا الطا -2

لّما كان عّمال القس عأداألحد الحسينال  ئيسا عل  دحر قرطأا كن  معه شّماسا  أقوم الحسينال:  شاد حنّا

بخدمته. وأتينا حوما ما إل  دحر عنّاحا  وكان الرنأان والفعل. ححرقون أتونا وكان األ  شربل حدتال معام بتقدحم 

وقال له مازحا  -ولم حلن بعد صعد إل  المحأس. -بلانال  إل  األ  شردالحطّ. فالتف  األ   وكس حنّا المدم

عل  مسمع مناّل ومن الحاضرحن: لقد اتفن  أي الجماو  عل  أن ندلحش لقم. لألتون  حيث قّل الاوف  ألّن وسم 

إبن آدم حضوي أكار من الحطّ  وحقولون إّن لحم الأدر حضرم األتون ويّدا  فيستوي الحجر ويّدا وسرحعا. فما 

. ومعن  كلش: أنا مستعدّ للتضحي. بالحياة فال هللا يقدرني عالطاعةربل نلا اللالم  حتّ   كع وقال: سمع األ  ش

سأيل واوّ الطاع.. فتأثّر المدبِّر األ  اليا  المدمدانال وانتار األ   وكس قائال: عيّ عليش أن تتلفّظ بالا! 

                                                 
 حسّ األ  الحأيس حوحنّا الخوند: نلا تعأير حعنال أن األمر مستحيال! حستعمله الرنأان حين حطلّ منام أمر مستحيل! 15 
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زقنا برك. دعاه. وطلّ األ   وكس المافرة من األ  لماكا تازل مع األ  شربل  أس تعلم أّن فيه  وح هللا  هللا حر

 .هللا يغفر للجهيإفقال له:  -بعد أن سمع توبيخ األ  اليا   -شربل

 

 أنا أّول الخطأة -3

ختفاء. وعندما كان الزّوا  حطلأون بركته وصالته  كان حفعل كلش لم حلن حدعر أحد بوووده لددّة محأّته لال

. وإكا قيل له: أن  قدّحس. كان حتلدّ  وحقول: طلبوا من الرّب أن يعطيكم حسب إيهانكمأدون أن حنظر إليام  وحقول: 

. وكان فال المحأس. حتعاط  كّل األشاال الز حّ.  وحعمل ما حوّطال مقامه. فمع أنّه كان  ئيس أنا أّول الخطأة

بلاته حاسل الصحون  وحلنّس  المحأس.  كان مقيّدا نفسه بطاع.  فيقه األ  ملا حو   األصار منه سنّا. وكان نو

المحأس.  وإكا حدث أن الرئيس وبّخ أحد الرنأان بحضو ه  أو نأّاه إل  أمر ما  وإن حلن غير ملنّ  حأاد  حاس 

 .فيركع عل  عادة الرنأان  وحطلّ الصفح كأنّه نو الملنّ. وس حناض حتّ  حأمره الرئيس

 

 فضلة البسين -4

م حادثا  أحته بعينال  تأثّرإ أعظم تأثّر  وس أزال أككره إل  اليوم بتأثّر أ وي للشاد األ  برنرد  إنمج: 

واحترام وإعجا . كان األ  شربل حأكل مع  فيقه وكن  حاضرا  وكان غلاؤنم  مدفون. بسلين. فلّما انتا  األ  

م حلن وائعا  فلحس ملا حو  من األكل مسح المقالة بلقم. خأز كأيرة  و مانا عل  األ ض للأّسال. وكان الأسين ل

فضالإ الطأخ عناا وتركاا. وكان األ  شربل حاسل المقالة والصحون  فروع فرأى عل  األ ض تلش اللقم. 

محّل الدو  فالتقطاا ووضعاا عل   أسه  بعد أن نفض عناا الاأا   و سم كاته بفشا ة الصليّ وأكلاا. وكأنّه ما 

دإ أنّه ما كان حنظر إل  أحد فال انخفاض بصره. ألنّه غالأا كان أكّ شعر بووودي ألنّه ما كان حرفع بصره أبدا. وت

 .كان حعود ثانال حوم فيسألنال. ألنّه ما كان حرفع بصره إلالّ  أويأه  كن  أناّل ومع ؟أنت أين من حسألنال:

 

 (3/20 فل) !موطنه السهاء -5

ّّ أن حُْحتَقَر من الجميع. وكان نظبره منخفضباشاد األ  حوسو إنمج:  فبال وميبع أطبوا  حياتبه  حتّب   كان حح

مع األ  نعم.هللا مدمش وبيدنا منظا ا  ننظر فيه بيروإ. فمّر   فاقه وحتّ  عن مداند العالم الطأيعيّ.. وحوما كن ُ 

ال، ال، له: خل نله النّظا ة تبرى فيابا بيبروإ  كأنّابا أمامبش. فأوبا :  بنا حامال حأال لنقل الحطّ عل  ظاره. فقل ُ 

لبه: إتأعنبال إلب  سبطح المحأسب.   وقلب ُ  فعبدإُ وحتابع األ   وكس مدمش:  .؟ وكنّ إل  شالهمورما لي ول ذه األ

 ! و وع.تفّرج وحدكله النّظا ة للال حرى باا بيروإ. فقال:  فأطاع. قدم ُ 

 

 ال يضعوا تجارب -6

سواء كان  -سمع  األ  اليا  المدمدانال حنأّه عل  وماو  الدحر أن س حضعوا تجا   شاد حنا الحسينال: 

لأل  شربل قائال: نلا  ول هللا  وفيه  وح هللا  فاحترموه. وكان األ  اليا  ححأّه وحعتأره كايرا  -باللالم أو بايره

ل األ  شربل عن مزاول. الدال الداقّ  فال  لفضيلته الناد ة. وقال أمامال مّرة أخرى: كايرا ما حاول  أن أحّوِ

ه حاس إل  الحقل  إل  شال خفيو فال الدحر   اح. لج سمه. وكان حناال الدال اللي أكلِّفه فيه فال الدحر وحتووَّ

 .الحقل

 

 إهانات -7

 (5/11 متّى)هنيئا لكم إذا سبّوشم واضط دوشم  -

بينما كان حتلو صالة الفرض  دعاه األ  اغناطيو  المدمدانال وقال له بحدّة: أترك الصالة وتعال إل  ننا  

فمن حتّضع حرتفع . خرحن وسخرحاتام  أحيانا  بلّل تواضع وصأر وفرحواحتمل إناناإ اب .فلأّ  صاغرا

 .والمتواضع القلّ حجد  اح. لنفسه ومن ُعيِّر ففن أوره عظيم فال السماء فلللش حسّر شربل وحفرح

 (5/11 متّى) إفرحوا وابت جوا إّن أجرشم في السهاوات عظيم -

لمحأسب.  أمرنبال البرئيس أن أكنبّ إلب  بئبر المحأسب. بينمبا كنّبا نقطبو عنبّ كبرم اشاد األخ فرنسيس قرطأا: 

. فباأل  شبربل كبان  وأملاّل الجّرة. فوصل  إل  الأئر  و بط  الحأل بفكن الجّرة بعجل.  و ميتاا فال الأئر دون تبأّنٍّ

يا أخي مار أنطونيوس اختار اإلفراز، وأنت ترمي الجّرة بعجلة تنكسر، و ائال حالحظنال وما شعرإ به  فقال لال: 

. فأوأتبه بحبدّة: ُ ح علب  كنيسبتش! قاعبد فبال المحأسب. وعامبل حالبش قبدّحس! فأوبا  بلبّل ح خسارة ضددّ الفقدروترو

 :  .. وكنّ كّل منّا. نو إل  اللنيس. وأنا إل  اللرمإغفر لي يا أخي منشان الهسيحلطو ووداع. و أسه منحنٍّ
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 (5/11 متّى)هكذا اضط دوا األنبياء من قبلكم  -

وإك كن  أحرث حوما فال كرم المحأس. مع بعض أوراء الدحر  كان األ  شربل ش: شاد األخ بطر  مدم

ولو! نيش  فلسرنا  فقال األ  ملا حو  لأل  شربل: عرحد.عل   الفدان  فاتفن أن مرّ من ممّر  العراحشحناض 

يه  وضّم ك اعيه خّر األ  شربل عل   كأت ففنّاا كسرإ بسأّ إنمالش  فللحال لاّل الفدّان حلسرا  شو عم تعمل؟خبت

 .مصلّيا مستافرا عل  فعلته !منشان الهسيح اغفرلي :إل  صد ه  وقال

 

 (12/19 متّى)ثالث عشر: ال يُسهإ صوته 

 تعريف -أ

للا كان قليل اللالم وبدّا وبدّا. س نسبمع صبوته إسّ فبال  ."حجّ عل  الرانّ أن حالزم السلون"حفرض القانون: 

وكببان القببانون   س حخاطببّ أحببدا س  وبباس وس نسبباء وس  نأانببا؛ الة الخببو  وصبب قببراءة ا نجيببل وكببالم التقببدحس

ما فيه.  فال الدال  وس تراه ماال متلّايا مع زائر أو ملا ي. وس حلاو بدالء من أخأبا  النبا   س تسمع صوته متجّسِ

النبوم  كبان حصبرفاا  والسبارة أي الوقب  القليبل قأبل .اختصبا ل أوا  بلطبو ونبدوء وئِ وس حسأل عن أحد  وإكا سُ 

  فعنبدنا بفبيض ببالجوا   بالسلوإ  ألنّه كان قليل اللالم. وما كان حتحبدّث  إسّ إكا ُسبئِل مسبأل. سنوتيّب. أو  وحيّب.

فلسببانه لمخاطأبب. هللا  .وحتحببدّث بطيأبب. خبباطر. وفيمببا خببال كلببش  كانبب  معيدببته أشببأه برانببّ مببن  نأببان السببلوإ

دائبم فبال السبماوحّاإ  بحيبث حَظبّن كبّل وتأّمبل   فاو  انّ شال وصالة وسبلوإ  والصم  وا عتزال والالحل باهلل

 .   وفال المحأس. مال المالك س أحد حسمع صوته. وكان فال اللنيس.غير نلا العالممن من  آه أنّه فال عالم 

 روايات وأحداث -ب

 عند الضرورة -1

ة السبتّا   وعلب  المائبدة  وفبال اللنيسب.. فمبن فال قانوننا  بعبد صبال إّن الصم  إلزامالّ شاد األ  اليا  إنمج: 

كان من الرنأان حخاطّ األ  شربل فال نله األوقاإ واألملن.  ما كان حجباو  إسّ عنبد الضبرو ة. وكبان الرنأبان 

بعبد مماتبه. ولبم حلبن ببين أفضبل الرنأبان مبن حضبا عه فبال وحياتبه  فبالحتماّلون به  وحقدّمونه للمأتدئين ماال وقدوة 

 .  القانونالمحافظ. عل

 

 ت ُت عن الطريق -2

كنّ مّرة إل  نعال فال مدمش. ولّما عاد تأّخر حتّ  المساء. فسألته لماكا تأّخرإ؟ قال: شاد األ  أفرام نلد: 

ت ُت عن الطريق، وشان الضباب شثيفا فها شعرت إالّ وأنا في حجوال، فرجعت أهتدي قليال قليال حتّى وصلت إلى 

. فقل : لماكا لم تسألام عن الطرحن؟ فما أوا  وجدت شثيرينبدرا عل  الطرحن؟! فقال: . فقل  له: ألم تجد الدير

ووابا. وبالحقيق. ما كان حسأل أحدا  وس حخاطّ أحدا ولو أضّل الطرحن. وعجيّ أمره  فالنّساك والحأساء ما 

م وس كان. وس مطا حن. عجيّ عاشوا عيدته. ما  أح  ماله وس أحد أخأرنال  س قأله وس بعده  س  نأانا وس عوا

 .أن  حا هللا فال قدّحسيش  فأمر كلش األ  عجيّ غرحّ

 هل تهارس واجباتك الروحيّة -3

ومّرة أت  شقيقه من بقاعلفرا ليزو ه فقرع بّواب. المحأس.  فبلنّ األ  شبربل ليبرى مبن الطبا ق. أوبا  مبن 

. و وبع إلب   فيقبه وقبال إذا شان يريد أن يفتح لك إصبر حتّى أشاور الحبيسالخا ج: أخو الحأيس شربل  قال له: 

أوابه: من كّل بدّ افتح له. وكان كّل حدحاه مع شقيقه مقتصرا علب  نبله  إّن شقيقي على الباب أتريد أن أفتح له؟له: 

 .ثّم حصرفه فال الحال شيف حالك؟ هل أنت بخير؟ وهل تهارس جيّدا واجباتك الروحيّة مإ عيلتك؟العأا ة ونال: 

 

 شالقدّيس نستير -4

كان كالقدّحس نستير اللي عندما دخل الدحر وود عل  الأّواب. حما ا  فقال مخاطأا نفسه شاد األ  أفرام نلد: 

أمام الحما : نستير نستير  أن  ونلا الحما  سيّان  إكا كان نو حتللّم  فتللّم أن  فال الدحر. واأل  شربل كما 

نستير حما ا فال  كالقدّحس كان نوإ األدبال مدمنا عل  الد   ومع كلشاختأرإ بلاتال كان ككيّا عا فا فال الال

 صمته  فيلسوفا فال صالته وسيرته  حأيسا ناسلا ونو فال الدحر. 

 

 (10/39 لو)إصغاء للحبيب  -5
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مع أّن األ  شربل لم حلن من الاُفَّل  وس من أصحا  السوحداء العأوسين  اللحن حلرنون مخالط. النا . 

بأن س حنطن بللم.  إسّ لتمجيد هللا بالصالة الجاو حّ.  أو تلأي. القرحّ فال أمر حعود لمنفعته الروحيّ..  عاند لسانه

ند  أن افتتح اللالم من كاته  بل كان كالمه تقرحأا دائما ووابا. لالا امتاز بين الحأساء  س بالمحافظ. فقم عل  

وكان أشأه برنأان السلوإ منه برانّ لأنانال. وكّل أحد من قانون المحأس.  بل بصمته الدائم وشاله المتواصل  

 .الرنأان والحأساء كان حستار  كلش الصم  العمين المتواصل فال األ  شربل

 

 

 ال يجاوبني -6

ولّما كن  أسباعده فبال اقبتالع القنبدول وقرامبال الحطبّ  مبا كبان حفبتح فمبه  وس حخباطأنال شاد موس  موس : 

 .ال الحقل  إكا ضجرإ من السلوإ  س حجاوبنالبللم.. وكن  لّما أخاطأه ف

 وال يتسلّى بشيء -7

أنا عاشرإ  نأانا وحأساء أفاضل  فلم أَ  شأياا لبأل  شبربل. فأقيّب. الحأسباء كبانوا  وس شاد بطر  موس : 

نون حزال األحياء منام ححادثوننا عندما نزو نم  وحتسلّون بأخأا   وحنظرون إل  وووننبا. وإكا زا نبم أنلابم ححسب

 .استقأالام. أّما األ  شربل  فما كان ححادث أحدا  وس حتسلّ  بدالء  وس حنظر إل  ووه مخلوق

 يحسبه اإلنسان أخرس -8

إّن األ  شربل مالك بجسم إنسان. وفيلسوف بال تفلسو. وقدوة وقداس. وكمال. له لسان وححسأه ا نسان 

 .بلونه س حسمع له صوإ صاير بيد أّمه  وس حختلو عنه إسّ  للأنّه طفل؛ أخر 

 

 يتكلّم في النادر -9

  مبا اسبتطع  أن أ ى فبال األ  شبربل الحأبيس إسّ المبدّة التبال قضبيتاا فبال مبا  مبا ونفال ن: اشاد األ  علو

الرول الصام  المنفرد عن الرنأان  س عن النا  فقم. فما كان حتللّم أمامال أل وي للم أخأبا ه  وس كبان حتعباط  

  .لان حدتال مع المأتدئين أ بع وخمس ساعاإ ونم حتللّمون حوله ونو صام   فمعامالته بدالء ألصو للم

 ( 1/24ل قو)رابإ عشر: أفرح في بالمي 

 تعريف -أ

حجّ عل  الرانّ أن حدلر هللا فال حال المرض أكار من الصّح. موقنا أنّه افتقاد "نلا ما حفرضه القانون: 

 ونو س حدتلالاللي كان حدتدّ كايرا فال أحّام الالوج    فال أحدائهدائم شدحد  كان مصابا بووع. وشربل "الرّ  لنفعه

.  ومع أّن الماص المعوّي ما كان حفا قه  خصوصا فال الدتاء  ما أطلع أحدا عل  حالته  وس اوس طلّ عالو

 .ل مّرة أنا مرحضا قامو .مدفِّئاإ فال الدتاء  مع أّن الأرد  فال محأس. ما  ما ون  قا  وما أخل   طلّ طأيأا

  فماما حرد عليه احتمل مضض آسمه بصأر المسيح وتواضعه عامال واده أن س حدع أحدا حدعر بددّة ألمه الداقّ 

من هللا  أو من الأدر حقأله بلّل صأر وسلين.. وما كان حَْستَعِمل دواء  وعندما كان حدتدّ عليه الووع  ما كان  حأخل 

نا  بل كان حقول دائما: وكان ححتفظ مدّة الدتاء  بلأس الصيو   غم الأرد القا   والالوج  . لتكن مشيئة هللا مسّلِ

عل   دون أن حصطلال كسائر الحأساء إخوته. إنّما حقضال وقته فال اللنيس. حصلاّل  ونو أغلّ األحيان واثٍّ 

إ طأيعيّا فيه  بل مالكا اا وسمه الطانر  حتّ  أصأح قار اللافَ وحياته كلّاا كان  مجأول. باألمات.  فألِ  األ ض.

 عوض القميصوعل  اللحم    لان حلأس المسح الدعرّي  بصو ة دائم.فه سنواإ طوحل.؛ به سحرتاح إليه بعد تمرّ 

! ! سسيما فال فصل الصيوكيو حستطيع أن حطين نلا؟ وتساءل بطر  موس  .موضع الفالنال عند أنل العصر -

  .وكان حجلد نفسه  دّوك عل  اللحمكان متمنطقا عل  حقوحه بزنّا  حدحد مو

 

 روايات وأحداث -ب

 أخذ بهجامإ فؤادي -1

كنّبا نفلبح كبرم المحأسب.  أنبا واألخ اليبا  المارحنبال   ئبيس الحقبل  واألويبر سببليمان شباد األ  الحصبرونال: 

الفالحب.  المنـزلال. وكان معنا أحضا األ  شربل  واأل  ملا حو   فين األ  شربل فال المحأسب.. وسحظب   أثنباء

األ  شربل حنلمش عل  نفسه  وححنال ظاره وحداه عل  خاصرتيه  وحئن أنينبا حبدّل علب  شبدّة الووبع  فسبأل  األ  

ملا حو : مبا ببال الحأبيس؟ إنّبال أ اه ُمتألِّمبا! فأوبابنال: حباكمو مابص كلبوّي شبدحد. فقلب  لبه: فليبلنّ إلب  فرشبته 

. ولّما قر  بمال نله ابسم واألتعا   : نو حرحد أن حقار نفسهونحن نطلّ شاّيال بدس عنه. فأوابنال األ  ملا حو

وق  الاداء كنّ األ  ملا حو  ليجلّ لنا طعامبا. وبقبال األ  شبربل وحبده حبدحر الجفبانال و اء ثالثب. أزواج بقبر 
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و دّ فبركض  عرحدب.ال كاد حبدو  غم الماص اللي كان حمّزق مصا حنه تمزحقا. فداند مّرة أن الفالّح اللي قدّامال 

 علب  معلّمبال  حبا شبوي شبوي لبه: قلب  .وقد ازداد أنينبه مّمبا حبدل علب  ازدحباد ووعبه  قأل أن حصلاا فدّانال العرحد.

ع أوابنال بصوإ نحيو !مالش  أنا بوقّو الفدّان تعطيل على ذّمتدي  بيصير معلّهي يا قائال: فؤادي أخل بمجامع متقّطِ

 وتابع شاله طيل. الناا  مع ألمه. . ضدّ الفقر

 

 فاغرورقت عيناي بالدموع -2

أخلنا فال فالح. كرم المحأس.. ولّما باشرنا فال الفطو   بقال  1897فال شار أحّا  سن. شاد األ  الحصرونال: 

األ  شربل حدتال فال تعمير حيطان اللرم  فرووإ من  فيقه األ  ملا حو  ليدعوه لمدا كتنا فال األكل فقال 

نا فال الاداء بعد الظار توّوه لعما  الحيطان كعادته. فالتمس  من األ  لال: إنّه حأكل بعد الظار. ولّما أخل

ملا حو  أن حأمره ليأكل إشفاقا عل  ضعفه. فأوابنال: بعدئل حأكل وحده. وعند العصر أطلقنا الأقر ليرعوا فال 

عل  الحرش. وبعد ننيا. عدإ إل  المحأس. ألشر   فرأح  األ  الحأيس حأكل ضلوع الأقول التال تركنانا 

وتوازي أقالم الرصاص ثخان.  فجمعاا عن األ ض وفرماا وأكلاا. فاغرو ق  عيناي  -فرفحين ووي -األ ض 

بالدموع من نلا المنظر المؤثّر  وانحني  بالالئم. عل  األ  ملا حو  قائال له: حرام عليش تترك الحأيس حأكل 

حأكل مال نلا المأكل مسرو ا. فدعه وشأنه. ضلوع الفرفحين  بعد تعأه الداّق ومرضه األليم. فأوابنال: نو 

فروع  إل  نفسال قائال: آه! أحن نحن من فضائل نلا األ   فحقّا إنّاا تجّسم  فيه فضائل ابباء النّساك فال 

   .ا سقيم  وقد زاد عل  ما نقرأه فال كتا  بستان الرنأان وكتا  اللمال المسيحالّ 

 فأخذتني هّزة اإلشفاق -3

وقد نظرته مّرة حنقل الحطّ عل  ظاره من أسفل الحرش إل  سلسال اللرم. وكان نال: شاد األ  الحصرو

ححمل حمل. ثقيل. ودّا وحصعد باا إل  المحأس.  فأخلتنال نّزة ا شفاق عل  شيخ تجاوز الخمس. والستّين عاما  

ا قائال: نللا حرحد أن ححمل أحماس كاله. فأصأأ  المالم. عل   فيقه األ  ملا حو  اللي ما لأث أن تخلّص منا

   .حقار نفسه

 

 أمحبسة وسهن ورز -4

ومّرة قال له  فيقه األ  ملا حو : أن  تدعر بووع فال اللل   فدعنال أعدّ لش شو ب.  ز بسمن. فأوا  

 .؟! الأمحبسة وسهن ورزّ بصوإ منخفض: 

 

 مإ بالم يسوع -5

ه عل  المخلع بخيم شعر  كان حجاوبنال أحيانا: لّما كن  أسأله لماكا  بم  أسه بجرزون.  وحدشاد داود داود: 

 !رأسي بيوجعني: مإ بالم يسوع

 

 وما أحد يدري بأوجاعه  -6

حّ.  وكأنّه كان بيناا بعض الحدائش الساّم.  فأكل األ  شربل  وتضّر   وما الحأساء بعض الأقول الأرّ طأخ 

 .فاه بللم. تلّمر. وما كان أحد حد ي بأوواعه وأمراضه

 

 

 

 س القندول برجليه حافيايدو -7

)ُشجيرة مليئ.  لّما كان فال المحأس.  كن  أ اه بايابه الممّزق.  حامال حمل. القندولشاد موس  موس : 

 .ولّما ححزماا بالحأل  حدو  القندول بروليه حافيا  فتسيل مناا الدماء من الدوك باألشواك القاسي.(

 شلسات صوف -8

ف خدن  حياك. بالدنا  ليرفع الرطوب. عن  وليه. ألنّه كان  مرحض فال أمره الرئيس مّرة ليلأس كلساإ صو

 .معدته  فلأساا مّرة للمال أمر الطاع.  ولم حعد حلأساا  طول حياته

 

 يصطلي قليال -9
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عندما كان حدتدّ الأرد فال فصل الدتاء. كان األ  ملا حو  حدعوه إل  المطأخ ليتدفّأ  وكان األ  شربل حطيع 

شتداد الأرد وحلنّ. وعند الرقاد حلنّ وحرقد فال صومعته  مع أّن  فيقه كان حرقد قر  النا  س فيصطلال قليال

 .فال المحأس.  القا 

 

 !ال يجوز لي أن أتلذّذ بالحلويات -10

علدى شدرط طلّ إليه األ  ملا حو   فيقه أن حالال له بعض الحدائش المّرة  تسلينا ألوواعه  فرضال معه  

. فقبال لبه األ  ملبا حو : إّن الحديدب. مبّرة س حملنبش قأولابا! أواببه األ  شديئا مدن السدّكر أن ال يضإ في الرشوة

  !، على الصليب، في أشدّ عطشه وأوجاعهلحلويات! وسيّدي يسوع، شرب الخلّ ال يجوز لي أن أتلذّذ باشربل: 

 

 (14/27 يو)خامس عشر: سالم دائم 

 تعريف -أ

فمبا ؛   فدجاعته نباد ة مصبد نا السبماء س األ ضّن كّل شالء ننالء لدحهكان فال وميع أوقاته نادئا لطيفا  كأ

وعندما كانب  تسبقم الصبواعن علب  . مّرة عل  أحد  أو ماحش أو تلّمر من شال فال الصيو أو فال الدتاء اعترض

 واضبعا أمبام عينيبه غاحتبه واحتمبل كبّل المصباعّ. حرب. المحأس.  ما كان حتحبّرك فبال اللنيسب.  حيبث كبان حصبلاّل

. !يدا يسدوع! يدا عددرا  مبردّدا: حتملمبل وسالفائق. الطأيع.. كان حتألّم من ماص  حظابر عليبه أحيانبا أوقباإ الدبال  

فلان  فيقه األ  ملا حو  حقول له: حا معلّمال  وح ا تاح وصلاّل أمام القربان. فلان حمتال له. كان من عادته متب  

قو ملتبوف اليبدحن إلب  أن حبؤمر ببالجلو . وإكا لبم حُبؤَمر ببالجلو   حأقب  . وحالهجد هللَماُل أو دُِعال  حَُحيِّال بللم.: 

واللطبو والرقّب.. ومبن حنظبر إليبه  الوداع.  عين كان بل  كالحمام. ودحعا األخالق  دمث  صينا  نادئا  كان. واقفا

 .وإكا كان  حُسأِّّ له أحد إزعاوا ما  كان ححتمل كلش بلّل صأر وبداش. أحضا ؛ححأّه حاس

 

 روايات وأحداث -ب

 (21-6/19 متّى) قلبه وعقله في السهاء -1

وس حتمنّب  أن حلبون لم حلن فال حياته حسأل عن كارة النلو اإ أو قلّتاا  وس عن مدخول المحأس. مبن النبلو . 

ا وس حسبأل إكالدحر أغن  مّمبا نبو. وس حفتخبر بانب  البدحر فبال أ اضبيه أو غيبر كلبش. وس حتحبدّث بأنبل أو بأقبا    

وس حبلكر لبه عمبال حسبتحّن الدبلر. ومبا كبان أو تعلّبن بمبال أو  زق أو أقبا  . لتفب  إلبيام. ا افتقروا أو اغتنوا  فما

مببا تعبباط  مببع النببا  قببّم  حروببو مببن أحببد مسبباعدة. وس حأببلل لببرئيس خدمبب. مخصوصبب. إكتسببابا لرضبباه والتفاتببه. 

حبزن  إكا نزلب  مصبيأ. مبا بالبدحر أو حمبا كبان ود. ومعاطاته مع  ؤسائه مختصرة: حأمرون فيطيع بدون أدنب  تبردّ 

فلبم حستسبلم لفبرح أو باألشبياء التبال تفرحبه   حفرح بترقاّل أحبد اببباء مبن معا فبه فبال الرنأانيّب.  أوبفحد إخوانه  أو 

دبّر هللا بدد. وكايببرا مبا حبردّد نببله العأبا ة:   هللاعلب  حالب. واحببدة مامبا انقلأب  األحببوال  معتمبدا علبلليبب.  ببل دائمببا 

العنايدة اإلل يّدة هدي . حصلاّل ألول خصّ المواسم  للنّبه لبم حلبن حابتّم لِمْحبلٍّ أو إقأبال قبائال: األمور، هكذا إرادة هللا

وبللمب. قبد كبان  .! نحن في ا مسافرون إلى األبديّدةلتكن مشيئة هللا، ماذا لنا في هذه الدنيا؟كان حقول دائما: و. تدبِّّر

 . قلأه وعقله فال السماء

 

 صلّوا ألجله -2

كان  ثقته عظيم. باهلل  كان حأتيه أنل المرحض ضا عين باكين طبالأين منبه الصبالة لدبفاء مرحضبام. فيجيبّ 

. اطلبددوا، صددلّوا ألجلدده. كأنّببه اسببتوح  إ ادة هللا وبلّااببم إحّانببا. وأحيانببا: مريضددكم طيّددب، صددلّوا هللبعببض األحيببان: 

عتصدام بالصدبر بوجدوب اال  وأحيانبا حعبّزحام وحنصبحام ى هللاهاد علعتبوجوب االالصالة. وحأمرنم فال وحدا كام 

هللا يدددبِّّر وكبّل مبّرة حُبؤت  إليبه بببلكر حالب. مبرحض أو متضباحن أو محتباج  كبان حقبول: . والتسدليم إلرادتده القدّوسدة

ل عليه  .يقنعه باإللتجاء إلى هللا والتهاسه منهوإكا أحد طلّ منه شيئا  ؛ فلنتَّكِّ

 رتناثر الجه -3

  واأل  فيقيبه األببوحن ملبا حو  المدمدبانالوكبان األ  شبربل حخبدم القبدّا  لر  كان كّل حأيس حقبدّ  وحبده

سمعان ا نمجال عل  التوالال  عل  أن حخدم له واحد مناما كّل حوم  وكلش ليوفّر عليامبا الأبرد القبا   فبال الدبتاء. 

سبا وبدّا  بسبأّ تبراكم الالبوج. كنبّ كالنمبا حصبطليان وحدث مّرة  بعد أن خدم للّل مناما قدّاسبه  وكبان الأبرد قا 

للقبدّا   وبسبأّ الحبرا ة اسبتول  عليامبا النبوم  وإكا بلبانون النبا  حلبتطم بالحبائم  قر  النا   بينما كان نو حستعدّ 

فجأة  وحنتار الجمر والرماد علياما  فاسبتيقظا مبلعو حن  وكنأبا إلب  اللنيسب.  فووبدا األ  شبربل متّدبحا بمالببس 
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التقدحس  وواقفا منتصأا أمام الملبح  منتظرا مبن حخبدم لبه القبدّا . وعنبد وصبولاما لبم حُظِابر أدنب  تلبدّ   ولبم حفبه 

 .بللم.. وقد قدّ ا أّن نلا كان تنأياا لاما  ليلنأا لخدم. القدّا 

 

 يعهل شّل ما يريح الرهبان -4

مصلح. الدحر  حأّا براحتام ونجاحه  معتقدا  كان حرغّ فال أن حعمل كّل ما حرحح الرنأان  وحعود بالخير عل 

كالعجن والخأز  المأمو  بعمل ما خدمالّ   ومتصّو ا أنّه بللش حمّجد هللا وحخلّص نفسه. كان مت  شعر أّن أحد ا خوة

حستأكن  فيقه بالمحأس.  عند شعو ه أّن نلا األخ متعّ بلاك العمل  أو مضطر لأعض الراح.  أو ملتزم   بالفرن

غير واوّ  وحعمل عمل نلا األخ بلّل سرو   حتّ  لو بقال من الصأح حتّ  نصو الليل  س حترك إخوانه   تمام

 .بأمرك يا خيّيوكّل من كان حطلّ منه شالء حقول له: . إسّ بعد إنجاز العمل  ونو صائم س حلوق شيئا

 

 (16/22 يو)سادس عشر: فرح شربل: لم ي ْنزعه أحد 

 تعريف -أ

  قانعا  س حدلو من شالءو مسرو ا بحالته  س حتضّجر  بدوشا الووه فرحا باهلل عا متالّلكان دائما ودح

وما   التقّدفاإ بسرع. خوف؛ وس ملل حعترحه وس سأم  وس حزن وس اضطرا  وس  ؛مسرو اوصأو ا 

بسرع.   ا مسرو ادائم  وفرحا فال كّل أعماله  باأاإ وباج. نفسو وساول. وفرح واستمرا  إل  آخر أحّام حياته

 .ثابتا فال مما ستااو س حتردّد وس حتلّمر  وا تياح

وكان حعتأر نفسه خادما للجميع  فيقوم بفرح وسرو   ليس فقبم بلبّل مبا حبأمره ببه الرؤسباء ببل بلبّل مبا حُطلَبّ 

سبعيدا  للبّل وحعتأبر نفسبه   حطيع الخادم  وأوير الدحر  طاع. صاد ة عن فرح ونداط  منه  حتّ  المأتدئون والخدم

وحخبدم  بفبرح  العّمبال البلحن  كبانوا أحيانبا  حعملبون فبال حقبول البدحر  أو فبال   خدم. حستطيع أن حقدّماا ألقّل النا 

كبّل مبا حُللّبو ببه  مبن خبدماإ  أو أعمبال  ؛ ووحقوم بأحقر األعمبال وأصبار الخبدم بسبرو  وابتاباج؛ كرم المحأس.

س ببل كبان     عبوض عبن بقيّب. الرنأبانرح عنبدما حبؤمر بعمبل شباقّ وحفب. حقوم باا عل  أكمل ووه  وبفرح وسرو 

وس تفبا ق الأداشب. ؛ حسّر سرو ا عظيما بمال نله األعمال التال تسّال له اقتأا  التواضع وحربح بابا أوبر الرانبّ

 .وواه

هللا    كان حلنّ بطواعيّ. وفرح وحصلاّل لام  ليمنّ المرض حأمره باللنا  للصالة عل   وعندما كان الرئيس

  حسّال لام الرووع إل  هللا. عليام بالدفاء والصّح.. وكان حستقأل المعترفين بسرو  ولطو  مّما كان

ث عن أمر معجّ أو مضحش  ففن ووابه مختصرا بفبتسام. لطيف.و عندما كان حتحدّث فال أمو  و  إكا ُحدِّ

 . "ّل أحد بأداش.لتلن مخاطأته مع ك"  عمال بالقانون: سنوتيّ.: كان بدوشا فال كالمه

؛ كن  أود للّة عظيم. فال خدمتال لقدّاسهد األخ بطر  مدمش: اوفرح شربل كان حنتقل إل  محيطه  فيد

كن  أشا كه فال صالة الو دحّ.  ونو  اكع حتلونا بلّل للّة وحرا ة  تسري منه إلاّل. وحؤّكد األخ اليا  المارحنال: 

كن  أشعر بقربه بحرا ة غير اعتيادحّ. تدّ  فال  معه حّ. فال تالوة المسأح. الو دحضيو األ  الحصرونال: و

كان الجميع  مع أنّه كان صموتا  حلزمام حدرح األ  نعم.هللا مدمش: و ؛نفسال  وبللّة لم أكن أعادنا فالَّ من قأل

. هللا  . ولم حلن ليلاو بمحأّ. تلايه أو تعيقه عن محأّ ماله بالصم  والحدم. فال الحدحث  كانوا حسّرون بالدال معه

بل كلّه عواطو محأّ. نحو هللا  متّمما واوأاته بلّل سرو . وما كان حجد للّة وس  اح. وس سرو ا إسّ فال القدّا  

 والصالة.

 روايات وأحداث -ب

 ألذّ من اللذّة -1

 ووُإ األ  شربل عل  أثر وصولال إل  المحأس.  وبعد أن أطلعته عل  مأكونيّ. قد  الرئيس و ي: شاد التنّ 

وتحتاج واحدا مثل األب شدربل  (9\3)حو  أنت معلّم إسرائيلالعام أن حلقال علاّل مواضيع  حاض. اللانوإ فقال لال: 

. وألق  علاّل الرحاض.. فتمنّي  لو طال  أكار من أسأوع. ومإ ذلك فأنا تحت أمرك بالذي تريد يلقي عليك رياضة؟!

ألّن شالمه يخرق بالصخر. ويليِّّن الحديد. وهو عند سامعه  عسال،طعاما لذيذا وشأنّي أتناول وكن  بسماعال كلماته 

! ولللش أخلإ عادا عل  نفسال أن أقضال أحّام العطل. المد سيّ. كّل سن. معه فال المحأس.  طالمبا ألذّ من اللذّة عين ا

 .نو حاّل حُرزق. وقضي  أ بع سنواإ متوالي. معه بحسّ قصدي. وكان حتلقّانال كّل مّرة بأداش. مالئليّ.

 وقال مبتسها -2

بطلبّ مبن  ئبيس الحقلب. وأمبر   كان األ  شربل حساعدنا حوميّا فبال الحراثب. بز اعب. القمبحاأل  علوان:  دشا

 ئيس الدحر. ففال أحد األحّام  كنّا  نحن المأتدئين و فاقال الفالّحبين  نفلبح حقبال فبوق العبين  وقبد انتاينبا منبه  ونقلنبا 
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والمحا ث  وبقال الألا  والمعادحر وسائر لوازم الفالح.  عل  أن حنقلابا ا خبوة إل  حقل آخر  فأخلنا نحن الفدادحن 

ونظرا لما كنّا نعرفه من طاعب. األ  شبربل ونسبمع عنبه  أحأأنبا أن نمبتحن  .المأتدئون  واأل  شربل وسائر العمل.

الدبر   وقفّب. الأبدا   وسبطل فجمعنا كّل أوانال الحقل.  المووودة معنا  أي المعادحر ووّرة المباء  وإبرحبن . فضيلته

حّملبه أ كنب . وأمدركفطلأُ  من األ  شربل  عل  سبأيل النلتب.  أن ححمبل األغبراض. فأوبا  األ  شبربل:   األكل

ونبو حقأبل   منتظرا أن حقول لال كف : فلم حأِد األ  شربل أدن  ممانع. وس تلّمر قمّ   نله األدواإ  قطع. بعد أخرى

ل علب  كتفبه  وعلّبن القفّب. فبال اللتبو ابخبر  وحمبل الّجبرة فبال حبده  والسبطل فبال كلش بطيأ. خباطر. فحمبل المعباو

وبقبال علب   .: أدخل عروتبه بخنصبرك واحملبه  ففعبل ؟ فقلشيف أحهلهله: إحمله. فقال:  ل بقال ا برحن فق  كوعه

شقإ على اشقإ على هالجسم ا: "لالوقال   .األ ض بعض أغراض ما كان حقد  أن ححملاا  وس حعرف أحن حضعاا

الويل للذين يحّهلون الناس أحهاال ثقيلدة، وال و آنا نضحش  فالتف  إلينا  وقال مأتسما: . " فضحش المأتدئونجسده

  .الأاقي. .! قال كلش وكنّ بحمله  اضيا مسرو ا  ثم أخلنا األوعييحّرشون ا بإحدى أصابع م
 بفرح وسرور -3

بقبول السبيّد المسبيح: "مبن لبم حبأاض  عمالكاا ترك مأاض لاا  يّ.  حتّ  تربالللّ  إ ادته عناأل  شربل تخلّ  
كّل شالء له حتّ  نفسه  أي مديئ. نفسه  س حقد  أن حلون لبال تلميبلا" أي مطيعبا حقيقيّبا. ولبللش كانب  طاعتبه أشبأه 

  عنبدما حنتابال مبن العمبلوبطاع. الطفل الصاير لوالدحه. فلان حسرع لتلأي. األمبر دون سبؤال  ببل بفبرح وسبرو . 
 يا أخي من هذا العهل، فهاذا تريد أن أعهل اآلن؟ أوقد انت يت يا أبتِّ حقو ملتوف اليدحن أمام ابمر وحقول له: 

 شان يقول مازحا -4

: كان شربل حطلبّ مبن  ئيسبه أعمباس متعأب.. فلبان حنقبل الحجبا ة وحقلبّ األ ض La Croixكتأ  ورحدة 

تقّل عن العدر فال النابا   مبتحّمال حبّر الصبيو وببرد الدبتاء.  الأو  دون مساعدة حيوان. فما كان  ساعاإ عمله

 ...يجب أن أصبح خشناه  ومّزق الدوك كواحله وإبطيه  وكان حقول مازحا: حتدقّن ولد حد
 

  (13/1 يو)سابإ عشر: ُحبٌّ عجيب 
 تعريف -أ

ّّ األ ضبيّاإ  . فقبد أعطباه نبلا القلبّ بللّيتبه.إل ي لك قلبيكان حقول كلم. تأيّن داخل قلأه ونال:  ولبم حمّسبه حب
وكان  نفسه ملتاأ. بنا  محأّ. هللا. وأعّز األوقاإ لدحه كان كاك الوق  اللي حصرفه أمام القربان األقبد . وس  حوما.

ّّ حولع بمالزم. حأيأه وحستعل  معاشرته. وقلبّ المبرء س حلبون إسّ حيبث حلبون َكْنبزه وباء فبال ؛ وعجّ ففّن المح
بل محأّب. هللا علب  وسبده البلي أماتبه حأّبا هلل. وبلاب  محأّب. هللا فيبه مألابا األماال: الرول تدّ   . فضَّ ّّ حيث القلّ حح

ّّ أن حُحتقَر وحُحَسبّ كبال شبالء لبلا لبم حلبن ؛ فلبم ححفبل كبّل حياتبه  باكتسبا   ضب   ئبيس أو صبداق. أخ. وعله حح
ومبا كبان  .بقلأبهلمحأّب. بدبرحّ. أثبر  ئبه  فباللبربح ثنا س  كبان حخبدم القرحبّ بصبالته .لنفسه بدالء  بل كان بللّيتبه هلل

ومبع إخوتبه فبال الدبال  كبان .   بل وكان لطيفا مبع الجميبعحدلو أحدا من إخوته إل  الرؤساء  وس أحد من األوراء
ونقل الحطّ بدون أن حلون مللّفا مبن البرئيس  ببل لمجبّرد   كالخدماإ الوضيع.  حأخل عنام الدال الداّق ليرححام

ّّ هللا والقرحبّ  س ليُأاضبام. وباء ِليَدبق  وحُابان  س لَيُمبدَح وحَسبترحح. " :المأتد  عمال بقانون  محأّته لام واء ليُِحب
وأحيانبا . وكان حصلاّل   تداد الخطأة  وإنتبداء الضبالين  ولبم حلبن لبه أعبداء ."واء ليَخدم غيره  س ليُخدَم من الاير

يببدحن أن ححضببروا اللبيحبب. ا لايّبب.. وخصوصببا فببال أحّببام األحبباد كببان حببؤّخر وقبب  قدّاسببه  للببال حسببتطيع الرعبباة الأع
 .واألعياد
 

 روايات وأحداث -ب
 (50-12/46 متّى)أسرة شربل  -1

نتمام واء مّرة أخوه وأخته لزحا ته بالمحأس.  فجاء إليه  فيقه فياا األ  ملا حو  حخأره بقدوماما واس
 ها الالزم من حيث األشل والشرب واصرف ها ليعودا إلى : أنت أخي وأختي فاعهل لستقأالاما  فلان ووابهاب

   ولم حقابلاما. القرية، وقل ل ها إنّي أصلّي ألجل ها لكي يخلصا من أشراك هذا العالم
 ؟أتريد أن تتغدّى -2

؟ أتريددد أن تتغدددّىفسببأله األ  شببربل و فيقببه:  ؛إلبب  المحأسبب. فببال وقبب  أكببل الحأسبباءاأل  مأببا ك مسببعد قببدم 
ثنين  أي لأل  شربل ولأل  ملا حو   فقد ترك األ  شربل غبداءه لبأل  حجا . وإك كان الطعام فقم سفأوا  با 

الملكو   واكتف  بما كبان عالقبا مبن الطعبام  فبال كعبّ القبد . مبع العلبم أن الحأسباء س حبأكلون  إسّ مبّرة واحبدة فبال 
 .الناا 
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 (27/ 6 يو)إعهلوا للقوت الباقي  -3
حصلاّل كايرا ألول ا تداد الخطأة  وألول المرض   وحسدي النصبائح الخالصبيّ. المعيّنب.  إّن األ  شربل  كان

ال ت تّم ب ذه الدنيا أبدا، بدل اهدتّم بداألخرة والدينوندة، ألّن فال الظروف المناسأ.. وإناّل س أزال أككر كلم. قالاا لال: 
عل  األنفس المطارحّ.  سسيما من ليس لام  . وكان شفوقاالذي سيديننا عارف بكّل شيء، وال يحتاج أن يخبره أحد

 .ويدعو اآلخرين للصالة من أجل ممن حلكرنم فال نله الحياة. فلان حلكرنم وحصلاّل 

 شفقة علي ا -4

أتيُ   وكن  س أزال صايرا  حوما مع والدتال فال تدرحن الاانال إل  المحأس. لسماع شاد األ  اليا  إنمج: 

ن سقم علينا مطر غزحر ودّا وعل الماء حتصأّّ منا. فوصل  إل  المحأس. وثيابال القدّا  فال المحأس.. وفال الطرح

وحلائال حقطر مناا الماء. وعند وصولنا إل  المحأس.  دخل  إلياا  ونيأإ لوازم القدّا   ألخدم لأل  شربل. فنظر 

زوم لللش. فأشفن علاّل وكنّ . فقل  س لأذهب إلى الهطبخ ألنّشف ثيابي إلاّل  و أى الماء حتصأّّ مناّل فقال لال أن

وأتانال بحلاء له أللأسه بدس من حلائال المألّل  وللناّل لم أستعمله ألنّه كان كأيرا ودّا. وعندما ابتدأ القدّا   وبّخر 

وأشار إلّي أن التأخيرة األول    أى والدتال خا ج اللنيس.  تسمع القدّا   ونال مألّل. كايرا بالماء. فأشفن علياا  

. فقل  لاا ودخل . وقد كان نلا أمرا غرحأا  ألنّه لم أن تدخل الكنيسة، وتسهإ القدّاس من بخر الكنيسة أقول ل ا

مرأة بدخولاا اللنيس.  وللن الدفق. علياا  من شدّة الأرد والرحاح القا س.  دفعته إل  أن حسمح لاا حلن حسمح س

 .بللش

 محبّته للرهبان  -5

ه  خوانه الرنأان. ففنّه لم حلن حندّد بحّن أحد بل حتّمم واوأاته بلّل و ع. من أغر  فضائله الناد ة  محأّت

فلان صا ما عل  كاته  حوما عل  غيره. فقد قض  معظم أحّام  نأانيّته فال دحر ما  ما ون عنّاحا محأوبا من كّل 

سرع عل  كّل عمل الجمانير  عل  اختالف المي   والمدا    بعدم تدّخله وتحيّزه مع نلا أو كاك. وكان ح

متعّطل فال الدحر. وقال عنه األ  أنطونيو  المدمدانال ونو  ئيس الدحر حومئل: عندي فال دحري  انأان ممتازان 

 .ليس فقم فال  نأانيّتنا  بل فال كّل  نأانيّاإ اللنيس.  ونما األ  شربل واألخ اليا  المارحنال

 

 شها تخدم األّم طفل ا -6

ة الرنأان فال الماضال  أّن الرانّ اللي حلون له  نأان من قرحته  أو من أنله من عادشاد األ  أفرام نلد: 

حقيمون معه فال الدحر  حُخدَم فال مرضه وشيخوخته. وكان فال دحر ما  ما ون  نأان عدحدون. وكان إكا مرض 

ن  انّ من الديوخ أحد منام أو شاخ وله  نأان حعتنون به  حلتفال األ  شربل بافتقاده كأاقال الرنأان. وأّما إكا كا

أو المرض  اللحن س أحد لام فال الدحر من أنلام وأبناء بالدنم  فما كان حعود حفا قام س ليال وس ناا ا  بل حخدمام 

كما تخدم األّم طفلاا. وأككر أنّه كان فال دحر ما  ما ون قّس من إنمج: األ  موس  ا نمجال  وكان عاوزا 

قس أليداع وكان عجوزا خرفانا. فمنل مرض األ  موس  سزمه األ  شربل  ومرحضا. وس حوود من إنمج إسّ ال

. وخرج صأاح كاإ حوم من عنده وواء إل  اللنيس. ليصلاّل وحقدّ   فرأح  األ ضوكان فال الليل حرقد عنده عل  

. وقد كان األ  عأاءته عل  ظاره ملّطخ. بالأصاق. فنادحته قائال: س حلين أن تقدّ  باله العأاءة. فانتأه وغيّرنا

 .المرحض حأصن طول الليل وس حنتأه أنَّ األ  شربل  اقد عنده لحراسته

 "الهغروم"شربل  -7

وما كان حجد للّة  .هللا محبّتي وشفىكان قلأه مارما بحأّه  وس حطيّ له العيش بدونه. ولسان حاله حقول دائما: 

فال أحام الالوج والأرد  عندما كان حستحيل عليه الدال ود . وس  اح. وس سرو ا إسّ فال اللنيس. أمام القربان األق

والذي فال الخا ج  وس حلون له شال داخل  الدحر  حصرف وقته ححادث هللا فال زحا اته الطوحل. للقربان األقد . 

ّّ أن حطيل ا قام. مع القربان  بل كايحّب يفتكر دائها بهحبوبه، ويطيل اإلقامة معه ن  . واأل  شربل كان حح

حياته كلّاا مفعم. باهلل  ألنّه كان دائما حفّلر فيه. وعندما ححادثه أحد  كان كمن استيقظ من سأاإ عمين  ألنّه فال 

 ن دائما غائصا فال التأّمل باهلل. شاله اليدوّي الداّق كا

 محبّة بال حدود -8

أقّل ميل أو عطو  وس حتللّم ما كان حظار لال أو لألخوة المأتدئين معال من بقاعلفرا شاد األ  أفرام نلد: 

معنا أبدا. ومّرة قال له  ئيس الدحر القس اليا  المدمدانال: أس تميل ميال خصوصيّا حا بونا شربل وتعطو عل  

المأتدئين اللحن من قرحتش أكار من ميلش وعطفش إل  سائر األخوة  ففّن نلا ميل طأيعاّل فال ا نسان. فأوابه 

 . نّي ال أميل إلي م ال باطنا وال ظاهرا، فإّن شّل األخوة عندي سواءشالّ فإبصوإ منخفض كعادته: 

 ال يلتفت إلينا -9
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عتقادنا أنّنا نلون نناك كنأُ  واأل  افرام ابن قرحتال بقاعلفرا للترّنّ فال دحر عنّاحا س شاد األ   وفاحل نلد:

  ونأنس به. فلان األمر ببالعلس  فمبا مسرو حن محظوظين ألّن األ  شربل كان وقتئل فال نلا الدحر  فيعطو علينا

 .كان حلتف  إلينا  وس حتعاط  معنا. وس نرى منه أدن  ميل أو عطو علينا  مع أنّنا من أبناء قرحته

 (19/41 لو)شيعيٌّ يُبكيه  -10

عل  األ  شربل  أثناء وووده فبال المحأسب.  فووبده حألبال بلباء مبّرا  وحلطبم  أسبه  األ  حوسو بيروتال دخل

ر عظيم. فسأله عن السأّ؟ فلم حجأه. فألّح عليه ثانيا  وثالاا فقال له:  بيدحه أُخبرك تحت السّر علدى أن ال تبدوح بتحّسِ

وبعبد . وقد ذهبت نفسه إلدى ج دنّم  )شيعاّل(به إالّ بعد وفاتي: إّن سبب بكائي، هو أّن رجال توفّي اليوم في علهات 

 . وال غنيّا فياا  وكان مااورا فال أميركا  قد توفاّل قليل ُسِمع إطالق النا  من علماإ. وُعِلم أنّ 

 حتّى الحيوانات -11

 (16/18 مر) يهسكون الحيّات بأيدي م - 

فببال أوان حراثبب. اللببروم وتقليماببا  كنأبب  ووماببو  دحببري عنّاحببا  مببن  نأببان شبباد األ  أنطونيببو  نعمبب.: 

ا حيّ.  قطاء  كاإ منظر مرعّ  فأسبرعنا إلب  وأوراء  إل  كرم المحأس. للدال فيه. وحدث فال أثناء كلش أن  أحن

قتلاا  وما استطعنا. فلان  تجول ميدانا فال تلبش الجاللبال  ونبال تصبفر صبفيرا كرحابا مفزعبا   افعب.  أسباا حينبا  

وحينا كنأاا. ولّما أعيتنا الحيل.  واعترانا الخوف الددحد  إنتأاُ  وصرخُ : أحن بونبا شبربل؟ نبادوا عليبه. وقبد كبان 

حده فال منعطو من اللرم محجوبا عنّا  فأت  فال الحال. ولّما صا  مقابل الحيّ.  ومدإ فال ملاناا  ووقو حدتال و

. وكان فال حد كّل منّا: نلا حجر  وكاك معول  وآخبر مّسبا . فالتفب  إليابا قبائال  ومبادّا ال تهدّوا إلي ا يدانو وقال: 

بفشا ة حده حتّ  توا إ  ثّم عاد إلب  عملبه. فحمبدنا هللا علب  . فانسلّ  أمامه وما زال حومئ إلياا روحي من هناحده: 

 و ه نجاتنبا. وكبان مبن عادتبه  أسّ حقتبل حيوانبا  أو حدبرة سبباّم.  ولبو حقيبرة  كالنملب. أو العقبر   وكلبش لرقّب. شببع

 . فتلا ه بأّن هللا نو اللي أوودنا  ونو حتدبّر بأمرناو

 

 

 (11/8 اش)يل و الطفل والثعبان  -

وكنّا مّرة نفلح فال كرم المروج المجاو ة كرم المحأس.  وكان وق  أكل الحأساء. ودعال وس ساسين: شاد ور

لألكل مع الحأساء  فظارإ أفع  كأيرة ودخل  فال الحائم  فرمنا ندم الحائم وقتلاا  فمنعنا عن كلش. ووقو قر  

ّهة أو ال. فاهلل لم يخلق ا إالّ لفائدة. فال إّن شّل الهخلوقات، سواء أشانت مس  ال أسهح لكم بقتل االحائم  وقال: 

. فخرو  الحيّ. أمامنا وواءإ بيننا  وخرو  من با  اللرم  وكنّا إذهبي يا مبارشةونادانا بقوله:  !ينبغي قتل ا

  .نحو ثماني. فعل.  حعاوننا الحأساء بدال اللرم
 (11/6 اش)يسكن الذئب مإ الحهل  -

ا تلميلا اصطف  فال إحدى السنين فال دحر سيّدة ميفبوق  و قبدإ فبال كن  أخ لّماشاد األ  سمعان أبال بدا ة: 
غرف. األخ برتلماو  أحطو  فرأح  فياا وفال الفراش والسرحر بقّا كايرا  للنّه ضعيو ودقين  ولم تلبلعنال منبه بقّب. 

تلمباو  مسبتفاما واحدة  مع أنّه كان حسرح عل  وواال وحدّي. فتعّجأ  من نلا األمبر أشبدّ العجبّ وسبأل  األخ بر
مستاربا  فأوابنال: أس ترى قنّين. الماء المصلاّل عليه األ  شربل عل  الطاول. فال الارف.؟ إناّل من حين ما  شدب  

 .من نلا الماء فال غرفتال نزل الأّن ولم حعد حللع
 يا حرام -

اا  فجاء نحالإ فال ورن الماء المعدّ لدرب بعضكان فال المحأس. قفير نحل  فسقم شاد وروس ساسين: 
األ  شربل  وأخل حرفع نحل. فنحل.  عل   أ  إصأعه  وحضعاا فال الدمس مدفقا علياا. فلسعته نحل. وغرزإ 
حّمتاا بفصأعه. فنَزع الحّم.  و فع النحل. إل  الدمس للال تنّدو وناحياا  وتطير. فقل  له: نزع ا برة حا معلّمال 

 .اللنيس.. ودخل صحيح، يا حراممن النحل.  حميتاا. فقال: 
 ثامن عشر: حّرية شربل وجرأته

 تعريف -أ
كتسا   ضب  ولم حلن حاتّم للخصوصيّاإ  فدأبه  تمام الواوّ  ولم حلن حاتّم س  لم حلن حاّمه فال الدنيا شالء

س حاا  بالحّن ووه إنسان  وس ححابال أحدا. ولم حلبن   له ورأة فال المحافظ. عل  حّن هللا؛ مطلقا أحد  بنوع خاصّ 
لديس مدن مدحه النا  أو كّموه. ومدباو  عنبه نبلا اللبالم: إن ه قيم. لللراماإ  بل كان حفرح با نان.. س حاّمه عند

وإكا زا  البدحر أحبد األسباقف. أو الوواباء  س حبأتال . مدح نفسه ومن مدحه الناس هو الهزّشى، بدل مدن مدحده الدربّ 
ه وقلأه فال السماء  س حأالال بما حوله  كأنّبه مووبود وحبده إل  مقابلته. وبالجمل. قد كان عائدا عل  األ ض  وأفلا 

 .عل  األ ض فال منف   ونو عالم أّن موطنه السماء
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 روايات وأحداث -ب
 غير متعلّق بشيء -1

وكان قلأه غير متعلّن بدالء حتّ  وس فال عأاداته الخصوصيّ.  وس فال واوأاته الروحيّ.. فلان إكا دعته 
دى   أو أّي عمل  وحاّل و بّما كان مسرو ا به. وأككر لللش ماال: بينما كان فال إحالطاع.  حترك صالة الفرض
مع  فيقه بدلل علناّل  واءه  سول حقول له : الرئيس حطلأش. فلم  المحأس. كنيس.الليالال حصلاّل صالة الليل فال 

فال الدحر أمر الرئيس  بأن  حتردّد دقيق. واحدة. فترك صالة الخو    وكنّ مع الرسول فو ا إل  الدحر ليال. وتّمم
وعاد . فا تفع عنه الوباء  وسلم من أكاه  صلّ  عل  ماء و ّشه عل  قطيع ماعز للدحر  كان حفتش به مرض المرا ة

 .إل  المحأس.  بعد أن إستأكن الرئيس بالعودة  إك إّن نلا كان ألّح عليه أن حرقد فال الدحر
 

 !؟من أين تدخل إلى نفسك الخطيئة -2
تال بالفرن ولم حلن حتللّم  دائما صامتا  بينما الأاقون حمزحون أحيانا. وللن مع شدّة محافظته عل  كان حد

الصم  بنوع دائم  ما كان حترك بعض الفرص الامين. تلنّ دون إعطاء أماول.  وحيّ. للقرحّ  بدلل حدّل عل  
ن معرف. تاّم. س فقم بأحوال الرنأانيّ. بل وله أووب. قليل. ناد ة للنّاا تنأئ ع ؛حلم. ممتازة وس حجرح القرحّ

أينما كان حساعد الرنأان فال الفرن فال أحّام الدتاء  واء الدحر الخو ي حوحنّا شحاده من قرح. فبأحوال غيرنا. 
مدمش. وكان وكيال بطرحركيّا فال بالد وأيل  ووياا بمقامه  ووياا بعائلته  غنيّا له مداخالإ مداو ة مع الحّلام 

الأالد  معتّزا بنفسه  وسيما مترفّاا بمعيدته ترفّاا س حنطأن تمام ا نطأاق مع بساط. تلش األحّام  والحال. وكأا  
فحينما واء إل  الدحر  كان اللانوتيّ.. وكان حنظر إليه بعين ا عتأا   فال كّل نواحال كسروان ووأيل والأترون. 

إسّ األمراء والممتازون. وكان الفرو سميلا. فدخل الخو ي ا فوق أثوابه اللانوتيّ. فروا  ما كان حلأسه مرتدح
وأسأاباا. وكان الخو ي  الملكو  إل  الفرن للال حتفّرج  ووقو ححدث الرنأان. فاتصل بام اللالم إل  الخطيئ.

ن وكان األ  شربل صامتا كعادته مصايا  تتللّم حداه بالدال  وحنط. حقول ننيئا للرنأان فام بعيدون عن أسأاباا
بصمته بأبلغ النصائح والوعظ. فالتف  الجميع إليه إك سمعوه حتللّم دون أن حؤمر  عل  غير عادته وحقول   افعا 

فإنّ ا ال  !؟من أين تدخل إلى نفسك الخطيئة !وأنت: حنّا  وعل  شفتيه ابتسام. صايرة نظره قليال إل  الخو ي

 أوا فال تلش العأا ة  مازى عميقا  وتنأياا حليما ! فضحش الجميع وتاامزوا  ألنّام تصل إليك: فروك سهيك
للخو ي الملكو . وبرنانا عل  أّن األ  شربل كان فال اعتزاله عن العالم  وصمته  وعدم مدا كته فال األحادحث 
المتعلّق. باألمو  الخا و. عن الرنأن. حفام  با شا ة  أو بللم. صايرة حسمعاا  أنل عصره وأعمالام. وكأنّه لم 

 . اضيا عن ترفّه اللانن الظانرة عالماته فال لأس الفرو  فامزه تلش الامزةحلن 
 !"مطرح ما بيبّطلو بيوّصوا" -3

  فلببان حُدببال المأتببدئين (1871 -1865)فببال  ئاسبب. األ   وكببس مدببمش  تراكمبب  الببدحون علبب  دحببر عنّاحببا
لبأل  شبربل فبال اللنيسب.: قبدّ   ال البرئيسقبفيومبا مبا   والدركاء أحّام األحاد واألعياد لبدعم اقتصباد البدحر المنابا 

القدّا  اللأير. فأطاع حاس. ونو مداو  بطاعته فال كّل شالء ما عدا الخطيئب.. وكبان مبن الواوبّ أن حنأّبه فبال نبلا 
القدّا   عل  عيد بطال. سيقع فال األسأوع اللي سيليه  عل  أنّبه أناب  القبدّا  دون أن حجبري التنأيبه البالزم. وعنبد 

ا  ومنح الأرك.  تقدّم الرئيس وقال له: ما وّصي  عل  عيد الصعود حبوم الخمبيس! أمبا تعلبم أنّبه بطالب.!؟ نااح. القدّ 
 يدا معلّهدي" وّصِ عل  الجمابو . إك كبان شبركاء البدحر حبأتون لحضبو  القبدّا . فأوبا  فبو ا بلبّل لطبو واتضباع:

. قال نبله العأبا ة لبداع  "طرح ما بيبّطلو بيوّصوام فالذين ال يبّطلون األحد والعيد ال يوّصى علي م. بطالة بهقامه:
ونو أّن الرئيس كان حدال المأتدئين أحّام ابحباد واألعيباد أحيانبا  وكلبش لحباوتام إلب  قضباء أشباال البدحر اللايبرة  
وبسأّ الضين وغالء المعيد. تلش السن.. ولم حلن األ  شربل حدا كام فال الدال  ولم حلونوا حتجّرأون أن حبدعوه 
إل  الدال  فال نله األحّام المقدَّسب. نيأب. مبن قداسبته  واحترامبا لفضبيلته.  لبللش أوبا  األ  شبربل بابلا اللبالم فبال 
اللنيس. منتصرا لحّن هللا وشرحعته الواوّ حفظاا غير خائو من أحد. ففابم البرئيس ُمبراد األ  شبربل وانتأبه إلب  

. بالا. للرئيس اللي فام معنانا ويّدا  وامتنع فيما بعد عبن غلطه فلان كالم األ  شربل بالا األسلو  اللطيو  عظ
 .تدايل المأتدئين واألوراء. وقد اعتأر الجماو  نلا التنأيه من صوإ هللا وفرحوا به

 
 
 
 

 تاسإ عشر: عابد عادل 
 تعريف -أ
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وححبافظ علب  علب  أكمبل ووبه.   كان حؤدّي لبه أفعبال العأبادة المتوّوأب. مبن المخلبوق نحبو الخبالن: نحو ربّه -
 .باأاإ متواصل حتّ  الموإ  وكان دائما  افعا قلأه  وباسطا حدحه نحوه  ليؤدّي له ا كرام الواوّ .ووصاحاه
ولم حعتِد عل  حّن أحد  وس حسبأّّ ألحبد إزعاوبا  ببل كبان حعتأبر نفسبه خبادم   لم حُِسئ إل  أحد: نحو القريب -

. علبب  نببلو ه الرنأانيّبب.  مّمببا فببرض احترامببه علبب  وميببع إخوتببه كببان شببدحد المحافظبب. والجميببع وخببادم  بّببه األمببين
كبان حعباملام أحسبن   والرنأان  وكان عندما حَْنزل مبن المحأسب. إلب  البدحر  وحجتمعبون للسبالم عليبه  وحلامبون حبده

لام   وس بمبافال حضو نم وس فال غيبابامولم حلن ليزعج أحدا من النا   س  ؛وحلّرمام بلّل لطو وتالحّ  معامل.
   .وس بصيتام  وس بنوع آخر

 

 روايات وأحداث -ب

 حتّى يخرج من ا الجهيإ -1

وحرقد فال الظانر  وق   قاد الرنأان  وللن فال الحقيق. كان  قاده بعد صالة الستّا .  غرفتهكان حلنّ إل  

ف أكار ليله فال . وكان حصرونو والس أو  اكع حصلاّل فال كتأه -بداادة اللايرحن–  فارفته مضاءة قليال ودّا

الصالة  كايرا ما كان حرى فال اللنيس. أثناء الليل حينما حلون وميع الرنأان نياما. وكان فال الاالّ موكال فال قرع 

وبعد انتاائاا  حعودون إل  الرقاد حتّ  طلوع الفجر   .لان حسأن الرنأان إل  اللنيس.ور  نصو الليل للصالة  ف

حأب  أن حنام  بعد الفراغ من صالة الليل  مال باقال إخوانه الرنأان  بل  وقرع ور  صالة الصأح. فاأل  شربل

فال اللنيس.  مختطفا بالتأّمالإ العقليّ. حتّ  حأزغ نو  الصأاح وحجتمع الرنأان  ضوء القربانحستمّر سانرا مع 

 .لتالوة صالة الصأح  فيستمّر فال اللنيس. حتّ  حخرج مناا الجميع

 

 صالة للهبتدئين -2

  زا  الحأساء فال محأسب. مبا  مبا ون  وكبان مبن وملبتام األ  1888بتداء فال الناعم. سن.  ئيس دحر اسّن إ

شربل  فووده مع  فيقه والسا لألكل. ولّما عاد إل  الدحر  قال: إنّه طلّ من الحأساء فال ما  ما ون ليصبلّوا ألوبل 

 .المأتدئين  فوعدوه بللش

 

 (6/24 متّى) مّت عن العالم يوم ترّهبت -3

. 1898 2ك25  شقين الحأيس األ  شربل  وكان  وفاته فال لد: لّما توفاّل ودّي  حنّا زعرو شاد أليداع ن

وحيث لم حترك بنين إسّ والدتال  والأن  س تقد  أن ترث من والدنا إسّ نصو تركته. فزاحماا أنسأاء والدنا 

انّ وحأيس  وبمووّ قانون الرنأانيّ. س حرث وس وادعوا أّن النصو الاانال نو لام  بما أّن شقين المتوفاّل  

حوّ ث. وقال  والدتال: بل إّن عّمال األ  شربل حرث لاا. وواءإ إل  دحر ما  ما ون عنّاحا  لتخأره بوفاة والدنا 

 شقيقه  وتطلّ منه و ق. تنازل منه لاا عن نصيأه لترك. شقيقه والدنا  فرافقتاا. وكان كلش فال أحّام الربيع. ولّما

وصلنا إل  محأس. ما  بطر  وبولس  أُخأِر األ  شربل بقدوم والدتال  فلم حقأل أن حرانا  بل دخل اللنيس. وأقفل 

الأا . فوقف  والدتال عند با  اللنيس. من الخا ج  ونو وقو فال داخل اللنيس. قر  الأا  المقفل  وسألاا: ماكا 

زل منه لاا عن حّصته. وأخأرته بأن أقا   والدنا حداعوناا ترحد منه؟ فأخأرته بوفاة والدنا  وطلأ  منه و ق. تنا

أخي مات من بضعة ! أنا ما بقي لي معاطاة في العالم! : يا ابنة أخيبنصو الترك.. فأواباا عل  مسمع مناّل

. سنة 45أش ر، أّما أنا فقد مّت عن العالم يوم ترهَّبت، ونذرت نذوري اإلحتفاليّة في دير مار مارون عنّايا منذ 

ث ل ذا مالك شغل معي. وأنا ال أستطيإ أن أتنازل عن شيء ال . وهكذا شل راهب! والهيّت ال يرث وال يوّرِّ

فروعنا بدون فائدة. وحعلّن اسلند  بش الخو ي عل  نله الحادث.: أصأح  نله العأا ة آح.  فال تلش يخصُّني. 

د األ  شربل  وعدله   و وحه الرنأانيّ. الحقّ..الناحي.  حتناقلاا النا   دسل. عل  تجرُّ

 

  ويصلّي لألنفس الهط ريّة -4

إّن األ  شربل كان حلار من  سم إشا ة الصليّ المقدّ  عل  وواه.... فسألته: حا شاد األخ اليا  المارحنال: 

معلمال بونا شربل  لماكا تلار اليوم من إشا ة الصليّ عل  خالف عادتش؟ ونل من فائدة كأرى من ا كاا  مناا 

إنّنا اليوم في جهعة الهوتى. وإّن في ما ساا أنا وس أحرم فائدتاا؟ أوابه األ  شربل والأدر حطفح عل  وواه: أل

ارين. ويهكن لرابح ا أن يحّول ا مساعدات لتلك النفوس الهسكينة الهعذّبة رة الصليب لك ْنزا عظيها من الغفإشا

رة الصليب على وج ك بإيهان، وأنت في حال النعهة في الهط ر وليس ل ا من يذشرها. فإنّك شلّها رسهت إشا
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 ربحت غفرانا. وإذا دخلت الكنيسة، أو خرجت من ا. ودهنت رأسك بالهاء الهبارك. ورسهت إشارة الصليب،

 شّل مّرة. وإذا قلت يا مريم. ربحت غفرانا أيضا شّل مّرة. غفرانا ربحت النعهة، بحال وشنت

ارين لراحة . وإذا قدّمت هذه الغفاتغفرانرين مّرة في الن ار، ربحت وإذا رسهت إشارة الصليب، مثال، عش

وشم تربح من األجور الهضاعفة عن عهلك هذا! وهل  !نفس أو نفوس معذّبة في الهط ر، فكم تخّف عذابات ا

.شال-يسومك هذا تعبا أو شيئا من التعب؟  ّّ 

أو معظم السنة، ليستغّل في ا بعض واإلنسان يشتغل في أرضه ويسقي ا من أعراق جبينه، وينتظر سنة 

سه ا. وينادي ا باحترام: يا مريم، االغلّة. وإذا أقبلت مواسهه يطير من الفرح. فأولى أن يكّرر استدعاء العذراء ب

. فال يتعب، وال ي ْنزعج، بل يبقى في شغله العادي، فال يتعّطل عليه شيء، تمئة مّرة في الن ار، فيربح غفرانا

ويفيد األنفس الهط ريّة راحة، وتقصير زمان في عذاب ا. ويتحّصن ب ذا اإلسم العظيم ضدّ شّل فيستفيد أجرا، 

تجربة شيطانيّة. وإذا اعتاد اإلنسان على إشارة الصليب، وعلى استدعاء العذراء، خفّت عنه التجارب بكّل 

وإذا سهعت  م في لّجة هالش م.أنواع ا. ألّن إشارة الصليب وسيلة لطرد الشياطين. واسم العذراء لق رهم ودحره

منّي، إمسك عبادة دائهة لهساعدة النفوس الهط ريّة، فتكون بذلك شأنّك تديّن هللا. والكتاب الهقدّس يقول: من 

 أعزّ  إلى يقرض هللا. وهللا ال يضيّإ أجر شأس ماء بارد يُسقى بإسهه. فكيف يضيِّّإ أجر محسن شبير الفقير يعطي

 !ص ا مكفول. وهي بحاجة إلى تقصير أيّام في حّهام تكفيرهانفس لديه متألّهة. وخال
 

 عشرون: وفاء للحبيب
 تعريف -أ

كان  طاا ته مالئليّ.  وكلش ظانر من تقّدفاته  وعدم إنتمامه بالمأكل أو الملأس أو المدر . أّما أثوابه 
وصا  األ  شربل بتقّدفاته وإماتاته . .وكان حلره كّل عيد. مرفّا ؛الرثّ. الفقرحّ.  ففنّاا وحدنا شاادة ناطق. بطاره

: ما نله عيد. إنسان  بل عيد. مالك وقال اللايرونكخيال من الضعو والازول. ليس فيه إسّ الجلد والعظم. 
 .الأدرحّ. أ ضاّل مات  فيه الطأيع.

معاشبرة النبا   بل كان مطرقاً دائمباً إلب  األ ض  متجنّأبا كبّل التجنّبّ   س حرفع نظره بمخلوق  كائناً من كان
كا حدّث  وال س حرفع نظره إليه بل حلقال نظره إل  األ ض  ولو كبان ؛ وإومخالطتام  لينصرف بجملته إل  الخالن

وما  فع نظره إل  شالء  بل كان مطرقا بأصره إطراق ؛ محدّثه  انأا. وكالمه مع الروال س حزحد عن بضع دقائن
حجبّ علب  الرانبّ قمبع الحبوا  "عمبال بالقبانون:   إلب  امبرأة مطلقبا وس نظبر؛ المتأّمل فال اللنيس. وخا وا عنابا

 ."مطلقا
وما كان  س فال المحأس. وس قأالاا حوود نساء  عل  ا طالق. وكان حار  مناّن  مع ما نال عليه نساء نله 

بالطرحن وكايرا ما كان حصادف مرو  بعض النساء ؛ الجااإ من الحدم. والأساط. فال األزحاء  سسيما فال عصره
العام  إك حلون متوّواا للحقل أو اللرم  أو لنقل الماء من العين للدحر. فلان حايّر طرحقه حاس. ونلا اشتار بالجوا   

 . حتّ  النساء عندما حرونه من بعيد حايّرن طرحقاّن  وححدن عن طرحقه إحتراما له
 

 روايات وأحداث -ب
 قدّاس األحد -1

ن كنيس. المحأس. أبدا. بل حأكن لاّن بدخول الدنليز  أمام اللنيس.  عندما حعرف وما كان حسمح للنساء أن حدخل
أناّن ما قد ن أن حسمعن قدّاسا  فال غير محّل  حوم األحد. وعندما كان حأتال زّوا  إل  كنيس. المحأس.  ومعام 

 .وا إل  بيوتامنساء  كان حااد  اللنيس. وحَْنزوي فال صومعته  إل  أن حعرف  أن الزّوا  وميعام   وع
 

 صيغة الُهذ شَّر -2
أعرف أنّه عندما كان  تحضر بعض النساء  لطلّ الماء المأا ك أو غيره  حنادي  شاد ما ون عأود: 
؟ من نافلته داخل المحأس.. وبعدما حعلم الحاو.  حلنّ إل   فيقه فيخأره فيمضال ماذا تريدبصيا. الملكَّر  القادم.: 

إل  المحأس.  فوودُإ امرأة خا ج التصوحن.  فسألتُاا: من أن ؟ مّرة صعدُإ ين: . وحتابع وروس ساسلقضائاا
أواب : إمرأة من بقاعلفرا  شقيق. األ  شربل  وئ  ألزو  شقيقال  فقل له أن حواوانال. فدخل  وأخأرته. فقال: 

ن  وأدا  نحو الأا  . فأمره األ  ملا حو  أن حقابلاا. فوقو خلو الأا  من الداخل  ونو مالقّل لألب مكاريوس
؟ خاطأاا بصف. الُملَكَّر مع أنّاا امرأة! ولم أعرف السأّ! قال نله شيف حال كظاره  ونال خا وا  فقال لاا: 

 .الللم.  وكنّ إل  اللنيس. ولم حقابلاا
 ؟أين بنت البك -3
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مّرة لزحا ة المحأس.   وقد أخأرتنال والدتال  التال كان أبونا  شيد بش الخو ي  مدحرا لتلش المنطق.  أنّاا كنأ 
مببع  فيقبباإ لاببا  مببن أقا بنببا. فعببرف باببّن األ  شببربل مببن  فيقببه. فأعببد زحببا ة اللنيسبب.  خببرون أمببام المحأسبب. 

؟ فأواببب  أيددن بنددت البددكسببتراح.  وتنبباول الاببداء. وإكا ببباأل  شببربل  حطببرق علبب  الأببا  مببن الببداخل  وحقببول: لال
ودة فببال نصببو الأببا   ومببدّ حببده  دون أن حببرى والببدتال أو تببراه نببال  والببدتال: مبباكا تببأمر. عندئببل  فببتح الطاقبب. المووبب

وناولاا صحنا من العسل. ونله نال المّرة الوحيدة التال سمع  باا صوإ الحأيس األ  شربل. مع أنّاا كان  كايرة 
 .التردّد عل  المحأس.

 
 وبارش نّ  -4

سب.  فجباء األ  ملبا حو  وطلبّ مبن وقد كن  مّرة فال المحأس.  وكان وماو  من الروال والنسباء فبال اللني
النساء أن حخبرون  ألّن األ  شبربل حرحبد أن حقبيم اللبيحب. ا لايّب.. فخبرون  وللبناّن طلبأن أن حصبلاّل األ  شبربل 
عل   ؤوساّن  فوقفن خا ج اللنيس.  منخفضاإ الرؤو  وعلياّن غطاء  ومبدّ األ  شبربل حبده مبن نافبلة اللنيسب. 

 .وبا كاّن  ثم أقام اللبيح.
 

 الجسد شالحهار -5
عته ذلّ كان حردّد دائما عل  مسامع الرنأان:   .هذا الجسد شالحهار إن أشبعته بطر وإن جوَّ

 
 القنّينة وروحوا ضعوا -6

إل  المحأس. لطلّ الماء المأا ك  وحصدف أن حلون األ  شربل وحده فال المحأس.   نأتيحعندما كان  النساء 
. ثم حتناول القنّين. عن األ ض بعد كناباّن وحمألنا ماء نة على الباب وروحواالقنّي ضعوامن الداخل:  نّ حجاوبا

مأا كا  وحردّنا إل  محلّاا وحتوا ى. ولّما كان حلتقال فال الطرحن بات. بفمرأة ما  كان حجفل  وحايّر طرحقه حاس. 
 كانأا عل  غير ندى بين األشواك. 

 
 إلى أن يهرّ  -7

 ه فال نفو  النساء عظيما  حتّ  أنّان من تلقاء نفوساّن  عنبدما كبّن حعبرفن كان اعتأاشاد األ  الحصرونال: 
 الوأككبر ننبا أنّب. وقبد شبادإ نبلا ببأّم عينبال  إلدى أن يهدرّ أّن األ  شربل سيمّر فال ملان نّن فيه  حختفين من أمامه 

  غربببال الببدحر لجابب. كنب  مببّرة أفلببح فببال الحقببل مببع  ئببيس الحقببل  األخ اليببا  المارحنببال  األويببر سببليمان المنببـزلال
وإكا بأعض النسوة من الدركاء  اوعاإ من سماع القدّا  إل  بيبوتاّن. ولّمبا نظبرن األ  شبربل آتيبا إلب    الجنو 

. فسبأل   ئبيس الحقلب. المبلكو  عبن السبأّ؟ فأوبا :  بّمبا حلبون األ  أسبرعن إلب  خبا ج الطرحبنالدحر من بعيبد 
خبوف علبياّن منبه  أوبابنال: نبّن حعبرفن أنّبه س حرحبد أن حنظبر النسباء  قلب : وأيّ . شربل آتيا من المحأس. إلب  البدحر

حتراما له. وفعال  بعد ننيا.   أحنا األ  شربل مقأال من المحأس. إل  الدحر. ولّما غا  عنّا إل  إ فياربن من طرحقه
   .الدحر  عادإ النساء إل  متابع. طرحقاّن إل  بيوتانّ 

 

 أتتني تجربة فضايقتني -8

ألول تالوة القدّا  ا لااّل لرئيس حقل الدحر نناك  -اللقلوق–كان األ  شربل مقيما فال حمال دحر عنّاحا  ومّرة

المدعو األخ بولس مدمش  فين األ  شربل فال حراث. الحقل. فأينا كان نلا األخ ححرث األ ض سمع األ  

رع ليرى ما عرض له فووده شربل  وكان بعيدا عنه قليال  حصرخ وحستايث كطفل صاير  فترك محراثه وأس

. فعاد األخ إل  الحراث.  وما عتّم أن سمعه حصرخ أحضا  فتقدّم إليه ال شيءسالما نادئا  فسأله: ما بش؟ فأوابه: 

أوا   بلّل ندوء وبصوإ  شو صاحرلش؟! بقد  ساعدك بدالء؟ وقال له: أأن  مجنون؟! لَم نلا الصراخ؟ قل لال

 .ني وصلّي ألجلياعذر  أتتني تجربة فضايقتنيخفال: 

 ؟!لهاذا هذه الفتلة -9

محأّ. هللا فال قلأه كل محأّ. أ ضيّ.  حتّ  محأّ. األنل. ففنّه ألوله تعال   وللال شاد األ  اليا  إنمج: أكاب  

ّّ كوحه. فقد كن  مّرة كانأا لزحا ة الحأساء فال المحأس. ألناّل كن  أقضال الصيو  .حتفّرغ لمحأّته  نقّ  من قلأه ُح

وعند وصولال إل  قر  المحأس.  وودإ عددا من  .مال األ  نعم.هللا اللفريما  ما ون عنّاحا  مع معلّ  فال دحر

لال: نحن ننا من زمن طوحل  وقد أتينا من  لنعلاّل السالم وق ينالنساء  منتظراإ قدّام المحأس.. فحين وصولال ألق

األ  شربل  ونو س حرحد أن حقابلنا. فقل : ومن  محّل بعيد من قرح. بقاعلفرا  التال تأعد نحو حوم من ننا  للال نرى

تُقَأِّل حده  أن : نله أخته  ونحن برفقتاا  فنرووك أن تقنعه للال حدع أخته المدتاق. إليه من زمن طوحللن؟ قنّ أنت
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عل  القليل. فتأثّرُإ ودّا  ودخل  مسرعا عل  األ  شربل  ونو فال اللنيس.  و ووتُه أن حدفن عل  أخته 

. فعدُإ إليه ثاني.  وقل  له: ال أخرجابتي. من محّل بعيد  حتّ  تروي غليلاا بلمح. واحدة لدخصه. فقال:  المسلين.

ال أمدّ ترووك أختش أن تمدّ حدك من النافلة للال تقأّلاا وتلنّ كما وعدتنال  دون أن تراك  ملتفي. بقُأل. حدك. فقال: 

.  للال حمسحاا األ  شربل عل  صو ة القدّحسين بطر  وقد أعطتنال محرم  . ثم عدإ  ثالا.يدي من النافذة

وقل  له: ترووك أختش أن تمسش نله المحرم. بيدك  وتمسحاا  .وبولس شفيعال المحأس.  لتلون لاا برك. وتلكا 

. وقل  لأل  إيّاها : أنت امسح الصورة بالفوطة، وأعط اعل  صو ة القدّحسين بطر  وبولس وتردّنا إلياا. فقال

كا نله الفتل.؟! فلم حردّ علاّل بللم.. وعدُإ أنا  ووضعُ  المحرم. عل  عصا طوحل.  ومسحُ  باا شربل: لما

الصو ة  التال كان  فال محّل مرتفع  وسلَّمتُاا ألخته التال  وعْ  إل  بلدتاا بقاعلفرا حزحن. باكي.. وأنا قد كنلُ  

من اللنيس. أخلُإ أحاوجه قائال: ما كان ححسن  ودّا من نله المعامل. القاسي.  ولم أد ك لاا معن . وبعد خرووه

بش أن تردّ نله األخ  المسلين. خائأ.؟ أحن عواطو الحنان؟! أحن الدفق.؟! فلم حجأنال بدالء. ففامُ  من سلوته أنّه 

 .لم حعد فال قلأه محّل لمحأّ. أ ضيّ.. بل لم حلن حختلج قلأه إسّ بمحأّ. هللا

 

 وابنة أخيه أيضا -10

لزحا ته فال المحأس.  وكن  مرحضا وفال سّن العاشرة    بن  شقين شربل مّرة كنأ  أّمال و دة: شاد عيد نلد

فلنأ  برفقتاا. فلم حقابلنا بل أخلنال بيده وأدخلنال إل  المحأس.. أّما والدتال و فيقتاا المرأة المرحض. التال أت  معاا 

لزحا ة عّماا الحأيس فال محأس.  أخرى والدتال مّرةوكنأ  . لإلستدفاء  فلم حواوااما بل كلّماما من و اء الأّواب.

ما  ما ون. فللّماا كالما مووزا من داخل المحأس.  ولم حَرنا  وللنّاا أصّرإ عل  سماع قدّاسه. فسمح لاا بأن 

 فع عينيه إل  العالء حل ا من أن حقع  إنّه و دة: تقول اللأ   دو ة وعند اللنيس.. تحضر قدّاسه من طاق. با 

 .علياابصره 

 

 الحبيب 16واحد وعشرون: أسير

 تعريف -أ

  عمبال بالقبانون: ما كان حعمل شيئا إسّ بأمر الطاع. للسلط. التال تماِّبل: هللا  وألوبل  ببح األوبر المعبدّ للمطيبع

للا طاعته عجيأ. غرحأ.  ومن عادته أن س حأاشر عمبال مبا إسّ  ."خل  ئيسه بمْنزل. المسيححجّ عل  الرانّ أن حتّ "

فلان إكا دعاه الرئيس  إل  أَمر ما ماما كبان   ؛حُضَر  باا المال  كطاع. العصا لألعم   فلان  عمياء؛ كا أُِمر بهإ

ر عن إتمامه لحظ.. وس أككر أبدا أن األ  شربل  عندما كان حبؤَمر بدبالء حخبالو   حترك عمله وحطيع فو ا فما تأخَّ

وما اعتل  حوما بعل  ما س صّحال وس  .كان دائما فال حال. متساوح.الطأع  ظارإ عليه عالماإ النفو  أو الاّم  بل 

 غيره  حتّ  فال األمو  التال كان بيِّنا للجميع أنّه حجّ ا عتلا  عناا.

ولم تلن طاعته عن غأاوة  أو عن عادة  بل عن تقوى وفضيل.  كما حطلّ  وح القانون. وكان نل  الطاع. 

ولو قد  أن ححأس نأضاإ دمه فال عروقه  وحُخضعاا  ؛ما سه كنل  وكفضيل.مجّسما أمام عينيه  فال كّل حياته ح

فال اللنيس.  س حلتف  حمن. وس حسرة. أّما  فماما حدثوامتاز باحترامه هللا.  .ألمر الطاع.  للان فال كلش أقص  مناه

تأاا المقدّس.. وكان احترامه للسلط. فلان عنده فال أقص  غاحاته. وكان دقيقا فال الحفاظ عل  طقو  اللنيس.  و 

 ححتفل مع  فيقه فال المحأس. بلّل الزحّاحاإ فال مواقيتاا كّل حوم.

 روايات وحوادث -ب

 تفعل حسنا -1

وكان آباء الدحر قد تلوا قدادحسام -مّرة لأس ثيا  التقدحس  وابتدأ برتأ. القدّا  شاد األ  اغناطيو  مدمش: 

ناسا آتون لحضو  اللبيح.. فامتال وظّل عل  الملبح نحو ساع.. ثم فقال له الرئيس: إنتظر ففن أ -ولم حأَن سواه

؟ فقل  له: إسمح لال حتّ  أشعر ما إذا شان وصل القادمون لحضور الذبيحةدعانال ألخدم له القدّا   وسألنال 

 . ونللا ظّل منتظرا حتّ  عاد الرئيس وقال له: قدّ . تفعل حسناالرئيس وأستأكنه. فأوابنال: 

 مكاريوسعند األب  -2

. ولّما كنّا ال أعرف، إذهب وُشْل عند األب مكاريوسكنّا نطلّ منه أكال  فيقول: شاد األ  نعم.هللا مدمش: 

: وكان إكا طلّ عامل منه عنقود عنّ فال اللرم حقول. يرسلنا أيضا إلى األب رفيقهنطلّ منه عنأا فال اللرم  كان 

                                                 
. أط 16 ّّ ك األسا  فال حياة شربل نو الح اع محأوبه حسوع  ومن حماّله  فأُِسر بحأّه. أصّم أكنيه عن العالم  ولسبانه عبن النطبن  إّن المحّرِ

 ليصاال للحأيّ. عاش عفيفا عن النساء... ووماسإ الطأيع.  ليلون وفيّا لعديقه. 
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ن  زق الدحر و ق. عرحش من كاته  وس استأكن  ئيسه أبدا . وما كان حعطال مال أعرف، أطلب من األب مكاريوس

 .بدالء ليعطيه ألحد

 

 بقي رافعا الهعول -3

إنجيليّا أستعدّ لقأول د و. اللانوإ فال  حاض. بدحر مبا  مبا ون عنّاحبا  كنب  شّماسا بينما ُكن   شاد التنو ي:

فدفق  عليبه وقلب  لبأل  ملبا حو   البلي لش اللرم قأالتال  نواقفا عل  أطراف المحأس.  واأل  شربل حعمل فال 

كببان ححّضببر الاببداء قربببال  أن حببدعوه ليسببترحح  وحتنبباول بعببض الطعببام. فلّمببا أصببأح الطعببام وببانزا نبباداه األ  

ملا حو  صا خا: أبونا شربل مّرة أول  فلم حنتأه. ثم أعاد النداء بصبوإ أقبوى  وكبان األ  شبربل  افعبا المعبول 

 .ما حأمره به. ولّما قال له تعال تادّى   م  المعول من حده حاس  وواءفأقال  افعه بيده بانتظا  

 

 طاعة مبتدئين -4

بينما كان المأتدئون مّرة فال العمل  وقرع الجر  للصالة  توقّو ا خوة عن العمل  وصلّوا دون أن حستدعوا 

. فظنّوا ما أمرتهونيمعام؟ أوابام: األ  شربل للصالة معام  فأقال ماابرا عل  عمله. ولّما سألوه لماكا لم حصّلِ 

أنّه حازأ بام فاستاؤوا. وفال اليوم الاانال  لم حدعوه تعّمدا إل  الصالة  فظّل متابعا العمل. ففاموا حيئل أنّه س حعمل 

 .شيئا إسّ بأمر الطاع.. وفال الواقع حالما أمروه فال اليوم الاالث أن حدا كام فال الصالة  ترك كّل شالء  وأطاع

 

 على سبيل الفكاهة -5

من أين تريد أن   يلزم م حطب في الدير، وليس هنا من حطبقال األ  شربل حوما لرفيقه  األ  ملا حو : 

سبباعاإ مدببال مببن  3حأعببد حببوالال   علبب  سببأيل الفلانبب.: إكنببّ إلبب  الميحببال ونببو حببرش  ؟ فأوابببه بحببدّةأحتطددب

تعأبا   ل.  وحملابا إلب  المحأسب.. فبدخل عنبد المسباءالمحأس.  فلنّ األ  شربل إل  الجأل الملكو   واحتطّ الحم

فسأله األ  ملبا حو : مبن أحبن أتيب  بالحطبّ؟ ولمباكا تبأّخرإ؟  .وحمل. الحطّ عل  ظاره  والعرق حتصأّّ منه

ننبباك والمحأسبب. محاطبب.  إلبب  كنأبب  لمبباكا لببه: فقببال .لددي قلددت شهددا مددن جبددل الهيحددال،وأنبب  تعببّ نلببلا؟! فأوابببه: 

فاسبتار  األ  ملبا حو  كيبو أنّبه  !أطعت وأنا قلت أنت ؟الهيحال إلى إذهب ألم تقل لي أنت: باألحراش؟ فاوابه:

 !تحّمل نله المدقّ.

 

 دون أن يسأل عن الغاية -6

ُطلّ مّرة إل  إنمج  بدعوة من  شيد بش الخو ي  مدحر الناحي.  ليلنّ وحصلاّل عل  ماء منعا للجراد اللايبر 

مداو ا أنّه بصالته  حنازم الجراد. فأمره البرئيس بالبلنا . فمدب   دون أن حسبأل  المنتدر فال تلش الساع.. إك كان

عن الااح.  وس اعترض بدلل من األشلال  ولّما وصل طلّ إليه  شيد ببش أن حصبلاّل علب  مباء  فصبلّ  بحضبو  

ا ز ع البدحر وحين آَن وق  الحصاد  قَِدم نحو مئ. شخص من قرحب. إنمبج وحصبدووميع أنل القرح.  وقفل  اوعا. 

 مّجانا  عرفانا للجميل.

 

 لحبيبلثان  وعشرون: رجاؤه توق 

 تعريف -أ

كان  واؤه باهلل وطيدا ودّا  وححسّ الدنيا وما فياا كالنفاح. ليربح المسيح. ولم تظار عليه عالم. من عالماإ 

ل وس حسأل إكا كان تَقَدَّ   الفرح أو اللد   عندما كان ححدث تاييراإ فال الرنأانيّ. م  فال الرنأانيّ.  أحد معا فه  ليتّلِ

فلان كّل شالء ححدث فال ؛ عليه. وس حاتّم لتايير الرؤساء والموّظفين  واعتزال من كان منام له التفات. إليه

وما كان حلترث ألمو  الدحر إسّ ؛ الرنأانيّ.  س حؤثِّر بنوع من األنواع  فال حياته الروحيّ. أو فال أعماله الخدماتيّ.

ل فيه. فاو فال الدحر عل   قد  ما تأمره الطاع.  بالمحافظ. علياا. ففكا  أى خلال فال أمر لم تللِّفه السلط. به  س حتدخَّ

الدنيا أم  أفلا ه كلّاا كان  متّجا. نحو هللا. فما كان حسأل عن شالء  خرب ؛ أو المحأس. مووود كأنّه غير مووود

الوحيد كان مرضاة هللا.  فسه  والصالة لخالص ابخرحن. ونّمهوكّل انتمامه  كان منصرفا إل  خالص ن  عمرإ

ل الصعا  والمدقّاإ  وشدّة القساوة عل  نفسه  .وفال نلا السأيل تََحمَّ

 

 روايات وأحداث -ب

 أشفأ منّي -1
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 ما اعتمد قّم عل  لحم ودّم. وأككر أنّه قيل له مّرة إّن المدبّر حرحد أن حسند إليش  ئاس.. فأوا  السائل

 .، ومن فضل الرهبنة التي تقبل خامال مثليوأشثر أهليّة منّي أشفأ شثيرون بالرهبنة تاجنا:مس

 

 

 إعهلوا لهجد هللا -2

إعهلوا لهجد كان حعمل أعماله تمجيدا هلل وللحصول عل  السعادة األبدحّ.. وكان حردّد علينا: شاد األ  علوان: 

نلا  كان حدفعه  حتقا  أمو  الدنيا نله الزائل.  وللقيام با ماتاإ  . و واؤههللا تعالى، فتكافأوا بالسعادة األبديّة

 .الدنيا زايلة شو بدّو يطلإ من اوكان دائما حردّد علاّل نله الللم.: ؛ والتقّدفاإ

 أنوار السهاء أجهل -3

إّن أندوار مسباء حبوم: أنظبر إلب  مدحنب. بيبروإ  كيبو تدبعُّ بباألنوا . فلبم حلتفب . ببل قبال:  أحبد الرنأبان قال له

 .. ودخل إل  غرفتهالسهاء أفضل وأجهل

 شغل ال أعرفه -4

هددذا شددغل ال أعرفدده، وال أريددد زا ه مببّرة أخببوه  وأ اد أن حخأببره عببن أحببوال بيببتام وأ زاقاببم. فقببال ألخيببه: 

ه إل  اللرم. كان  وال غير مووود فال الدنيا إسّ بجسمه. وحيث إّن قلأه مال عقلسهاعه ه فبال . وحمل معوله  وتووَّ

 .السماء  ما كان حتأثَّر  س لفرح وس لحزن

 

 (3/18 لو)ثالث وعشرون: ملجأ الهؤمنين والهحتاجين 

 تعريف -أ

 حتوافدون إليه ومانير  ححملون صاا نم وبيدنم قنانال الماء  ليصلاّل عل  الصاا  وحأا ك الماء كان النا 

محافظ. علياا من األمراض واألوبئ.    الكامألخله لدفاء مرضانم  و فع الأالحا عنام  وعن مواشيام وأم

وكان  ؛  وحرّق لحالام وحصلاّل ألولامكان حقابلام بعاطف. المحأّ.و .و ّشه فال الأيوإ  ولزحادة خصأاا وإنتاواا

ولم حلن حأخل مقابل كلش أّي ملافأة   .فتظار من الماء قّوة غرحأ.  حصلاّل عل  ماء  أو حسُلّ من الماء المأا ك قأال

وكان حقصده من كّل النواحال أنل األمراض  وأصحا  حقأل أّي تقدم.  بل كان حقوم بلّل كلش حأّا باهلل.  ولم

 .عتقادنم بصالحه  وبأّن هللا حستجيّالعاناإ  والحزان  وكّل من آلمته مصيأ. ما  طلأا لنعم هللا عل  حده  س

با  محأس. شربل طالأاإ لام الدفاء والأرك..  ونساء مسلماإ كايراإ  من ووا  الدحر  كّن حضعن أطفالاّن عند

وإكا زا ه أحد فال المحأس. كان حخرج مناا سنجا بقداسته . وما كان حردّ أحدا من اللحن حطلأون مساعدته الروحيّ.

حا برؤحته فرحا بزحا ته    ومتأثّرا ودّا بتقواه.ُمتعَّزِ

 

 

 

 

 

 روايات وأحداث -ب

 على السكت -1

فال اعتقاد الجميع عندنا قدّحس ونحن نلتجئ إليبه  فبال أمراضبنا ومصبائأنا. وقبد َسبّمينا  نوشاد حوسو سليمان: 

بفسمه تيّمنبا  كمبا نسبّمال بأسبماء القدّحسبين. وأنبا أعتقبد أّن القبدّحس شبربل  قبدّحس عظبيم فبال السبماء  حدبفع بنبا علب  

 .السل  دون أن ندعر بفحسانه  كما كان حفعل عل  األ ض

 

 سيحالكّل: صورة اله -2

إّن األ  شربل لم حتعاَط مع بدر  إنّما محأّته لام عرف  من صلواته ألول المرض   وكوي األسقام 

وللمسافرحن والمعوزحن  ومّمن طلأوا صالته لمرحض أو محتاج. كان قلأه حتأثّر شفق.ً  وحتوّسل إل  هللا بلّل حرا ة 

ته الرنأان فال الدحر  ومع اللحن كانوا معه فال للال حعطو عل  عأيده المصابين. أّما من حيث عالقاته مع إخو

المحأس. أو  بطته بام عالقاإ ما  فال أحد حجال أّن قلأه كان حضّم الجميع عل  السواء  س تمييز عنده بمحأّته لام  

 .اللّل إخوته  اللّل صو ة المسيح حلّرمام عل  السواء

م له ما يأشل -3  يُقدِّّ
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شدحد الدفق. عل  المرضب  والمتبألّمين  وعنبدما كبانوا حبأتون إلب  المحأسب.  وكان شفوقا عطوفا عل  الفقراء و

أحّببام الأببرد والدببتاء  كببان حقببّربام مببن النببا  ليتنّدببفوا مببن المبباء الببلي حلببون بلّببل ثيببابام. وكببان محأّببا للجميببع  فقببراء 

سبتقأالام وإطعبامام كانبا منبوطين وأغنياء. ومع أّن األ  شربل لم حلن حتعاط  مع الزّوا  إسّ األمو  الروحيّ. ألّن ا

برفاقه. وإكا اتّفن أن زا ه أحد فال غيابام  فقير أو ووعان  كان حطعمه ما أعدّوا له من القوإ أي طعامبه الخباص  

اللي كان قليال ودّا وحأق  نو بال أكل. كان حدفن عل  الفقراء  ضمن حدود إملانيّته. فبفكا وباء فقيبر إلب  المحأسب.  

م له ما يأشلفيقه أن كان حطلّ إل    . وفال أحّام الدتاء والأبرد  كبان حُبدِخل الروبال إلب  المحأسب.  ليتبدفّأوا قبر  يُقدِّّ

 النا .

 أنا خاطي -4

 نعم. أحد ؛ وعندما حطلّأنا خاطئ، صالة القدّيسين تنيلكم مطلبكمكان حجيّ النا   اللحن حطلأون صالته: 

. وعندما كان حقول له أحد: أن  قدّحس. ما كان حجاو   بل اطيأنا أحقر الناس، خ وحيّ. عل  حده كان حجيّ: 

 حنتفض  وحاّز برأسه وحعأس؛ فيحسّ كاته آخر النا   وأكأر الخطأة. 

 

 اتكلوا على هللا -5

  وحأتعبد عبنام. صدالة القدّيسدين، واتكلدوا علدى هللا هدو بددبّرشمولّما كان حطلّ منه صبالة. كبان حقبول بابدوء: 

أطلبددوا مددن الددرّب أن   حطلأببون بركتببه وصببالته  كببان حفعببل كلببش دون أن حنظببر إلببيام  وحقببول: وعنببدما كببان الببزّوا

 . يعطيكم حسب إيهانكم

 

 "فيك تكون قدّيس" -6

. ولللي صّلِّ أنت أيضا، أي فرق بيني وبينك، هللا يسهإ لك شها يسهإ ليلّما كان أحد حطلّ صالته حقول له: 

 .أي شيء يعيقك عن القداسة متلي متلك،حقول له أن  قدّحس حقول: 

 

 يشفي بصالته -7

عتقباده بقداسبته. ونلبلا كّل ما مرض  شيد بش الخبو ي  مبدحر إنمبج  حسبتدعال األ  شبربل للصبالة عليبه  س

وحدبفال األمبراض  ؛حطلأون صالته عند المرض والددّة. وكان تأثير تقواه عل  الجميع كأيبرا كان حفعل أنل الجوا 

أنالال إنمج أنّه عندما حمرض أحد فال قرحتام  حارعبون إلب  األ  شبربل طبالأين منبه مباء وكان من عادة  .بصالته

وكايببرون كببانوا حسببألونه الصببالة  وبصببلواته تببزول األمببراض والأالحببا. ومببن لببم حسببتطيعوا الببلنا  إلبب  ؛ مأا كببا

دَنن أو حَدبَر  مبن نبلا وكبّل مبرحض حَب  ماء مأا كا منه وحنالوا بواسطته الدفاء مّمبا ألبّم بابم نالمحأس. حستحضرو

   .الماء  حُدف  من مرضه

 رابإ وعشرون: ُحبُّ الصالة

 تعريف -أ

 مناجاة الحبيب -1

للا حين ناوضه من الرقاد  ؛"حجّ أن حسأن ا خوة إل  اللنيس.  وحخرج مناا بعد الجميع"حأمر القانون: 

منتصأا س حتعّ   اللنيس. حتّ  تيأس  كأتاه وحأق   اكعا فال  حلنّ تّوا إل  اللنيس. فيملث فياا نحو خمس ساعاإ

 وميع الصلواإ اللفظيّ.فال حصلاّل عل  القّراح. مع الجماو   حدا ك وكان  ؛دون أن حلتف  حمن. أو حسرة  وس حتوّكأ

  منظو ا بأوقاتاا فال الدحيم اللامل  فيتلونا بلّل تأّنٍّ  كأنّه حُخاِطّ باا مللا  فيع الدأن  ماثال فال حضرته

وطو ا بالصالة العقليّ.  وصلواته اللفظيّ. كان لاا   ومطانيّاته متواصل.  غائّ عن الحوا ونو عين الحّسي.  باأل

م قسما مناا فال الناا  وقسما فال الليل ؛ عاداإ خصوصيّ.  حصرف فال تالوتاا نحو ثالث ساعاإ فال اليوم  حتّمِ

 .ان فال الناا  حتلو فروضه  اكعا  متأّنٍّ فال تالوتااوك  وكان حلفظ صلواته فال الفرض وبقيّ. الصلواإ كلم. كلم.

 وإكا لم حلن فال اللنيس. غيره  وق  صالة الخو    حصلاّل عل  القّراح. وحده بصوإ عال. 

ر عناا أبداوكان دائما حصلاّل صالة نصو الليل ولقد تنان  فال التقوى والقداس.  فلان ندحم هللا .   وس حتأخَّ

عأادته تقوم بأعض صلواإ ومما ساإ تقوحّ. حتركاا مت  لم تعد تسمح له الظروف  بل  وسمير المالئل.. ولم تلن

يّا كان أو عامال أو آكال أو نائما. وقصا ى بمحأّ. شدحدة هلل تلصقه به فلرا وقلأا حتّ  س حأرح ككر هللا كننه ُمصلّ 

 .أ ضالّ وما كان حأتال عل  لسانه ككر شالء ؛ القول إنّه لم حلن ححيا للاته بل هلل
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 حبيب سّر الهحبّة -2

ّّ شيئا أو شخصا حفتلر فيه  وحلار ككره  وككر أعماله. وإكا تيّسر له ا كاا  من زحا ته وا وتماع  اللي حح

  ولم حلن فال قلأه موضع دائها صهوتا ألنّه شان دائها يفتكر باهلل محبوبهبه  س حتأّخر أبدا. كللش األ  شربل كان 

وكان ؛ فال اللنيس. حوودساء بلارة زحا اته للقربان ليال. وكان أحنما ضاع األ  شربل فال الدحر  ففاق الحأ؛ لاير هللا

  وكان حصعد من قلأه تنّاداإ عميق. تدعر بمحأّته عن الحوا غائّ  انخطافحرى أحيانا أمام القربان  فال 

لروحال كان متواصال  ونيئته تُليِّن ونلحله ا؛ وكان حسمع تنّاده وحنينه الددحدة لإلله المحتجّ فال سّر القربان.

 والنو  السماوّي حطفح دائما من وواه.  الصخر  وتُلقال فال الناظرحن الخدوع وا ناب.

 

 حبيب الهسبحة الورديّة -3

منتصأا بال حراك  وحداه ممدودتان عل  صد ه  عل  طأن كان حاكه نو بيده من  اكعا حصلاّل الو دحّ. كان 

وكان حأق  عل  نله الحال  كّل مدّة   حأوك. عل  شأه دائرة حسترنا بقطع. عأاءة سوداءقاسي. م  قضأان الحيالن

 تالوة الو دحّ. المقدّس.. 

 

 روايات وأحداث -ب

 ثوب السيدة -1

أوعز إلاّل مّرة األ  شربل الحأيس أن أ سل إليه ثوبا مالَّاا مؤلَّفا من ثبو  السبيّدة  والحأبل ببال دنبس  وابسم  

ع  نلا الاو  وأ سلته له مع  ول من قرح. عرب. قزحيّا وكان كانأا إل  دحبر مبا  مبا ون عنّاحبا  وقبد ليلأسه. فصن

أفامته أن حأتينال بعالم. من األ  شربل ونال أن حبلكر لبه بعبض أسبماء أقربائبه فبال بقباعلفرا وحنايابا إلباّل  ألتأكَّبد 

أيس عل  برك. أو كخيرة. فعاد الرول ودفبع وصول الاو  ليده. وقد  غأ  إل  نلا الرول أن حستحصل لال من الح

إلاّل و ق. صايرة مطوح. بدون ظرف وقال: إّن الحأيس لم حرسل لش شيئا غير نله الو ق.. ففتحتاا فرأح  فياا نله 

األب شربل حبيس مار مارون عنّايا راهدب قزحيّدا، طالبدة برشدة أو ذخيدرة، برشدة مدار الللماإ التالي. بخّطه ونال: 

. نلا كّل ما بعث به إلاّل. وقد فرح  فرحا عظيما باله الو قب. التبال نبال بخبّم الحأبيس حّل عليكبطرس وبولس ت ِّ
بيده. وخّم الو ق. بالعربيّ. ونو غير حسن. وقد أشا إ علاّل  ئيستال وقتئل األم زحا ة الاوسطاوحّ.  أن أحتفظ باله 

فوضع  نله الو ق. ضبمن  قعب. مبن الجبوخ   الو ق. قائل. لال: نله الو ق. بخم حد الحأيس نال كخيرة أبقياا معش.

 وعلّقتاا فال عنقال. ولّما أ ادإ شقيقتال أن تسافر إل  أميركا  أعطيتاا نله الو ق. نجاة لاا من خطر الأحر.

 
 (6/50 مر)أنا هو  -2

انا لّما كن  فال نلا الدحر شّماسا أّوس ثّم  انأا  كن  موّكال بالسلرستيّا. وأحيشاد األ  اغناطيو  مدمش: 
أدخل إل  اللنيس. أل ى إكا كان الضوء موقدا أمام القربان  وإك أفق  من نومال  فال إحدى الليالال  قر  منتصو 
الليل  دخل  اللنيس. أل ى كأّاح. الزح  الموقدة أمام القربان  فوودتاا منطفئ.. فتلّمس  فال الظالم ألنيرنا  فعارإ 

فعرفته من صوته أنّه األ  شربل. كان  اكعا نصو الليل فال  !أنا !ال تخفبأدر  فاضطرب . فقال لال كاك الأدر: 
ل  .اللنيس. حتأمَّ

 
 ؟!ماذا يجري حوله -3

را مستارقا فال السماوحّاإ  وسسيّما فال شاد األخ بطر  مدمش:  كان مختطفا دائما بالتأمُّالإ العقليّ. مفّلِ
ه وووا حه وتصوُّ اته فيه تعال   غير ميّال إل  شالء تالوة القدّا  ا لااّل  وكّل من  آه حتحقَّن بأّن وميع عواطف

قه فال تفليره بالمول  سأحانه حلنل عن نفسه أحيانا كأنّه غير مووود فال العالم.  مّما حتعلَّن باأل ض. ولددّة تعمُّ
حدتال نّه س حعرف ماكا حجري حوله  حداد بللش سؤاله لال لّما كان إوتراه دائما صامتا نادئا ندوءا زائدا حتّ  

؟ أوأته: ثالث.. وإنّش كّل الناا  تدتال معنا أس تعلم كم زووا شم زوج من البقر تفلح في الكرممعال فال اللرم فقال: 
 .من الأقر فال اللرم؟ فسل   ولم حنطن بللم.

 يخاطب هللا مإ الهالئكة -4
س حدبعر بمبا وس بمبن  كن  أ اه  فال صالته  كأنّه مخطوف عن حواسبه. مسبتارق بباهلل. وكبأنّ و ي: شاد التنّ 

حوله! وكن  أتوقّو أحيانا بدو ي أقوله بصوإ خفيو  فيأق  ماشيا بدو ه ودو ي عل  السواء  كأنّه س شرحش لبه 
وس مساعد له فال إقام. الصالة... فلن  أتصّو ه كأنّه فال سماء هللا حخاطّ هللا وواا لووبه وفمبا ألكن  وقلأبا لقلبّ. 

 لن  أتصوَّ نا ممتزو. بالمالئل. تؤدّي هلل معام التسابيح والتمجيد!ف. وأّما  وحه كأّن وسده غير سصن باأل ض
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 أسبوع اآلالم -5
فال الخأز  أو لمساعدة الجماو  فال قيام الخو   فال أسأوع  لمساعدته الدحر وكرا وال الرئيس استدعاه إكا

 .حر صامتاابسم لحسن لفظه وماا ته فال القراءة  حارول حاس وحقضال شاله فال الد

 سلّم إلى هللا -6
كاإ حوم بينما كان إبنال وروس مرحضا ومتضاحقا ودّا  كنأ  إل  المحأس.  وطلأ  من شاد حوسو عأود: 

عا م ل، سلّم إلى هللا، وهللا . فلّر إ عليه الطلّ  فقال: أقعد اآلن، هللا يدبّراأل  شربل ماء مأا كا  فقال لال: 
أا من  فضه الصالة عل  الماء بخالف عادته معال. ولّما . قال ولم حعطنال ماء مأا كيعّوض ا  فروع  حزحنا متعّجِ

اقترب  من القرح.  سمع  صراخا وعوحال فال بيتال  فتحقَّق  عندئل من موإ ابنال نلا وتلّكرإ كالم األ  شربل 
ّّ أن حخأرنال . و فضه الصالة عل  الماء. فلأنّه عرف بالروح أن ابنال ماإ وما أضأقعد اآلن هللا يعوّ لال:  ح
 .بموته
 

 (17/15يو) !سفينة نوح -7
واء الجراد فال إحدى السنين بلارة نائل.  فلم حأِن عل  شالء. فأ سل األ  اليا  مدمدانال  ئيس الدحر وأمبر 
األ  شربل أن حأخل ماء حصلاّل عليه  وحرّش عل  حدود أ زاق الدحر لئالّ حبدخل إليابا الجبراد  فأطباع. وللنّبه نسبال 

رة داخل. ضمن أ زاق الديعيّين. فجاء الجراد وأكل األخضبر واليبابس  فبال كبّل تلبش الجاباإ إسّ أ زاق قطع. صاي
الدحر. فما دخل إلياا ورادة واحدة  بل باألحرى ما مّساا الجراد  كأنّه مبا دخبل إليابا قبّم  إسّ تلبش القطعب. الصبايرة 

لسببندحان أسببوة بأبباقال األ زاق. وس حببزال الدببيعيّون فقببد حلقاببا حالقبب.. ولببم حأببِن مناببا عرقببا أخضببر بببل قّدببر شببجر ا
حردّدون كلش. وتعّجّ النا  فال كّل نواحال الأالد  لّما  أوا كّل ساول لأنان وتاللبه و وابيبه قبد وبردإ مبن العدبّ 
والز ع وكّل أخضر  وبقي  أ زاق الدحر خضراء  ناوي. من كّل ضر  كأنّاا سفين. نوح فال وسم طوفان الخرا  

 الدامل.
 (15/5 يو)شرم وقف إههج  -8

شاد العوحنال: أ سل والدي  أخال بطر   اويا األ  شربل  أن ححضر فيصلاّل عل  الماء  وحبرّش علب  كبرم 
وقو القرحب.  البلي كبان باسبتالمه  واللرمب. والبز ع اللبلحن  ّش عليامبا المباء المأبا ك منبه  لبم حلحقبه ضبر  مبن 

ال تلبش السبن.  وكبان ا نمجيّبون حبأتون لزحبا ة نبلا اللبرم  ومبن وملب. الجراد. ومع أّن الجراد لم حأِن علب  شبالء فب
 اللحن زا وه القس اليا  المدمدانال  ئيس الدحر.

 
 خامس وعشرون:  إيهان شربل

 تعريف -أ
  :كان إحمانه ظانرا

حترام  كأّن متأنّيا  متخّدعا  شدحد اس  حقدّ  كأنّه حرى المسيح و اء األشلال  وحخاطأه قلأا لقلّ  فال قدّاسه -
  .هللا تعال  نو أمامه

صلواته  بترّوحه فال تأّمالته. كان حتلبو فروضبه كلمب. كلمب.  بصبوإ خافب  حنبون. عنبدما كبان حرحبد  هبفتقان  -
كأنّبه مسبتارق   ه  كان حقتضال له بعض الوق  ليعود عبن تأّملبه وحفّلبر بمبا حخاطأبه ببه المحبدّثثأحد النا  أن ححدّ 

أمو   وحيّ. تراه مضطرما غيرة  من فيض مبا فبال قلأبه مبن حبرا ة ا حمبان  ومبا ظابر فبال باهلل. وعندما حتحدّث ب
 .حياته كلّاا  ضجر فال األمو  الروحيّ.  أو عجل. أو كسل  بل كان النداط  فيقه كأنّه حتللّك بأمو  حدتاياا قلأه

حنظبر  دون أنشبخص  ئيسبه   برنان واضح أنّه حبرى هللا فبالونلا طاعته العمياء لرئيسه أو لمن حماّله  فال  -
  .فال استحقاق نلا الرئيس أو عدمه

 حمانبه الراسبخ ببأّن صبوإ السبلط. نبو وحبده حتّ  األكبل  حتّب  النبوم  ال حعمل شيئا من تلقائه  ف  فال شاله -
علبم وآتباه هللا مونأب.  .صوإ هللا. وكّل عمل من أعماله المزدان بالترّوي والنداط  لسان ناطن بصدق إحمانه الحبا 

 .الخالص. كان شعل. مضطرم. بفحمانه الايّ  وراء إحمانه الحاّل 
 روايات وأحداث -ب

 صاعقة -1
غا قا فال صالته أمام   اكعا منتصأا فال كنيس. المحأس.  1885  عام كان األ  شربلشاد شألال شألال: 

لفّض. موضوع. عل  الملبح  أحرق  بدل. ودحدة للقدّا  مقّصأ. با  نقّض  عليه صاعق. قوحّ.فاالقربان المقدّ   
ومّرإ الصاعق. فال نصو اللنيس. بالقر  منه  فمّس  طرف عأاءته وأحرقته قليال  ولم حَُصّ بأكى وأككر ننا  
أناا سقط  حوالال الظار. فقصد  نأان الدحر  ليروا نتيجتاا عل  المحأس.. وكن  أنا برفقتام. فلّما وصلنا إل  

قد حلّ  بالمحأس. من الجا. الجنوبيّ.  وقد سحأ  حجا ة عدحدة من ناحي. حفافال  المحأس.   أحنا أّن نله الصاعق.
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إ باا  ودخل  كنيس. المحأس.  فأحرق  وووه الملبح  وبدسإ كان  عليه. ونقل  اللأ  من محلِّه إل   اللرم  مرَّ
َخ  من  ائحتاا   فيق ال األ  شربل ملان آخر. وكللش أُصيأ  بعض الصو  بضر . وفتح  األبوا   ودوَّ

ابخرحن. وكانا شأه فاقدي الوعال فال المطأخ  حيث حصطليان من شدّة الأرد. ولّما أفاقا ظنّا أّن األ  شربل قُتِل  
وكنأا بسرع. إل  المعأد  فووداه حصلاّل كما كان فال وضعه األّول  كأّن شيئا لم ححدث  قأل نزول الصاعق.  إل  

: ولو حا أ  شربل؟! ما فيلش طفّي  الدراشو والأدسإ؟! وئيل الجاوال  األ  عمانأن وصلنا. فقال له الرئيس
. أي أّن الحرحن حدث بسرع. الأرق. ولم حستطع المقاوم.. يا خّيِّ أيش بدي طفّي؟! هب طف ما في شيفأوابه: 

 .وقد بقال فال صالته
 
 

 ظلّت مواسم قّز الدير سليهة -2
ر ما  سركيس قرطأا  كان المحل حصيّ مواسم قّزه مبن مبدّة لّما كن   ئيسا عل  دحشاد األ  نعم.هللا نعم.: 

ثمانال سنواإ  وإك تلون فاطرة فبال البدو  الراببع بعبد مبرو  تسبع. احّبام عليابا  حسبري إليابا المبوإ. فأ سبل  أحبد 
الرنأببان إلبب  األ  شببربل الحأببيس  فببال محأسبب. عنّاحببا  فأتببانال بمبباء مأببا ك  شدببناه علبب  القببّز فطاببب  وبعببد عناببا 

 .  وظلّ  مواسم قّز الدحر سليم. من الفناء مدّة ثالث سنال  ئاستال عليه وصاعداالموإ
 أقبل موسهي في تلك السنة -3

وفال إحدى السنين  حّل الوباء فال موسم الحرحر فال بيتبال بسبأّ  داءة و ق شبجر التبوإ  شاد حوسو عأود: 
عندئببل إلبب  المحأسبب.  وأتيبب  بمبباء  واصببفّر الببدود وطفببر علبب  حافبب. األطأبباق  وبببدأ حسببقم علبب  األ ض. فأسببرع 

مأا ك من األ  شربل  ونضح  به الدود  وفال الحال  وع إل  ملانه عل  األطأاق  وشبرع حأكبل وحابد  كعادتبه. 
 .وقد أقأل موسمال فال تلش السن. إقأاس عظيما بفضل األ  شربل

 (1/44 مر)ال تحكِّ عن ذلك أبدا  -4
 يب ُ وأخبلإ تلبتام دود الحرحبر  وكبادإ تفنيبه. فأتال إحبدى السبنين  فب  السابا عأيد: كارإ الفئران فال بيتب شاد

الفئبران مرتميب. عليابا  به الدود. وفال اليوم الاانال  تفقّدُإ األطأباق  فووبدإُ   ُ بماء مأا ك من األ  شربل  ونضح
 . ال تحكِّ عن ذلك أبداونال ميّت.. فمض  واحد وأخأر األ  شربل بالا الحادث. فقال له: 

 يربغلة الد -5
ومّرة عرض لأال. الدحر ماص  فا تم  عل  األ ض  ووحظ  عينانا  وأشرف  عل  الموإ. فعمل لاا 
الرنأان والملا ي ومل. وسائم بقي  عل  حالاا. أخيرا استدعوا األ  شربل  فوقو فوق  أساا حصلاّل. وما أتّم 

 .صالته حتّ  قفزإ الأال. واستوإ واقف.
 

 (10/18 مر) أأنا إله ألمنإ الهوت -6
فمباإ  )كبلا(كان  ول من عائل. شموتال  الأترون  حملش قطيعا من الابنم  أُصبيّ بمبرض فتّباك ببداء الرووب. 

القسم األكأر من قطيعه. فسمع بدارة األ  شربل فأت  حطلّ منه ماء مأا كا حرّشه عل  قطيعه. وعندما وصل إل  
. فاببّم عندئببل الروببل أأنددا إلدده ألمنددإ الهددوتر: األ  شببربل  وعببرض عليببه طلأببه  أوابببه األ  شببربل فببال بببادء األمبب

؟ وببا ك علب  المباء وأعطباه إحّباه. فرّشبه علب  قطيبع هدل معدك وعداء للهداءبالرووع  للّن األ  شربل عباد فسبأله: 
الانم. ولم حعد حموإ منه وس  أ . ثّم فيما بعد  كان حربّبال نبلا الروبل دود القبّز فبال الأتبرون. أخبل حالحبظ كبّل حبوم 

را فال الدود  كأّن حدراإ تأكله. فحمل ماء و وع إل  شربل طالأا أن حأا كه له  فأا كبه. و ّش ببه البدود نقصا كأي
 .فوودوا كايرا من الحدراإ التال كان  تأكله مائت.  أي فئران وأكأا  شوك وحيّ. كأيرة

 إمكانيّة القدّيسين -7
لأل   وصا كتا  اللمال المسيحالّ فال زمن إبتدائال سير القدّحسين  وخص طالع شاد األ  الحصرونال: 

كن  أ تا  فال إملانيّ. بعض حوادث وفضائل تنسّ إل  حأساء أو قدّحسين  وكن  أعتقد و   ود حلو  اليسوعالّ 
فال كلش غلّوا. وأّن مال تلش األمو  تفوق المقد ة الأدرحّ.. وللن لّما عاشرإ األ  شربل  وخأرإ فضائله بلاتال 

 تصنع العجائّ فال النفو . وأّن كّل ما قيل وكتّ فال القدّحسين نو دون ما شاندته عن قر   تيقّن  أّن نعم. هللا
  .بعينال فال كلش الجأّا   األ  شربل

 

 اسه ذروة حبّهقدّ  سادس وعشرون:

 تعريف -أ

 في الدير -1
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مسيح اللانن  فال القدّا   نو نائّ المسيح  والتقدم. نال وسد ودّم سيّدنا حسوع ال": المأتد  حدرح قانون

 6التناول الروحاّل... وللمناول. حلزم  -تقدم. اللبيح. هلل اب   -التأّمل بيسم المسيح  -عأاداإ:  3حقّا... وفال القدّا  

  فعل الندام.  أحأّش  أ وو أّن تمح  كّل خطاحا الأدر بنقط. من دمش .تالوة فعل ا حمان  أشياء: ا عتراف النقالّ 

 ."ول الروحاّل أو السريّ والدلر بعد التنا  غير مستحنّ 

وكان حقدّ     ولدى نااحتاا حأتد  نو بقدّاسه؛كان حسمع كّل قدادحس إخوانه اللان.القدّا :  ونظرا ألنميّ.

أحيانا عل  ملبح ما  وروس اللي فال الحائم الجنوباّل  وأحيانا عل  ملبح السيّدة فال الحائم الدمالاّل  وأحيانا عل  

رئيس. وكان فال قدّاسه متأنّيا متخّدعا. كان حستمر فال تالوة قدّاسه نحو ساع.  وأحيانا الملبح اللأير  إكا أمره ال

فام ا نجيل حأكار مناويا العّزة ا لايّ.. ولم حلن حضجر أحد من سماعه ولو طال  مدّته. وكان متأنّيا فال تالوته  

وبعد  ؛اسه ألنّه كان حطيل التأناّل بهللّن الأعض كانوا حاربون من خدم. قد ؛كلم. فللم.  س حرفع صوته كايرا

 صيفا وشتاء.  األ ضالقدّا  حعود إل  محلّه خلو الأا   وحركع نصأا قد  ساعتين  عل  

 

 في الهحبسة -2

كان حركع نصأا قأل القدّا  قر  الأا   فال الدتاء عل  طأن قصّ منعا للرطوب.  وفال الصيو عل  

وكان وماو   الدال  وقأل الظار بساعتين حقدِّ  حوم األحد أو األعياد؛األ ض؛ كان حقدِّ  عند الصأاح فال أحّام 

فال شخصه من التأناّل ودسئل الخدوع   ن  وكان حدنش الحاضرون لما حروغفير حأتال لسماع قدّاسه والفوز بأركته

. انفال اللنيس. نصأا مستارقا فال الدلر حركعوبعد القدّا  . متّمما حركاإ اللبيح. بصوإ منخفض وتايّّ

 .حياته كلّاا  كان  استعدادا للقدّا  وشلراناوإل  الدال فال اللرم.  بعدناحنصرف و

 

 وج ا لوجه -3

  فأعد التقدحس  حنظر إل  القربان األقد  أمامه ُمتايِّأا  كأنّه عند دعوة الروح القد كان دائما كالمختطو 

وعندما حرفع بيده القربان   ه حراه بأّم العينحخاطّ شخصا عظيما أمام؛ وحداند عيانا ا له المتأنّس المحتجّ

 .حظار بمظار المتالِّل بالروح  كأنّه حداند هللا وواا لووه "أبو دقوشتو"األقد  تاليا: 

 النظافة -4

إك كان محتفظا بعأاءة وحلاء سئقين  حلأساما أثناء اللبيح. ا لايّ.  ثم   كان نظيفا  وخاص. عند القدّا 

وكان ما حستعمله من مندف. وصابون. وحلاء أثناء التقدحس  س حستعملاا باير أعمال  .اللبيح. حخلعاما عند نااح.

وحعتنال بنظاف. أوانال اللنيس. ؛ وأّما حدحه فلان قأل القدّا   حعتنال بتنظيفاا  وغسلاا بدلل غرحّ .إحتراما لللبيح.

 .أشدّ العناح.

 

 روايات وأحداث  -ب

 شالهغناطيس -1

لّما كن  فتاة كن  أوالء من إنمج مع أنلال  فنسمع القدّا  فال المحأس. كبّل أحبد وعيبد. ن: شادإ مرحم شمعو

وكنّا نسمع قدّا  األ  شربل غالأا  وما كن  أ اه إسّ فال القدّا . فعائلتنا تقول إّن أصل تأسيس المحأس. من أخ من 

كبللش فبال الصبيو  كنّبا نصبطاف فبال العبوحنال فبال محأسب. تبلّكرنا بعّمنبا.  ا  ببل ولعباخصوصيّ  عائلتنا. وإّن لنا ميال

قبر  المحأسبب. حيببث س حووببد كنيسبب.. فضببال عببن أّن قداسب. األ  شببربل  كانبب  تجببل  النفببو  إلياببا كالمانبباطيس. 

والدذي شدان يحضدر منّدا قددّاس األب شدربل، شدان فلان  كنيس. المحأس. س تخلبو مبن زّوا  عدحبدحن كبّل أحبد وعيبد. 

قلب يخرج من الكنيسة، خصوصا عند تالوته الكالم الجوهرّي فكان يُليّن القلدب بخشدوعه د له ويتأثّر جدّا، وما يع

ع بسأّ الألاء)االحزين وصوته   . (لمتقّطِ

 ؟!هل أنت تأشل مخلوطة -2

لهداذا تعّجدل هكدذا؟! هدل أندت كان أحد اللان. حقدّ  فال المحأس. بعجل.  تقدّم األ  شربل بعد القدّا  وقبال لبه: 

 ! ؟تأشل مخلوطة

 (14/22 مر) تناولي القربان -3

كنأُ  مع والدتال و دة  فوودنا األ  شربل فال المحأس.. فلم حدأ الحأيس أن حقابل والدتال  شاد اليداع نلد: 

تناولي القربان الهقدّس، في القدّاس، فيكون في فهك فطلأَْ  أن تُقَأِّل حده. فأواباا من داخل اللنيس.  والأا  مقفل: 

 ؟!  بالذات، وهو يكفيك. وماذا ينفعك تقبيل يدي متى ما شان إبن هللا في قلبكوقلبك إبن هللا

 تسقط الدمعة من عينيه -4
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صد ه موقد نا  حامي.. فتأرق عيناه كأّن فال كان بمحأّته نا ا ملتاأ.. وكايرا ما كان حأدو عل  الملبح  و

كأنّه حرى المسيح بعينيه. فلللش كان   ا بخا  حاموتَْنزل دمعتاه  وتحمّر وونتاه  وتصعد التنّاداإ من صد ه كأنّا

! كان  أحيانا  تسقم الدمع. هذه شأس دّمي! أو هذا جسديعندما كان حلفظ . وحضيو العوحنال: حل ف الدمع بازا ة

تناول الجسد  وشر   أن من عينيه. فقد انتأا  إل  كلش مّرتين. وفال إحدانا سقط  الدمع. عل  الصمدة. وبعد

ل أصابعه   أى أثر الدمع. عل  الصمدة. فظنَّ كلش نقط. دّم من اللأ  فاضطر . فقل  له أنا  عندما الدّم  وغس

 أحته حنظر إل  كلش األثر مضطربا  أي شالء بش؟ نله دمعتش سقط  من عينيش بعد كالم التقدحس. فظّل مضطربا 

  .لرهوبعد القدّا   حمل الصمدة وكنّ إل  الدحر عا ضا األمر لرئيسه لراح. ف

 

 يعّض الكأس -5

كان حأاد  إل  الصالة  ومناواة هللا فال اللنيس. كفنسان مولع ولعا شدحدا. وكان  نبله المحأّب. تظابر فبال قدّاسبه 

بدموعه  وخصوصا عندما كبان حدبر  البدّم  وحتنباول الجسبد  كبان حُبرى كمبن حأخبل ألبلّ شبالء فبال البدنيا  وحدبر  

  إلب  حبدّ أن مبن فمبه حعبّض اللبأ  وس حعبود حتركبه  ياتبه عنبدما حدبر  البدمّ كان فال آخر مدّة حشرابا سماوحّا؛ للا 

  حأق  أثر ألسنانه فيه.

 

 

 

 (13/1 يو)الثالث: نحو السهاء  الفصل

 (8/17 متّى) أّوال: حهل أوجاعنا

 شفاء أق بطرس جّواد مشهش -1

السبالم المالئلبال  أتوقَّبو مصبابا بووبع فبال صبد ي ومعبدتال مبن سبنتين وأكابر  حتّب  إكا أ دإ أن أتلبو  كن ُ 

مّرتين من ضين نفسال  اللي حدأه مرض األزمبا. وقبد عبالجنال األطأّباء  فلبم أسبتفد شبيئا. وكنب  لبم أزل متعأبا فبال 

الليل والناا   إل  أن صلّ  علاّل األ  شربل. ففال الحبال فبا قنال األلبم  ومبا عبدإ شبعرإ ببه قبّم فبال حيباتال. وأنبا 

 .لم أزل أواصله وأنا ابن فال سّن الستينكن  أشتال شاال حدوحّا صعأا  و

 (17-7/11 لو) !إنقاذ ابنة من الهوت -2

حبدع  شبير اللنيسب.  أي كنيسب.  بينما كان  أختال مرحم تجمع حديدا مبن فبوق صبخر عبالٍّ شاد حوسو عأود: 

تعبال وس ن مترا  وسبقط  علب  األ ض س حإنمج  زلّ  قدماا فاوإ من أعل  الصخر اللي حألغ علّوه تقرحأا عدر

تتحّرك وس تتللّم. وقد ُ ّض وسماا  وتدّوه ووااا  وأمسب  ببا دا مصبفّرا وسبلن نأضباا  فحملابا األنبالال بقطعب. 

بال  إل  الأي   وقد ظنّونا ميّته. وعندما عرف  بالا الحادث  أسرع  فال الحال  إل  محأس. مبا  مبا ون عنّاحبا  

ع إلب  هللا وأنا فال حال اضطرا   أفقبدنال الرشبد تقرحأبا. وأخ أبرإ األ  شبربل الحأبيس بمبا وبرى طالأبا أن حتضبرَّ

إّن أختددك طيّبددة ألولاببا  وحصببلاّل لببال علبب  المبباء ألعببود بببه إلياببا. ولّمببا  آنببال مضببطربا نببلا ا ضببطرا  قببال لببال: 

. وإك  وع  إل  الأي   وودتاا عل  حالاا غائأ. عن ا د اك  و أح  وتُشفى. خذ هذا الهاء الهبارك ورّشه علي ا

النببا  حضببّجون حولاببا وحألببون ألعتقببادنم أنّاببا ماتبب . فنضببحتُاا بالمبباء الببلي با كببه األ  شببربل  فببدبَّ  الحببرا ة 

 .حومين ناَض  من الفراش معافاة وشفيَ  تماما بحسماا  وفتح  عينياا وتللَّم . وبعد مضالّ 

 

 (37-7/32 مر)شفاء أخرس  -3

لسانه مدّة نحو   بمسالم  مرض بعا ض فجائال حصل منه لال أخ حدع  أسعد حنّا شاد األخ فرنسيس قرطأا: 

شارحن. فلتّ لال أنلال إل  دحر عنّاحا  فأمرنال الرئيس أن أكنّ فأزو ه. وكان ظّن النا  فال قرح. قرطأا أّن 

نين. أّما أنا فأتي  إل  المحأس.. و ووإ جامرضه ونون  وأشا وا علاّل بأخله إل  دحر قزحيّا  حيث حُقسَّم عل  الم

. فأدخلته أدخله على الكنيسة  شربل أن حصلاّل عل   أسه  وللن بدرط أن تُخأِرنال إكا كان حدف  أو س. فقال: األ

إلياا. و كعته عل  د و. الخو    فأت  األ  شربل با نجيل والأطرشيل فال عنقه. فوضع ا نجيل عل   أسه 

ّّ فال كفّه وسقاه. وقال لال: دقائن. ثم أخل إبرحقا من تنش فيه ماء مأ 3وأخل حتلو منه نحو  ال تخف، ا ك  وص

. ثّم خرونا من المحأس.  أنا وسابا طنّو  موس  وأخال األخر . فلّما صرنا عل  مساف. عدر دقائن. سيُشفى

وقال: حا أخال. ثم أخل حنادي  نأانا كانوا قادمين إل  المحأس. من بعيد بأعل  صوته: حا أخ  صاح أخال بصوإ عالٍّ 

 .فالن. ثم أخل حرتّل ُمتالِّال كّل كلش الناا  حتّ  وصل إل  بيته فال قرطأابطر  ميفوق. حا 

 وأخرس بخر -4
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عندي ولد  انّ فال ميفوق حدع  األخ بطر  كان حُسّم  قأل الرنأاني. طنّو . نلا ُوِلد شاد موس  موس : 

أخر   فأتي  إل  محأس. ما  ولم حنطن لحد عمر الامان سنين مع أنّه كان حسمع. وكنّا فال غّمٍّ شدحد بسأّ أنّه 

بطر   وطلأ  من األ  شربل  أن حصلاّل عليه فصلّ . فابتدأ من كلش الوق  حنطن تد حجيّا  ونو ابن حتللّم 

 .كأاقال النا 

 

 (20-5/1 مر)مجنون إههج  -5

كن  أسبلن مبع  وبل إسبمه وأرائيبل حوسبو سبابا مبن إنمبج  فابلا لمبا تبزّوج طبرأ عليبه شاد بطر  موس : 

وقد حدث له نلا العا ض بعد زواوه مبن ابنب.  -أدّى به إل  أسوأ األعمال حتّ  ناّص عيد. والدحه   ونونعا ض 

ّّ وحدتم  وحخرج عا حا فال الحقول. كاإ حبوم كبان بعيبدا عنّبال  -من إنمج بالرغم من والدحاا ق ثيابه وحس وكان حمّزِ

صببد ه  وأطلقببه عليببه. إسّ أّن الرصاصبب. زلّبب    قلببيال   أحتببه عا حببا مببن كببّل ثيابببه  وبيببده مسببدّ  قببد صببّوبه إلبب 

ّّ دحببن الو دحّبب.. وإك كنبب  إشببأينه  فقببد  فأخطأتببه. فركضبب  أنببا إلبب  بيتببه  فرأحتببه حلّسببر حأّبباإ مسببأح. امرأتببه وحسبب

نصح  كوحه أن حأخلوه إل  األ  شربل. وكانوا حرحدون أن حأخلوه إل  ماا ة ما  أنطونيو  قزحيّا  حيبث وبرإ 

مجانين  لحصولام عل  الدبفاء. وعمبال بنصبيحتال  أحضبر وأراحبل عا حبا مبن كبّل ثبو . وتعاونّبا أنبا العادة بأخل ال

وبعض كوحه عليه  واقتدناه مرغما إلب  محأسب. مبا  مبا ون. وبوصبولنا أمبام كنيسب. المحأسب.  تمنّبع عبن البدخول  

أنببا وأخأببرإ األ  شببربل بببالواقع  وعأاببا حاولنببا إدخالببه إلياببا. فببأمره األ  ليأبباو  أحببد الحأسبباء فلببم حطببع. فببدخل  

. فدخل دون أقبّل ممانعب.  للنّبه ولبس ببدون احتدبام. فقبال لبه الحأبيس: أدخل إلى الكنيسةفخرج إليه  وانتاره قائال: 

وعنبد    أسه  وصبلّ  عليبه  فدبفال حباس. . فركع ملتوف اليدحن مال المالك. فتال الحأيس ا نجيل علإرشإ منتصبا

احل  ونظر إل  أنله الحاضرحن وقال: اعطونال ثيابال. وخرج من اللنيسب. صبحيحا عباقال. الصالة نزل  دموع وأر

  .اليوم فال أميركانو و

 إنقاذ أطفال من الهوت -6

ّن والدي نوحا كنّ مّرة لزحا ة أخيه األ  شربل فال محأس. عنّاحا فأعطاه إشاد الخو ي بولس مخلوف: 

من بقاعلفرا  ونو ابن عّم والدي فطلأه من  مخلوفابرانيم حنّا  مفعلكتا  ما  أنطونيو  للال حعلّقه فال عنقال. 

والدي ليعلّقه فال عنن ولده نعم.هللا. وقّص. نلا الرول نو أنّه كان كلّما ولد له ولد حموإ بعمر سن.  وقد ماإ له 

لعلمه أنّه من األ  ثالث. بنين. فخاف عل  ولده نعم.هللا أن حموإ بالا العمر  فاستد ك وأخل نلا اللتا  من والدي 

شربل  وعلّقه فال عنن ولده نعم.هللا فعاش الولد ونجا من الموإ ونو اليوم فال أميركا. وبقال ابرانيم محافظا عليه  

 .حعلّقه فال أعناق أوسده لينجوا من الموإ  فنجوا

 (4/50 يو) !إّن ابنك حيّ  -7

وروس عدرحن حوم س حعال. فركض  حوسو أنطون وأراحل  من كفربعال  مرحضا والحّم  عليه منلكان 

ونو ابن عم المرحض  إل  المحأس. ليطلّ صالة األ  شربل  والماء المأا ك بطر  اللي كان ملا ي الدحر  

على م لك، فإنك حالها ترجإ إلى البيت منه  وقأل أن حصل إليه  أى األ  شربل عل  الأا   فأاد ه نلا بقوله: 

ّ الملا ي كيو أّن األ  شربل عرف السا في فرشتهترى نسيبك الهريض مرتاحا صاحيا ج . ونللا كان. فتعجَّ

 .قصده  قأل أن حطلّ منه شيئا  وكيو أحضا عرف با تياح المرحض

 (28\15 متّى) !إّن ابنه بخير -8

بنه المبرحض  وحعطيبه مباء مأا كبا األ  شربل  فال المحأس.  ليصلاّل س إل  أت  ما ون أبال  ميا من طو زحّا

ائبه. فأعبد أن قاببل مبا ون المبلكو  الحأبيس ألّن الولد كان فال مرض شدحد  وغائأا عن الوعال من ورّ   عليهليرّشه 

بنه واستلم الماء المأبا ك عباد مسبرعا إلب  بيتبه  ولّمبا شبانده األ  شبربل مسبرعا اشربل  والتمس منه الصالة عن 

. ولّمبا وصبل الروبل إلب  بيتبه   دل ألّن ابنده بخيدرأدعه وقُْل له ليذهب علدى م: لرفيقهبلاف. وقلن  أشفن عليه وقال 

 .وود ابنه واعيا وبحال. حسن.  بعد أن كان الطأيّ  واكيم بش من وأيل  قد قطع األمل من شفائه

 
 عاقر ترزق -9

المحأس. التال كبان حقطنابا األ  شبربل بقباعلفرا المعبروف بحأبيس عنّاحبا وكلبش قأبل  ز إُ شاد نعم. المدّو : 
ثبب. أشببار. وغاحبب. زحببا تال مببن حيببث أّن امرأتببال ظرحفبب. لببم تلببن تلببد. وكنبب  أ وببو أنّببال بزحببا ة نببله وفاتببه بنحببو ثال

المحأس. حرزقنال هللا أوسدا بصالة األ  شربل الحأيس. وبوقته دفع إلاّل  فيقه  األ  ملا حو   بركب. مبن الحأبيس 
 .بناإ وولدا ككرا 3دإ بنتا وبعدنا األ  شربل. وبعد عودتال إل  بيتال فال بسلنتا بأ بع. أشار حمل  امرأتال وول
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 (30-7/24 مر)شفاء ابنة العويني  -10
 زقنال هللا بنتا بالنا هللا بداء "الفرح." فما عاد أملناا الرضاع.. فصلّ  األ  شربل علياا شاد العوحنال: 

 .فدفي  وباشرإ الرضاع
 (5/30 مر) من لهسني؟ -11

 3مصاب. بنزحو دم منل أكار من . مخاحل نعم. من إنمج  مرحم  أ مل كان شاد الخو ي وأراحل وأراحل: 
أشار  تعالج  لدى األطأاء المرحومين نجيّ بش الخو ي من إنمج  وواكيم نخله من وأيل  ووروال باز من 

اا زنّا ا مأا كا. فأعطانال مندحال  إليكلّفتنال أن آخل لاير مجيدي إل  األ  شربل تقدم.  ليرسل فلم تدَو. وأيل  
ن صو ة الو دحّ. التال كان  فال كنيس. المحأس.. وقال فلتتزنَّر به فتدف . وأّما الرحال  فلم حستلمه مناّل بيده أخله ع

. وأّما المرأة فعندما تزنَّرإ بالمندحل  حّطه على الهذبح، حتّى يكون أتى األب مكاريوس، ويستلههبل قال لال: 
 .وقو نزف دماا وشفي  حاس

 في الدواء ماء مبارك -12
  وحمزج بللش الماء األدوح. التال حعطياا لمرضاه. األ  شربل وكان سابا العوحنال حأخل الماء المأا ك من

 وكان المرض  حستفيدون كايرا. 
 

 أخوه البكر -13
أنببا لببم أعببرف األ  شببربل  عببّم أّمببال شخصببيّا  إك لببم حلببن حببأتال إلبب  : بنبب  شببقين شببربل شببادإ و دة مخلببوف

  شبقيقه  يّب.  وللبّن وبدّي حنّبا زعبرو قامته فال المحأس.. وأنا أحضا  لم أكنّ إليه فال الرنأانالقرح.  أحّام ترنُّأه  وإ
لحبم  الوقد كن  أنا حتيم.  و بي  عنده  كان حُخأِر عنه. كان فال أحّام المرافع  حبلكره قبائال  ونبو حألبال: نحبن نأكبل 

د لنا اومسلين خياّل س حأكل لحم بتأثُّر: نحن نون ناكل العنّ  وخياّل اللال عنبدو كبرم   أبدا. وفال أحّام العنّ كان حردِّ
ل بالعدال  وما بيمدّ حده إليه  ومبا بيبدوقو. وقبد ولسبنا حومبا لتنباول الطعبام. ووضبع أمامنبا  بيدتال فيه  وعنأو بيتَحمَّ

ل منبه؟ لفبظ س حأكب )شبربل( اغرو ق  عيناه بالدموع. وقال: كيو بدّي آكل لحم  ونالقّسبيس  كأّ. نيّ.. وعندما  آنا
وأقعدتببه الدببيخوخ.  كببان حألببال أغلببّ   ولّمببا شبباخ. نببله العأببا ة وأصببّر علبب   فببض تنبباول لقمبب. واحببدة مببن اللأّبب.

لّمبا أشبرف علب  المبوإ  إوتمبع أنلبه حولبه  و األحيان  وحقول: إناّل قّصرإ ما بقي  أقبد  زو  خيّبال بونبا شبربل!
إ  وقبد  أحبتلم كلّلبم حبولال فتعّزحب   ونالقّسبيس عنبدما وكن  أنبا معابم  فالتفب  إلينبا وقبال: إنّبال مرضب  وسبأمو

شبار  11حوم إحمبان مبا  ببولس  قأبل   2ك 25فال  وماإ !حتركه نحموإ  من تُرى حجلس حوله؟ فأوأناه: إّن هللا  ل
 .اء كنيس. القدّحس سابا فال بقاعلفراإزودفن   من وفاة شربل

 ثانيا: القدّاس األخير 
 عرض له عارض -1

كنأُ  فال حوم أحد مع ومل. أنا  لحضو  اللبيح. ا لايّ. فال محأس. مبا  مبا ون  العوحنال:  .شادإ كفا زوو
فناض األ  ملبا حو   ؛  وما انتا  من كالم التقدحس عل  الخأز حتّ  عرض له عا ضبالقدّا وبدأ األ  شربل 

  تيبأّس. إل   فع القرببان وعندما وصل  فاستراح. وبعدنا ناض  عل  مركعه فال اللنيس. وساعده للال حجاو فيقه 
وإك طال بقاء القربان. مرفوع. بين حدحه أكار مبن المعتباد  تقبدّم  فيقبه فبال المحأسب.  فلحبظ وتأّكبد أنّبه متيبأِّس. فأخبل 

.  وأولسه بمعاون. األخ بطبر  خبادم المحأسب. علب  كرسبال فبال القربان. برفن من بين حدحه  ووضعاا عل  الصينيّ 
  .حالتبه األولب   و وبع إلب  المبلبح وأكمبل اللبيحب. ا لايّبإلب  اع. عباد األ  شبربل وانّ الملبح. وبعبد نصبو سب

 .بالرغم من مرضه
 ال تذهبوا -2

فال األحد الاانال  مع بعض نسوة لسبماع القبدّا  فبال كنيسب. المحأسب.. ولّمبا دخلنانبا  ووبدنا  أتي ُ تابع  كفا: و
  اللي تقام فيه اللبيح.  ألّن الأرد كبان شبدحدا  س حملننبا فياا األ  شربل ساودا حصلاّل. فاستفسر لنا  ول عن الوق

ا نتظا . فأوابنا: س تلنأوا بدون أن تسمعوا القدّا   ففّن األ  شربل ححتفل فال نلا اليوم بالقدّا  قرحأبا فبانتظروه. 
حلفببظ كببالم التقببدحس  وبعببد انتظا نببا قلببيال  لببأس األ  شببربل أثببوا  التقببدحس  وبببدأ بببتالوة اللبيحبب. ا لايّبب.. وقأببل أن

عاوده كاك العا ض. فنُِزع  عنه الأدل. وبقال فال اللنيس.. ولّما عزمنبا علب  الخبروج والبلنا  إلب  بيوتنبا  قبال لنبا 
األ  ملا حو : س تلنأوا! إّن األ  شربل حدث له ووع قلّ  فمتب  ا تباح حبتّم القبدّا . ولّمبا اسبتراح نابض وببدأ 

   .بتلمل. اللبيح.
 الطفلجهيل هذا  -3

 أإ  احيل إبن. حوسو سابا  ونال فتباة صبأيّ.  طفبال ومبيال ملبان القربانب. عنبدما   وبعد أن تال كالم التقدحس
واضبع. حبدنا  )كفبا( فأسبلتتاا خالتابا ! فعاا الحأيس  فصاح  بخالتاا: أنظري حا خالتال  كم نو وميبل نبلا الطفبل

 .فيتلدَّ  الحأساء لئالّ ححدث ضّج. فال اللنيس.  -أي فم  احيل -عل  فماا 
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 يا أب الحقّ  -4
حتّب   )حبا أببا الحبّن(" وتُ وْشبقُ و دْ بُبأَ "وما بلغ إل   فع. اللبأ  والقرببان  حيبث حتلبو اللبانن الصبالة التبال أّولابا 

فلحبظ   عاوده العا ض نفسه بددّة. فاستمّر بدون حراك  مدّة بضع دقائن  واللبأ  والقرببان مرفوعتبان فبال العبالء
وأّن  وليه قد تسبّمرتا فبال موضبعاما كبأّن العبا ض عباوده. فوضبع   ات. أّن لونه قد تايّر واصفرّ األ  ملا حو  ب

عنقبه  وتقبدَّم مرتجفبا وقبائال لبه: إ خِ اللبأ  والجسبد مبن حبدك. وكبان األ  شبربل  علب األ  ملا حو  الأطرشيل 
لا باما أشدّ التمّسش  ونو وامد كالصخر بدون حراك. فلّر  القبول عليب س وثانيبا: إ خِ اللبأ  مبن حبدك حبا ه أوّ متمّسِ

بونا شربل. أعطنال الجسد. أتركه س تخو. وبالجاد الجايد فتَّح أصابعه وأخل اللأ  منبه والقرببان ووضبعاما علب  
الملبح  وأولسه عل  مركعه فال اللنيس.. نظرنا األ  ملا حو  بعد وقوع نبلا الحبادث فرأحنبا ووابه محمبّرا كالبدم 

 .ثّم بعد أن استراح قليال  عاد ليتّمم اللبيح. .وفونو حرتجو من الخ
 

 الحبيس يفسخ الولد -5
. فسألتاا خالتاا: لماكا شباقتال!؟ فأوابب : بالألاء بينما كان حلسر الخأز عل  الملبح قأل التناول  شاق   احيل

حتّ  شعر بروفب.  وووبع   ةفأسلتتاا من ودحد  وتابع األ  شربل قدّاسه كالعاد  أس ترحن الحأيس حفسخ الولد بيده!؟
األ  ملا حو  المدمدانال الحأيس  اللي تقدَّم إليه  ثّم  فع الأدلب.  انال  فيقهمدمدالقلّ  فنادى األخ بطر  وّواد 

األ  ملا حو  بعد أن طال ولوسه: نل حملنه أن حعود إل  إتمبام  كفافَسألَْ  ؛ عنه وأولسه عل  مركعه فال اللنيس.
  وبعد أن استراح  ثالا.  واء ليلّمل قدّاسه. .انصرف ف  أظنّ القدّا ؟ فأواباا: س 

 

ب الدم -6  ش رِّ

. عند مناول. الدّم  فمنعه. ننا كمش اللأ  بددّة  وضّمه إل  حافّ  عاوده العا ضشاد األخ بطر  مدمش: و 

ه اللأ . فانتزعه شفتيه وأسنانه. وبقال فال نله الحال. حتّ  أت   فيقه األ  ملا حو   وصا  حددّ للال حَْنزع من

  .منه بصعوب.  وكان قد شر  الدمّ 

  
 أريد أن أقدّس -7

  وكان غائأا عن الحوا   ومع كلش لم حزل حلّر  كلماإ المطأخنَزعوا عنه مالبس التقدحس  وحملوه إل  
 انك الأرد ألنّ وضعه  فيقه عل  بال  شعر ليدفئه  ؛ ويا يسوع ومريم ومار يوسفثم:  أبو دقوشتوالقدّا . 

وكان لّما ؛ ولّما غّطوه بلحاف  كان حلقال اللحاف بعيدا  شدحدا  والالج متراكما بعلو متر ونيّو. فأقال فال المطأخ
. وكان حقول أحضا بالسرحانيّ.: "أريد أن أقدّس، أعدّوا لي لوازم القدّاس"يقول: فحفين بعض األحيان  من غيأوب.  

ن شهايو ش بحوي بهرومي" يا رّب "وَسأُِّحوا الَر َّ ِمَن الَسَماواإ  َسأُِّحوهُ فال األَعالال( )  "ش ب ح لهوريو مِّ
 .ولم حزل حلّر  نله الللماإ مدّة الستّ. األحّام األخيرة من عمره  "ارحهني
 

 ثالثا: أيّامه األخيرة

 لقهة خبز مبلولة -1
كان حأكل  من بعد ا لحاح   ُعيِّن  لخدمته  فال مرضه األخير  حتّ  وفاته. ولَّ ماشاد األخ فرنسيس قرطأا: 

مدّة مرضه  لم  كلّ  لقم. خأز مألول. أو قليل من شو ب. الخضر بزح . و فض بتاتا الحليّ واللأن واللحم. وفال
حرفع عنه س ا سليم  وس العأاءة  وس المسح  وس الزنّا . وكان مالزما حال. واحدة فال تلش المدّة متمدّدا عل  

 . وكان  شفتاه تتحّركان متمتم. بللماإ"يا.. يا.. يا.. هللا"وس حسمع منه إسّ كلم.:   صرخبال   س حتململ  وس ح
م له الوعاء   )الخروج أو الأول(لم أفاماا. وعندما كان حُفَام أنّه فال حاو.  من حاواإ الطأيع.  )سرحانيّ.( كنُ  أُقدِّ

فلن  أقول له:  ال..ال..ال..ظارا ا باء  قائال: وحالما أ فع عأاءته  كان حضطر  وحرفع صوته وحده الصحيح.  م
 .أنا أخوك  س تخو. فيسل . وأ تّّ له قضاء حاوته

 
 ...رغم بالم مبّرحة يبارك -2

من حطلّ دعاه  وكان صامتا ساكنا س حسمع منه أنين وس تململ  بل كان   ووكان  حده تأا ك كّل من حدخل
ح.... متجلّدا مسلِّما كّل التسليم للمديئ. ا لايّ. من نلا المرض آسما مأرّ حقاسال مع ما   متقأاّل مصابه بصأر عجيّ

اما كنيس. المحأس.  إل  أن بلا  وطأة المرض منتا  الددّة  يالمأنيّ. عل  إسم  وحستنجد بالقدّحسين بطر  وبولس
 .فاا  عن الادى

 
 (23/26 لو)سهعان القيرواني  -3
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وتمرحضببه  وكلببش قأببل وقبوع الوفبباة بيببومين  لببم حلببن صبباحيا بببل غائأببا عببن  لّمببا دُعيببُ  لعيادتببهشباد العببوحنال: 
. مدار يوسدفواسبم  يسدوع ومدريم،الرشد. وكن  ألحظ منه بين آن وآخبر  بعبض كلمباإ تحتبوي علب  ككبر اسبمال 

 .وأخبل بركتبه  وكان معال بساعاته األخيرة  حضرة الخو ي مخاحل أبال  ميا اللي أنا استدعيته لمساعدته الروحيّب.
 .إل  المحأس.قر  الظار  ناعند الصأاح  وعإل  بيوتنا  نا. وبعد عودت1898سن. 1ك24وبقينا عنده أكار ليل 

 !حبّه الهلت ب -4
: أبو دقوشتو. واسم يسوع ومريم ومار كّل مدّة ووودي عنده  بحأّه الملتاّ  كان حردّدشاد الخو ي  ميا: 

. وأنا كن  مار يعقوب، بل يقوله شلّه أو أشثره، مّرات متواليةبطرس. ولم يكن يكتفي بالكلهة األولى من باعوت 
 .أقرأ له صلواإ المنازعين

 
 (15/23)مرمهزوجة بهّر   خهرٌ  -5

ينقطدإ عدن أشدل اللحدم، ويقتبدل الهدوت  أن إن طال مرض الحأيس ففّما أن حعاد إل  الدحر  وإّما"حأمر القانون: 

أن حعطب  لبه شبالء مبن مبرق اللحبم  لتتقبّوى قبواه  نجيّ ببش الخبو ي الدكتو  أمر . للا عندما"نظير حبيس حقيقيّ 
تبأفَّو وتملمبل. ولّمبا أبلابوه أمبر البرئيس  األ  أنطونيبو  و تاباشبمَّ  ائح لم حدأ أن حتنباول المبرق بعبدما  المنحّط.

 .المدمدانال  أكعن وأخل قليال

 ويقربن له الكتب الروحيّة -6

فاقتأل األسرا  ؛ فطلب إليه أن يهنحه الحلّة األخيرة فيقه بالمحأس.   طلب بأن يُسرع إليه األب مكاريوسثم 

ا لايّ.  بمنتا  الو ع والخدوع  من حد  فيقه األ  ملا حو   والخو ي مخاحل أبال  ميا ا نمجال  الللحن كانا 

ه إليه أخوه كالم إكا كان الحأيس مرحضا فليووِّ ؛ عمال بالقانون: حتناوبان فال خدمته  وحقرآن له اللتّ الروحيّ.

ّّ ا لاال التعزح.  زال. ضجره. وليلن كالمه مفيدا  .لدفاء أوواع النفس وازدحاد الح

 البرشة األخيرة -7

ولّمبا ببدأ ببالنزاع كنأبُ  مبن البدحر إلب  المحأسب.  فرأحتبه ممبدَّدا علب  فرشب. خبا ج شاد األخ بطر  مدبمش: 

  ولّمبا لبم حعبد حطاوعبه يدا يسدوع يدا مدريما نسبمعه حقبول دائمبا: يّين. فلنّبانغرفته وحوله وماو  من الرنأان والعلمب

عالسانه عل  النطن اللامل  كان    نالبركته  فرفع حبده ليأبا ك  وطلأ؛   فتقدّم  وولس  بجانأهيلفظ إسهي ها متقّطِّ

نحبو  مبدّة النبل مطلبوبأالطلبّ  ولبم  إ  وبقي  حده مرتفع.  وتوقَّو عن  سبم إشبا ة الصبليّ. فلبرَّ يوالتف  نحو

فخبال . فأخبل حنظبر إلباّل وحضبع حبده علب   أسبه  فتعّجبّ كبّل منّبا  شبا ته نبله ولبم حفابم أحبد مازانبا؛ ثالث دقبائن

  ان ظبانرااألشبقر كب القليال  بنوع أّن شبيئا مبن شبعر  أسب ال أسعن  الأّن السأّ  نو ا تفاع إسليم للخو ي  ميا

لنسوتال عل  وواال حتّ  غّط  عيناّل  فتأسَّبم عندئبل وأ خي  ق! با سليم  كما حجّ الغّطال  أسأل الكنأفال  فامس

بأسم. خفيف. وبا كنال. فانلنل كلّنا من نلا األمر  ففنّه لبم حلبن حرحبد أن حبرى  انأبا  افعبا قلنسبوته عبن ووابه ولبو 

وعندما كان فال حال. ا حتضا   كن  فال قربه فألق  حده علاّل ونبو غائبّ عبن حواسبه. وإك عباد إليبه  شبده  ! قليال

 .فض مرتعأا  وأبعد حده عناّلانت

 

 (26/75 متّى)وأغهي عليه من شدّة البكاء  -8

باأل  ملا حو : إ فع حدك وامنحه الحلّ.. فما استطاع  فعاا من كارة  العوحنال صرخ وعند النفس األخير

  من شدّة الألاء وأب  التقدّم إليه  وظّل واقفا بعيدا  وأغمال عليه  الألاء عل  فقده  فخرج خا وا وبدأ حدان باكيا

ن ماتأطا  للحظ الفرحد اللي حصل عليه  بخدم. نزاع ابواوّ المحأّ. نحو المنازع  وكالخو ي  ميا   عنه انف

 .وأعطاه الحلّ. األخيرة  نلا القدّحس

 

 (23/46 لو)في يديك أستودع روحي  -9

مدمدانال  وسابا    ما ونوكان حاضرا فال ساع. نزاعه األخير الخو ي مخاحل أبال  ميا  ووكيل الدحر األ

. فقال له الوكيل: نل ترحد أن ندعو لش الطأيّ   األخ فرنسيس قرطأا واألخ بطر  وّواد المدمدانالو  موس طنّ 

ونو ؛ م  وحه الطانرة بادوء وسالمأسل. ثم فتح فمه وأطأقه  ومال  أسه منحنيّا والمن وأيل؟ فأومأ برأسه أن: 

بعد أن بقال بين حاّل   وكان  ميت. فاضل. كاإ وقا  نتيج. حياة صالح.. ييا رب في يديك أستودع روححقول: 

 .وميّ  مدّة ستّ. أحّام

 

 سكتة دماغيّة -10
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كانون األّول سبن.  24فال   حوم السأ  سلته دماغيّ.  وصادف وقتئل وفاة الأطرك حوحنّا الحاج وفاتهسأّ  كان

مبع الخبو ي  بعد وفاتبه تلبوإُ حقول العوحنال: و .سن.  65حو   ليل. عيد الميالد  الدرحو. وكان له من العمر ن1898

إلب  بيتبال  مخاحل طلأب. العبل اء  وسباعدنا بتالوتابا األ  ملبا حو  واألخ بطبر   فيقبه فبال المحأسب.. ثبم توّواب ُ 

 .حرافقنال الخو ي مخاحل  بعد أن وّوانا  سوس للدحر حخأرنم بالمصا 

 

 

 رابعا: نحو القبر

 (19/24 يو)إقتسهوا ثيابي  -1

أ دنا أن نَْنزع عنه ثيابه ونلأسه غيرنبا. فباعترض األ  مخاحبل مدبمش البلي كبان شاد األخ فرنسيس قرطأا: 

معنا وقال: دَْع حا أخال حتّ  حبأتال البرئيس  لبئالّ حقولبوا: البلحن نزعبوا ثياببه أخبلوا تركتبه. فقلب  لبه: والَبووو!! نيبدا 

: ببال  مبن شبعر  حجلّبل حدحبه وصبد ه  حتّب  فخلحبه. وللنّبه حأيس أحش معه! ونزعنا عأاءتبه  فظابر تحتابا مسبحه

وووبدنا المسبح عليبه سصبقا بجلبده. وعنبد نزعبه كبان ؛ وصله بخرق. عأاءة من مرفقيه حتّ  سباعدحه لبئالّ حبراه أحبد

ق من شدّة العرق  وطول الزمبان وو ثبه عنبه األ  ملبا حو   فيقبه  وأو ثبه لبألخ بطبر  وبّواد   17حتناثر وحتمزَّ

و أحنا إسليمه اللي ما  فعه عن  أسه  وق  مرضه مربوطا بخيم شعر عل  عنقه. والدبقف. الأيضباء ؛ انالالمدمد

التال تلون تح  العأاءة  متدليّب. علب  الظابر لبتحفظ ا سبليم علب  البرأ  كانب  مفقبودة  إك  ثّب  مبن كابرة العبرق 

الء سميش ثقيل  فقلنا: نله د انم الحأبيس!! وطول الزمان. وعوضا عناا  كان متّخلا  قع. عأاءة مانّاة  محدّوة بد

وفتحنانا لنرى ما حوود طيّاا  فرأحنا حجا ة  قيق. وضعاا الحأيس  ليحفظ باقلابا إسبليمه علب   أسبه  وحتبأكّى مبن 

وبه آثا  عقر بمحّل الزنّا  الحدحبدي البلي كبان   وخزنا فال قيامه و قاده. فتأثّرنا ودّا. و أحنا وسمه نزحال كما كان

وانتبزع األخ بطبر  وبّواد مدبمش سلسبل. كبان ححملابا األ  شبربل فبال   أصبابع 3ونبو بعبرض   ه أحّام حياتهحلأس

 .عنقه  وححمل باا صليأه وقون.

 الليلة األخيرة -2

وأغمضوا عينال الحأيس وأطأقوا فمه ووضعوا حدحه عل  صد ه وأمسلوه باما الصليّ المقدّ   فين حياته 

دون: م ونقلوا وامان  !هللا حرحمنا بدفاعته !هللا حرزقنا ميت. مال ميتته !ننيئا له !اإ القدّحسووااده. وكانوا حردِّ

  أمام الملبح فوق بال  من شعر الماعز. وقد أدا وا األ ضالحأيس إل  كنيس. المحأس.  ووضعوه ممدّدا عل  

 .وواه إل  الار  نحو الدعّ

وما حاد عن عادته  إسّ أنّه فال   يس. حسّ عادته التقوحّ.فال اللن 1898وباإ األ  شربل ليل. عيد الميالد سن. 

نفسه كان  مستيقظ. باليقظ. األبدحّ.. وكان حسار عل  الجامان   فيقه وتلش الليل. األخيرة كان  اقدا  قاد الموإ  

األ  ملا حو  واألخ بطر  وّواد مدمش واألخ فرنسيس قرطأا  ووماو  من  نأان دحر ما  ما ون  اللحن 

لون حدحه  وقد صرفوا نزحعا من الليل  اكعين قربه لما عرفوا بوفاة األ  شربل  أسرعوا إل  كنيس. المحأس. حقأّ حا

 .حصلّون

ليل. واحدة فال نلا الدتاء القاسال  فليو استطاع أن  من وكان حقول السانر لآلخر: إكا كنا نحن تضاحقنا ننا

 .قال ابن أمام هللا أور استدااده العجيّ المتواصلسن.؟! ننيئا له! إنّه حال 23حعيش فال نله المحأس. 

 1898ميالد  -3

الطرق  وتراكم  مترا ومترحن فال بعض األماكن  وكان الرنأان  قطع إّن الالوج المتراكم. كان  قد 

محتا حن حقولون: نل حملننا غدا أن ننقل وامان األ  شربل إل  مقأرة الدحر  فال نلا الطقس الددحد القساوة 

 اير الالج؟ ونل حملننا أن ننعال األ  شربل إل  الجوا  فال نله الحال.؟والل

فلأّن مالئل. هللا  اللحن سأن فأّدروا فال تلش الليل.  عاة بي  لحم بميالد مخلّص العالم  نم أنفسام بّدروا فال 

ركاء  وسّلان القرى أّلر سّلان دحر ما  ما ون والدف !القرى المجاو ة لعنّاحا بأن قد ولد فال السماء األ  شربل

المجاو ة  فرأوا الالج حتساقم. فظنّوا أنّام لن حستطيعوا الوصول إل  المحأس.  والمدا ك. بنقل وامان األ  شربل 

إل  دحر ما ون. واعتقدوا أّن من فال المحأس. سيضطرون إل  دفن األ  شربل فال صحن كنيس. المحأس. نفساا. 

ولفّوا  ؤوسام بلوفيّاإ لم تترك ظانرا من الرؤو  إسّ العيون. وانتعلوا  تدثّر بعض الدركاء بالايا  الدتوحّ. 

                                                 
لب. فبال غرفب. واحبدة... قبر  ناد ا ما كان ا نسان حستحم  فال عصر شربل... مّرة فال السن.  وأحيانا كّل حياته... فال الأي  تعبيش العائ 17

الحما  )سيّا ة العائل.( والأقرة والدواو. )مصبد  أكبل العائلب.( مبن ننبا نفابم لمباكا انتدبر الطباعون فبال أو وببا فبال العصبو  الوسبط ... 

المأيببداإ  . الجلدحّبب.... والقمببل والصببيأان والأببّن حدببراإ منتدببرة فببال الماشببيّ. وفببال ا نسببان عدببيرنا... بايببا وسببائر األمببراض ...خاّصبب

 الحدحا....
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الجزماإ التال تألغ الركّ. وحمل كّل واحد منام  فدا لجرف الالج بجرأة ناد ة  ليصلوا إل  قدّحسام ليحملوه 

الء بمحمل ونو عأا ة وعند التاسع. و  وحنقلوه إل  الدحر. وعند الساع. الاامن. تجّمع قسم من الدأّان فال المحأس.

. إ عل  خدأاإ با زة من الجانأين لتلون محامل عل  أكتاف الحاملين وفرش علياا بال رَ ألواح تسمّ  3عن 

وواء األ  ملا حو  الحأيس والرنأان وا خوة وحملوا الجامان ووضعوه عل  المحمل. وحمله األ  ملا حو  

ونّموا با نحدا  من المحأس. إل  دحر ما    ن عل  أكتافاموالدموع تل ف من عينيه. وحمل معه الرنأان والدأّا

ما ون عل  طرحن وعرة كان الدأّان قد فتحونا  وتساقم الالج حادّد بسدّنا مجدّدا. وكان الجماو  متخّوفا من 

سقوط المحمل  بجامان األ  شربل  عل  الطرحن من صعوب. السير علياا ومن تساقم الالوج. فقال لام األ  

ل لنا الطرحنملا ح  !و  الحأيس: أمدوا عل  خيرة هللا! س تخافوا فاأل  شربل حُسّاِ

 

 نقله إلى الدير -4

 نم  وظارإ الدمس. بينما كان و اءامه وخطوا به خا ج المحأس.  نحو الدحر  انقدع  الايوم أماموفلّما حمل

كأّن الطرحن مفروش برحش النعام وكان  وسا  الحاملون بالمحمل ونم س حدعرون بتعّ وس بمدقّ.! متساقطا الالج

حسّ  عل  نعش ه فال اللنيس.وإل  الدحر  ونناك وضع وهنقل! وحقول: أعجوب. من عجائّ األ  شربلالجماو  

 .عادة الرنأان. وكان الرئيس غائأا

 

 صالة الجنّاز -5

ان والدبركاء بسبأّ الالبوج سبوى الرنأب حاضرا ولم حلن  أقيم الجنّاز فال الدحربعد الظار  الساع. الاالا. عل  

ومتاول. من حجوس وووا نا  وسبيماء الحبزن والليبب. علب  ووبونام ملأّبرحن المصبا  بوفاتبه. نبؤسء   المتراكم.

فلانوا حركعون أمامه  وحقأِّلون حدحه  وحأخلون من ثيابه  وشعر لحيته  نتفبا  ليحملونبا أو ؛ حضروا تأّركا واحتراما

انبب  الحفلبب. بسببيط.  للنّاببا مببؤثّرة وببدّا. وكببان الحاضببرون حببردّدون كلمبب. اللتببا  حضببعونا فببال بيببوتام كأركبب.. فل

ولم حبؤبَّن األ  شبربل  فلبأن األ  شبربل أ اد أن حمبوإ "علب  السبل "   ؛المقدّ : كرحم لدى الرّ  موإ أصفيائه

 .إتماما لحياته المليئ. بالتواضع

 الهقبرة -6

. ووببدا نا الارببباّل ملقبب  علبب  وببدا  اللنيسبب. 3تببا  وعببرضأم 6محببّل المقأببرة شببرقاّل اللنيسبب.. ونببال بطببول 

الدرقاّل. ونال مقسوم. مقأرتين  مفصول. الواحدة عبن األخبرى بحبائم حجبرّي مبن الدبرق إلب  الابر   وسبطحاا 

ترا . وللّل واحدة من المقأرتين  با  فال الحائم الدرقاّل  مطمو  بالترا . وإّن المقأبرة الجنوبيّب.  نبال التبال دفبن 

 .  شربلفياا األ

 

 الدفن -7

أ اد قسم من الرنأان أن حدفن لوحده فال محّل خصوصاّل  ألّن المقأرة العموميّ. كان  طافح. شاد  نأان: 

والقسم الاانال  وفيه وكيل الدحر  . وألّحوا لنضعه فال تابوإ حفظا للخائره  بالماء  س حجوز دفنه فياا ألنّه قدّحس

 .وقال الوكيل: إكا كان قدّحس فاو ححفظ كاته  نّص القانون وفن  يّ.أبوا إسّ أن حدفن فال المقأرة العموم

وانحد نا إل  المقأرة بقد  د وتين من الخا ج. عندنا حفرنا أمام باباا  ألّن األ ض خا ج الأا  مسلّط. 

حنحد  الداخل عل  المقأرة تنحد  نحونا انحدا ا قوحّا  والأالط. المسدود باا الأا  غير محلم. الزواحا  ومن الأا  

فأ ضاا ؛ وتتسر  إلياا المياه من كّل وا. ؛فال الوحل والماء  والدلو من سطحاا نافارق  إل  المقأرة بد و.

وكان  .أوط  بلاير من سطح األ ض الخا وال التال حولاا  وس حزال مامو ا بالوحل والمياه أكار أشار السن.

خاليا من العظام   حعلو نحو  بع ك اع عن األ ض  المقأرةداخل   وكان ا فرحز؛ حدخل الواحد بعد خروج ابخر

وقطع. من بساط   حجا ةالفوضعنا لوحين فوق ؛ لايرة  نقل  وومع  لزاوح. فال المدفنالعظام الفلّل  ؛والجماوم

وقد فُِعل كلش لأل  شربل  لما كان من علّو ملانته الروحيّ.  فال قلو  الجميع. وخوفا من أن تامره  .شعر ماعز

ولم  ؛كعادة الرنأان  األ  شربل ملفوفا بعأاءته وامانووضعنا  .لمياه  واألوحال نظرا لعلّو األ ض حول المقأرةا

حأل . وكان عندئل فّله األسفل مربوطا بمندحل إل   أسه  ليظّل فمه منطأقا. فنَزع أحد  نحلن حخطر بأالنا أنّه ل

حاضرحن دفنه  قالوا: ننيئا له  كانوا اللحن ووميع  للترا  الترا  العلمانيّين المندحل  وبقال فمه مفتوحا. ونحن قلنا

 .فاو قدّحس  اح عل  السماء بايابه

 

 نسينا الرفش -8
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 ؛لّما خرووا من المقأرة وضعوا الأالط. عل  الأا  وطمرونا بالترا  والالج  وتال آباء الدحر الصالة األخيبرة

د  فباق األ  شبربل فبال وقال أحبدنم: آخ! نسبينا البرفش فبال المقأبرة. فأ واببه واحبد مبن العلمبانيّين: س ببأ  فقبد تعبوَّ

 .أن حتركوا له فال آخر الناا  الرفوش والفؤو  والصند والنير ليحملاا كلّاا إل  الدحر  الحقل

 

 الجنّازات والقداديس والورديّات الهفروضة  -9

س العبام وإلب  بقيّب.  ؤسباء األدحبرة وحخأبرنم إكا توفاّل الرانّ فال دحر فليلتّ  ئيسه إل  الرئي"حأمر القانون: 

  حسّ الدااداإ  اكار ا. وعمال بالقانون نرى  نأان"بوفاته من غير إماال لتتقدّم عنه القدادحس والصلواإ كالعادة

 .قدّاساإ عن نفس األ  شربل بقاعلفرا 10 ل فال دفتر قدّاساإ دحر عنّاحا:جِّ قد صّرحوا بأنّام قاموا بالواوّ  وسُ 

 

 بكاء مّرا -10

بلاه األ  ملا حو  بأحّر الدمع ألنّه فقد بفقده أبا  حيما  وأخبا شبفوقا و فيقبا  وخادمبا لبه مطيعبا حبأنس بقرببه 

وحستوحش بأعده  فيؤلمه غيا  كلش المالك السماوّي عن عينيه  وحلكره فيدتدّ حنينه إليه  وللارة حزنه عليه ظابر 

وكان نلا األ  الفاضل حقول: أنا لس  مسبتحقّا أن أكبون فبال نبله المحأسب. ! ءله فال الحلم أنّه بحال. سعيدة فال السما

:  أحبب  والببدتال مببّرة تألببال بلبباء مببّرا. فسببألتاا عببن السببأّ  نلببد وحخأببر عيببد !التببال عبباش فياببا األ  شببربل القببدّحس

كبم كبان تبأثّري و ي: حقبول التنّبو! فأواب : ماإ عّمال بونا شربل  وقد توفاّل فال قطاع. الميالد  أحّام الأبرد والالبوج

 !وقد ك فُ  دموعا غزحرة فترة غير قصيرة !عظيما عندما بلانال نعيه

 هنيئا لك يا بونا شربل -11

ا عنببدما و د نعببال األ  شببربل  علبب  األ  نعمبب.هللا القببدّوم اللفببري  وكببان نائأببا عاّمببشبباد األببباتال العنببدا ي: 

قيمبا فبال دحبر كفيفبان  قبال لبرئيس البدحر  ومبدحر مد سبتاا للرنأانيّ.  وكان مداو ا بعلمه وفضائله. وكبان حومئبل م

 .أمامال  إك كن  بقربام وأسمع حدحاام: ننيئا لش حا بونا شربل  قد عرف  أن تلتسّ السماء

 

 

 خامسا: نور القيامة

 النور العجيب -1

قابل. الدحر  عل  من بعد دفنه  منل الليل. األول   كنّا نداند المقأرة من بيوتنا الم: الدحر شركاءبعض شاد 

الجنو   ضوءا سمعا  حختلو عن األضواء العادحّ.  حدأه ضوء اللارباء  حظار  صو مساف. عدر دقائن 

 !فقال الأعض باد  األمر  قد حلون كلش برقا  وحختفال  ولو ماما بقينا ننظر إليه  حأق  عل  وتيرة واحدة

حاكي للمقأرة  كلّه  أحسن مّما نراه فال الناا . وكنّا نأتال وكنّا نداند قأّ. الدحر  وحائم اللنيس. الدرقاّل  الم 

عندما  ناوقال ل !ا الرئيس لم حصدّقنولّما أخأر !التفاتا وناوما كان حعير! إل  الدحر  ونخأر الرنأان  فال حصدّقوننا

ندة النو . ه عالم. بفطالق النا  عند مدايناتداندون النو  فليحضر أحدكم وحخأرنال  أم اعطونال عالم.. فأعط

  القس وكنّ الرئيس .فلان الرئيس عند طلن الأنادق حخرج خا ج الدحر مع  نأانه  وقليل منام من شاند شيئا

  .المقابل للدحر من الجا. الجنوبيّ.  و أى بنفسه بي  طنّو  شحادةإل   أنطونيو  المدمانال 

بيتام للمقأرة. وكان وميع السانرحن نناك  وبقينا نرى نلا المداد العجيّ  كلّما سارنا عند ويراننا المقابل

ولّما نم  الخأر إل  الجوا   ؛ وقد تلاثرإ نله اسشاع.  وتلّر إ  نله المداند ليليّا مدّة شار ونصو؛ حرونه

تسا ع اللايرون من قرح. مدمش  وإنمج  وكفربعال  ومن قرى الديعيّين مال حجوس  و ا  قسطا  ومز ع. 

وقد شانده أحضا الدركاء:  .ا النو   وكانوا حرونه وحؤّكدون للرنأان ولسوانم الرؤحا  ليداندووغيرناالعين 

وقد  أإ  وا األنوا  من مدمش نفساا  بما أّن بيتاا كان ؛ طنّو  شحادة  واليا  أبال سليمان وماامس من كفون

 .عل  قّم. مطلّ. عل  دحر ما  ما ون عنّاحا

 رزنامة عنّايا -2

  وما مّر أسأوع عل  وفاته حتّ  عاد إل  الدحر؛ ن الدحر مدّة مرض الحأيس ووفاتهوالرئيس كان غائأا ع

فجاا الرنأان و اءه  لّما  ؛وأخل حصلاّل  و كع عل  الوحل عند القسم الجنوباّل من المقأرة حيث دفن األ  شربل

ردّ الصواعن عن قال: خسرنا فال األ  شربل الحرب. التال كان  ت  علموا بقدومه. ولّما انتصّ عل  قدميه

إنّه فال اليوم الرابع والعدرحن من كانون األّول   وأخل  زنام. الدحر وكتّ: !الرنأانيّ.  وعن الطائف. وعن لأنان

  بداء الفالج  وتزّود بواوأاإ الموت   ودفن فال الحبيس األب شربل بقاعكفرا  توفاّل لرحمته تعال   1898سن. 
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  حلفال عن وما سيجريه بعد موته سن.  بزمان  ئاس. القس أنطونيو  مدمدانال. 68العمر  مقأرة الدحر  وله من

 .ا ساا  بحسن سيرته  وباألخّص حفظ نلو ه  حتّ  نقول: إّن طاعته مالئليّ. س بدرحّ.

 

 وبعض الرهبان لم يروا -3

 ناعرفو .كانوا حداندون الضوء بعد موته   المقابل. بيوتام للدحر ّن بعض الدركاء: إالدحر  نأانبعض شاد 

أنّه كان حظار فال الليل شاّ نا  خا وا من  ناوسمع؛ أنّام شاندوا نو ا سمعا عل  المدفن مرا  عدحدة اممن

وكان النا  حتوافدون لزحا ته  ألنّام كانوا . وظّل حدحث النو  حتلاثر. ناشيئا بلات نرىفلم  نحنالمقأرة. أّما 

شاع فال الجوا   أّن نو ا  إك  ا فال حياته. وكان  نله الوفود تأتال من القرى المجاو ة فال بدء األمرحعتقدونه قدّحس

 حنأعث من قأره. 

 

 ب رني األب شربل -4

وفال إحدى الليالال  فال آخر السارة  أمر الرئيس  األ  أنطونيو  المدمدانال  األخ بطر   مدمش  بأن 

فأخل وّرة صايرة وقندحال وخرج. وأبطأ أكار من ثلث ساع.    خا ج الدحرالواقع.  حستقال له ماء للدر  من العين

مع أن المساف. كلّاا س حقتضال لاا أكار من خمس دقائن. فلّما أبطأ كايرا فتحوا اليوان الدرقاّل  المطّل عل  العين  

قد انطفأ  ألنّه أ وعوه. فأوا  من قر  المقأرة: قد ظار لال األ  شربل عل  شأه كوكّ  وما عدإ أقد  أن ونادَ 

ده الضو اللي كان معال فحملوا إليه فانوسا  فرأوه والسا عل  با  المقأرة  وثيابه ملّطخ. بالوحل والجّرة فال ح

نازس من العين  طلع عليه من با  المقأرة شاّ نا  بايئ. كوكّ  حين  أنّه سليم.  ونو حرتجو. وقّص عليام

 .مختلو األلوان فأاره  وسقم عل  األ ض

 

 األب شربل حهار -5

مصابا بألم فال زسعيمه وخاصرته   الدحر بقراإحخدم طنّو  شحادة من إنمج  شرحش الدحر وأويره  كان

  فلم حنجح به عالج. فمّر عليه  كاإ حوم  وماو  من وغيره من العوحنالوتعالج مدّة نحو سأع سنواإ ؛ وكتفيه

ربل  إستدفاء من أمراضام. فضحش طنّو  الملكو   نازئا من الزّوا  القادمين من قرطأا  لزحا ة ضرحح األ  ش

: س تقل نللا. فلّر  كالمه األّول أي: حا قليلال العقل الأصل ز اع.فال كلش. فأوابه األخ اليا  المارحنال ومن معه 

 أي مت  صا  شربل قدّحس؟!

. فقال لام: أأطلّ الدفاء من نلا ولّما تلاثر القادمون الطالأون شفاعته. قال له الأعض صّلِ لأل  شربل حدفيش

  !تنا  وس أطلّ منه! فقام  إليه امرأته تدتمه بقولاا له: حا كافروحدالمجدو ؟ س أعتقد بقداسته! بل أطلّ من 

وفال   فاقتر  منه  ففكا نو الحأيس هرى شأحا أمامح هأنّ  لهالأقراإ  تخاحل   وبعدما  وع من الحقل وعدَّ 

. هووضع حده عل  عنق ماذا شنت تقول عنّي في الحقل اليوم؟: هفقال ل؛   وبيده علازبووه عابس  عنقه بطرشيل

ه دخلش  فلطم عليه صا خا: حا أبانا  وا تم! به مضطربا: لم أقل شيئا  بل كن  أمزح  للن دخيلش اشفينالافأو

ثالث  هوبين كتفي  ه  وفال صد هفال خاصرت بألم من ضربته دعر بالضيق. والووع. فأحسّ حن احياما ك  بعلازه

  .كلّاا هأوواع ه. وبالحال فا قتنه  عند كّل وخزة  وتوا ى ع"األب شربل حهار"وخزاإ قائال: 

 صاروا أصدقاءو... -6

فبال إحبدى الليبالال  بعبا ض خطبر  اعتقبد أنّبه حبؤدّي بحياتبه  فاسبتااث بالرنأبان  فلبم طنّو   شعروبعد سن.  

 . فقام من ساعته سالما.قم ال تخفه  ولمسه بيده  عل  الخدّ قائال له: حجأه أحد. فالتجأ إل  األ  شربل  فظار ل

 

 أبو سبتاأو محهود حهاده  -7

الديخ   . عيد ما  ما ون شفيع الدحر مدحر ناحي. المنيطرة فال طو زحّاعديّ   شأاط 8وحدث أن حضر فال 

بعض األشقياء  الفاّ حن من    وغاحته الأحث عنعناصر من الد كومعه بعض   شيعاّل من علماإ  محمود حماده

؛ مسيحاّل كاتّ للمدحرحّ. معام حدع  عأدهللا معّوض العناصر عنصروكان بين نؤسء  .من حجوس  ووه الحلوم.

ولّما وصلوا ؛   وتوّواوا لناحي. الدحر ليالفال العوحنالفظّن أنّام مختأئون باسحراج المجاو ة للدحر  فربطوا خيولام 

ما عاد أملنام مواصل. السير إل  حجوس  فروعوا إل  وا.   وكان  ليل. ممطرة مظلم.  رملان قرحّ من الدحإل  

 أوا نو ا حأدو أّوس ضئيال  ثّم حدّع وحلمع شأه اللوكّ قر  با  الدحر شرقاّل   الدحر. ولّما أطلّوا عليه من بعيد

 .حتألأل مرتفعا عل  شلل دائرة ثم حايّ  ليال كنيسته
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وتلش عالماإ منام حتخابرون باا  فتوسَّم خيرا بالقأض عل  األشقياء   شقياء مختأئون نناكفظّن أّوس أّن األ

فأسرعوا إل  حيث شاندوا النو   فلم . بعناصرهوكان قد طّوق الدحر  !بالدحر. وعند وصوله للدحر  إختف  النو 

اب. مقفل.  والساع. متأّخرة  الأوّ ": األخ بطر  ميفوق من الداخل فجاوبام؛ حجدوا شيئا. فقرعوا با  الدحر

ولّما فُتِح لام  سألوا وفتّدوا  فلم  "!إفتح لنا  ومت  عرفتنا س تدا عنا". فقالوا: "والرنأان نيام. ليس وق  ضياف.

ما الداعال  يرواا لوقرعا عل  بّواب. الدحر فال ساع. متأّخرة من الليل  فأت الدركاء وسمع! حجدوا سوى سلان الدحر

غرف. فاوتمعوا كلّام فال . عناصرالديخ محمود حماده ومعه خمس.  الديعالمدحر الناحي.   ا بو سأتاوإل  كلش  فرأ

 لماكا لم تفتحوا لنا حاس؟ فسأل المدحر الرنأان:وكيل الرئيس األ  ما ون مدمش. 

 أوابوا: ألنّا كنّا نياما. - 
رقيّ.  قر  الأّواب. مّراإ حظار وحايّ  قال: كيو أنتم نيام؟ وأنا مع أنفا ي شاندإ النو  من الجا. الد -

 دسل. عل  أنّه حوود فال الدحر من كان مستيقظا.
فقالوا: عندنا  حيث  أح  النو   مقأرة مدفون فياا حأيس نو األ  شربل. والدركاء وغيرنم  أوا نو ا  -

 !فوق المقأرة فال بعض الليالال
وأندرنا فال ! خأر غأط. الأطرحرك باله المسأل.فأوابه الديخ محمود: وهللا! بأّول فرص. تصّح لال سأ -
ففناّل أنا قد عرف   بموإ مطا حن وبطا ك.  ومر إ بقأو  كايرحن  وما شاندإ مال نلا المداد اللي  !الجرائد

وقد عمل محضرا بما شاند  وأ سله إل  غأط. السيد الأطرحرك اليا  الحوحش. وتحقّن أّن النو  لم  !بار أعيننا
 .قندحل أو نا  أشعل  بل كان صاد ا من قأر األ  شربل حلن منأعاا عن

 (16/10 مز)يرى فسادا تدع صفيّك سادسا: لن 
 1899مغامرة في عيد مار مارون سنة  -1

واألخ  )األ  علوان(اليوم التالال  لمجالء محمود حماده إلينا  نزل  أنا  ليل فال: الدحر  نأانبعض شاد 
فوودناه مليئا بالماء  إل    وفتحنا القأر لا ي الدحر. وكان الرئيس فال وأيل.اليا  المارحنال  وسابا العوحنال  وم

  كان  متوّحل. الترابيّ.وأ ض القأر . األ  شربل اللي كان عليه وامان  المرتلز عل  حجرحن  مستوى اللوح
عند العنن حتّ  ووودنا الجامان ملفوفا بمدلح  نأاناّل. وكان المدلح ثوبا ماترئا  وماّط  بالدود من . ودّا

فاو كرانّ نائم عل  ظاره  وامع حدحه عل   ؛ولم حمّسه   الجامان  ألّن الدود مووود علهللا نافدلر  الرولين
  ومن شالل مز ا  اللنيس.  من سقو المقأرة  وللّن الدلو كان حسقم عل  وواه  صد ه ونو صحيح سالم

وللّن عينه اليمن  ؛ أن اقتلع قسما من الدعر وثار اللحمفأثّر عل  لحيته وأنفه وشفتيه  ب؛ ومز ا  سطح الدحر
فأخل سابا العوحنال خدأ.  وقحم باا الدود عن مدلح األ  شربل. ؛ وأُتِلف  خائرة نوعا عن األخرى  ومأيّض. قليال

يعال كان فأ وعناه كما كان  وأقفلنا الحجا ة. ثم إّن وكيل الدحر  أ سل حُخأر الرئيس بما حدث  كما أّن المدحر الد
 . أخأره بالنو  اللي شانده و واله فال الدحر ليال

 
 محاوالت خطف -2

وعندما تلاثرإ ا شاعاإ عن النو  اللي حخرج من المقأرة  وأخل الزّوا  حتقاطرون من قرى عدحدة مع 
حتقاطرون مرضانم  ومنام من كان حاجم عل  با  المقأرة ليفتحاا  وحأخل برك. من وامان القدّحس. وكان الزّوا  

من وااإ مختلف. عدحدة. وتوّصلوا إل  أن فتحوا المقأرة بالقّوة  وعاحنوا الجاّ.  وكانوا حأخلون مناا من شعر 
لحيته  أو من أظافر حدحه  أو من ثيابه  أو من ترا  المقأرة شيئا عل  سأيل الأرك.. فطلّ الرنأان من الرئيس  أن 

 .طلأام وفنحفتحوا القأر. فأوابام 
 

 مام الرئيسأ -3
ا واّ. األ  شربل غير بالي.. وثيابه محفوظ.  مع أّن العفون. نالمقأرة  فوود نافتحشاد بعض  نأان الدحر: 

األخ  فدخل. وتعّجأنا ثان بسأّ الدلو والماء والرطوب.  عل  أثوابه ووواه  وكّل وامانه  كان  تلسوه كاو 
وس  واألخ بطر  ميفوق واألخ وأراحل ميفوق وسابا طنّو  م  األخ وأراحل المدمدانالو بطر  مدمش

عن صد ه وباقال وسمه   ناثيابه ناشف.. فلدف ناوامان األ  شربل كما وضعناه حوم دفنه  ووود نافوود. وكايرون
  وكان باطن قدميه فال حياته الملللل للارة الدال  وقلّ. العناح. قد سقم وأنتار من موضعه  نا العفون. تاّطيهفرأح

الجلدتين المنتارتين من عقأال األخ اليا  المارحنال اما بااح. النعوم. والطراوة كأ ول األطفال. فالتقم وبقال محلّ 
وقال لنا الرئيس: أمسلوا الجاّ. بفصأع الرول   وليه. وكان وسمه وعضالته كلّاا طرحئ. مرن. كما كان فال حياته. 

  ونّزوه ليروا إكا كان مخلّعا. فوودوا أنّه س حزال وأمسله اثنان واحد بيدحه وواحد بروليه ففكا انقطع أتركوه.
 متماسلا سالما كأنّه حاّل. فأمر الرئيس بخروونا من المقأرة  وإقفالاا.
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ْبتُ  -4  است ْغر 
ماترئ. عصاه. وعرفنا واّ.   اللي نسيناه فال المقأرة  وق  الدفن  وودنا الرفششاد األخ بطر  ميفوق: 

! وحضيو األخ ويّدا أّن سرواله كان ناشفا  س ماء عليه  بل بقع دم من الجاّ. األ  شربل نال نال كاتاا. وأككر
استَْاَرْبُ  واستَْاَرَ  وميع من كان معال كيو أّن الجاّ. والايا  لم تأَل فال تلش األوحال مع أّن بطر  مدمش: 

 .من كارة الماء والرطوب. عصا الرفش  ونال من خدّ قد انترأإ!
 شفاء العويني -5

بلّل الوسائم ولم حنفعنال  مصابا بووع فال ظاري أثر سقوط صاعق. فال بيتال منل سنتين. وقد تعالج ُ  كن ُ 
بضع ساعاإ  كن  أضطر إل   اح. حومين. فعندما  محدودبا قليال والووع س حفا قنال  وإكا مدي ُ  عالج. وبقي ُ 

حدي عل  ظاره  ة ثقتال بقداسته. فمسح ُ بأمر غأطته بفتح المقأرة  باد إ إلياا آمال بالدفاء  نظرا لددّ  سمع ُ 
وصد ه  وفرك  ظاري بما علّن علياا من وامانه الطانر  قائال له "نالخطرة خطرتش" أي ابن وقتش  أن  مّ  

از داود حوسو سعد  ماشيا الرنأان إل  إنمج  لحضو  ونّ  عل  حدي  ولم أطلّ منش شيئا  فابن اشفنال.  افق ُ 
. فعند  ووعال إل  الأي  قال  لال إمرأتال: أ اك مرتاحا غير تعّ كعادتش  نل شفاك كنابا وإحابا نحو ساعتين
أقوم وأقعد  وأميل كاإ  صرإُ   وموضع األلم من وسمال فل.  وتفقّدإُ كمن صحا من غ األ  شربل؟ فانتأا ُ 

 .اليمين والدمال  فلم حلن بال شالء مّما كان من الووع
 

 حدل السقف -6
وحدفنونا فال حني. اللنيس.  فال   الجاّ. من المياه اليسمح لام أن حرفعو  حلّحون عليهإل  الرئيس  الرنأان عاد

محّل ناشو  ليقياا من الرطوب. والفساد  فأب  كلش عليام. وأ سل فعرض الليفيّ. لاأط. السيّد الأطرحرك  ملتمسا 
وأنّه ما عاد حستطيع أن حردّ  .وغيرنامنه ا فادة عّما حجّ فعله. وقد عرض له أحضا ما كان من أمر األنوا  

  األ ضالزّوا  عن المقأرة. فردّ أمر غأطته بووو  إبقاء الجاّ. فال ملاناا  و فع المياه من حولاا  وبرفعاا عن 
وبأخل ا حتياطاإ الالزم.  لمنع تسّر  المياه إل  المقأرة. ففتح  المقأرة  ودخل الرنأان  و فعوا المياه  

 ين فوق وحدين من خدّ  وتّربوا سقو المقأرة  وحدلونا منعا للدلو. ووضعوا الجاّ. عل  لوح
 

 ماذا أعهل؟ -7
نله السن. الماضي. توفّ  ولدكم األ  شربل  1من ك 24لتّ إل  الأطرك: أعرض أنه فال وعاد الرئيس ح

وكايرون اللحن نظروا وما برح مدفنه حضالء ليل. ليل. أو ليل. بعد ليل..  .بقاعلفرا الحأيس ننا بمحأس. دحركم عنّاحا
وإن حلن  بّما لالا   نلا النو  المنأعث عل  شأه منا ة بحرب. ففكا أضاء لاله الجا. أظلم  تلش. فالجوا  والرنأان

 ألم حرتابوا بأنّه صاد  عن مأد  وعمله فال حياته بعض عجاحّ  فنظرا لصالح حياة المتوفاّل  النو  علّ. طأيعيّ.
. المع أّن غيرنا من الجاث بل  وووودنا سليم. من كّل عطّ  ل  الّجا. منل أ بع. أحّامسسيّما بعد اللدو ع  إلاالّ 

م ئوإكا أكنتم غأطتلم أن حوضع فال مخأأ فال حا . أح  أن أوعله فال تابوإ مطلّ  بالزف   ولّما كان المحّل  طأا
 .وفال كّل األحوال األمر لاأطتلم .فيلون أوفن لحفظ واّته  اللنيس. س  طوب. فيه

 
 سابعا: خارج الهقبرة

 إخراج الجثّة -1
  ثاني. صد  أمر غأطته برفع الجاّ. من المقأرة ووضعاا بمحّل منفرد س حزو نا أحد الأتّ.. ففتح  المقأرة

من موضعاا  بحضو  القس ما ون المدمدانال  وكيل الدحر والقس أنطون المدمدانال  والقس الجاّ. وأخرو  
  ملا حو   فيقه فال المحأس.  واألخ بطر  المدمدانال  واألخ اليا  حوسو المدمدانال والحأيس األ

   حاما حعدّ لاا محّل خاص خفاّل األ ضوضع  فال صحن اللنيس. عل   المدمدانال والقس حوسو ا نمجال. ثمّ 
  عناا حمسحوا العفون.عن الجاّ. األثوا   التال كان  علياا منل الوفاة  وأن  حنزعواأن  الرنأان عن العيون. فطلّ

 .فرفض القس ما ون الوكيل  وتُرك  الجاّ. فال اللنيس. إل  الصأاح
 

 نور حول الجثّة -2
فال الليل زا  األخ اليا  المارحنال حسّ عادته القربان نصو الليل  وبعد شاد األ  فرنسيس السأرحنال: 

تجو: نظرإ شيئا غرحأا لم أ ه قائال  ونو حر تالوة المسأح. الو دحّ. وصلواإ الزحا ة  واء إلاّل مسرعا  وأحقظنال
فال حياتال قّم  قم وانظر. أس ونو نو  حتدفّن من با  بي  القربان  وحطوف حول واّ. األ  شربل  ثّم حتعال  إل  

معه إل  اللنيس. فلم أَ  شيئا. فأخلإ فال الجدال معه  فأخل حؤّكد لال   فأسرع الارحّا  وحعود إل  بي  القربان. 
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لّما  فع  واّ. األ  شربل من المدفن  لم حعد حؤّكد اللايرون: و .حرى شيئا عيانيّا ماثال أمامه وحدلّنال بفصأعه  كمن
 حظار كاك النو  عل  القأر.

 الهاء سابحا تحت الجثّة -3
إل  الدحر  فقابلنال وماو  الدحر قائال: اليوم طرد األ  شربل القس ما ون وكيل الدحر   شاد العوحنال: وصل ُ 

واء باكرا حتلو اللبيح. ا لايّ.  فتضاحن ودّا من الرائح. المنأعا. من العفون..   فال اللنيس.  إك قد ولم حدعه حقدّ 
فدخلنا إل  اللنيس.  فوودنا الماء سابحا تح  الجاّ.  و ائح. العفون. منتدرة بقّوة. فحملنا الجاّ. من اللنيس. إل  

ثوا   ومسحنا العفون. عناا بملحف. خام للدحر  حفظتاا ناا األعممد  الدحر  ووضعنانا عل  بساط شعر  ونزعنا 
عندي فال الأي   وكان   ائحتاا فال باد  األمر عفن.  وما عتََّم  أن استحال  إل   ائح. ككيّ.. وقد حفظتاا كَلْنز 
ثمين  وكان كايرون حطلأون قطع. مناا  عل  سأيل الأرك.  فأعطيام. وبعد شار سرق  من بيتال  فأسف  كايرا 

 .فقدنال
 حالة الجثّة -4

كأّن  وحه   طرحّ. ناعم. مرن. وودنا الجاّ. سليم. فال وميع األعضاء  من قّم. الرأ   إل  موطئ القدم  ليّن.
وعل  ؛ وشعر لحيته محفوظا مع بعض الديّ  وشعر صد ه أحضا  وكان شعر حاوأيه  وشعر  أسه .باقي. فياا

لوناا مسودّ  غائرة الأطن. باا آثا  عقر بمحّل ؛   وواه أحضااليدحن آثا  عفن أبيض ناصع شأه القطن  وعل
؛ ظار الووه واليدان كأّن صاحأاا حاّل  اقد  وعندما مسحنا العفون. عن الجاّ.؛ إنّما س ورح باا الزنّا  الحدحدي

فال نزعاا إل   ولم نحتج  وقد نزعنا األثوا ؛ وس أثر للفساد علياا  وإنّما كان حنأعث مناا بعض الرائح. اللرحا.
وغسلنا عناا الوحل. فوودنا وامان األ  شربل سليما   تمزحقاا  ألن أعضاءه كان  مرن. تطوي كأعضاء الحالّ 

ولّما أزحل الوحل عناا انسلخ اللللال وظارإ  كأتاه   تماما وبلونه الطأيعاّل. و كأتاه كانتا مللللتين كركّ الجمال
 .حندو من الرطوب.كال  حا  اناه عل  السطح كّل الناا  عبعد أن وضع  وألأسناه غيرنا  لحما طرحا

 (19/34 يو)خرج دم وماء  -5
أّن الرنأان عزموا عل  إخراج الجاّ.  ووضعاا فال الدمس عل  سطح الدحر  أو  عرف ُ  شاد العوحنال:

ا.. فجئ  إل  إ واعاا إل  المقأرة. وسأّ كلش أّن الماء  كان حنضح من الجاّ. والروائح كان  تتصاعد مناا كرح
الدحر  بعد مدّة قصيرة  س أتلّكرنا تماما  وكان وماو  الدحر كلّه حاضرا  وبطر  سابا الخو ي من إنمج  وكان 
ّّ القدحم  فأنزل  الجاّ. من محلّاا  وُحِمل  إل  سطح الدحر  وفرش تحتاا حصير  وعّرح  من  حتعاط  الط

ضون الجاّ. نللا؟ أكتأوا لاأط. الأطرك األثوا  كلّاا  معّرض. للدمس وللاواء. فقل  لل رنأان متأثِّرا: لماكا تعّرِ
 هدنناا بالسأيرتو س لزوم له  ألنّ ليأمر بما حراه مناسأا ألّن  أي الطأيّ بطر  سابا  بوضع الجاّ. فال الدمس  و

أمامام  فلم حلن  ليس فال الجاّ. فساد. فأنتم ترون كل عضو باا سليما  حتّ  أعضاء التناسل. وأخلإ أقلّ الجاّ.
الخاصرة بسّلين وراح.  فحاسً خرج الدّم مناا العوحنال األ  فرنسيس السأرحنال: وخز  تابعوفياا أدن  فساد. 

 العوحنالأخل فال الحال حنجو ا كأيرا ومأله من الدّم  حفظه معه؛ وكان الدّم أحمر قانيا. فوبّخ الرنأان وناشأا. 
 ا الدّم  وسدّوا الجرح  فانقطع الدّم.الملكو   وأسرعوا فأخلوا قطنا وندفو

 شنت عالها من شفاهم -6
وبقال عندي نحو سن.. وكن  كلّما أعطي  عالوا لمرحض  أغمس   إل  بيتال الحنجو  وع  ب حتابع العوحنال:

ك باا العالج معتقدا أنّه أحسن دواء للدفاء   عتقادي الراسخ بقداس. األس  شرحط. أو قّد. فال نلا الحنجو   وأحّرِ
شربل. وبأنّه س بدّ من الدفاء بدفاعته. وكايرون منام حعودون إلاّل شاكرحن لدفائام  وأنا فال سّري كن  عالما من 

وكان القس حوسو ا نمجال شقيقال مرحضا  وقد إستعص  شفاء مرضه عل  األطأّاء المانرحن  فطلّ إلاّل ؛ شفانم
 .ولم حروعه إلالّ ال الدفاء بواسطته  فأعطيته إحّاه  نلا الحنجو  مؤمّ 

 
 "الهنبش"ثامنا: في 

 في الشهس -1
وقأل أن نضع الجامان فال "المنأش" أصعدناه من مدفنه إل  سطح اللنيس.  ووضعناه نناك فال شاد  نأان: 

تابوإ معّرض للدمس  ألنّه عندما أخروناه من قأره كان كلّه مرّطأا  فاعتقدنا أن الدمس تنّدفه. وكان فال كلش 
ثّم وضعناه أوقاتا عدحدة متقّطع. عل  سطح الدحر فال  ؛ة. وعند المساء نّدو قليال فايّرنا له الايا اليوم شمس حادّ 

أنا نظرإ الجاّ.  مّرة عل  حوضح األخ بولس لحفد: و .الدمس  وللن نلا لم حجِد فال تجفيو الجامان بل بقال حرشح
المقابل للدحر  وس أعلم لماكا ُوِضع كاك الناا  سطح الدحر معّرض.  وكن  ساعتئل ولدا أ ع  بقر الدحر فال الحقل 

 .عل  السطح  ولحداثتال لم أنتّم بالا األمر
 خوفا من أن يسرقه الهعجبون -2



 64 

تابوإ خدّ بسيم دون غطاء  فال محّل فال ووضع   أُلأس الجامان فوق الايا  الرنأانيّ. كتّون. بيضاء
عقد والحائم الخا واّل عند  أ  الد ج  المعدّ لوضع الفحم صاير  واقع فال أعل  ودا  اللنيس. الدمالاّل  بين ال

حيث   وسدّ المدخل بحجر وطين ؛نلا المحّل "منأدا"  الضرو ّي لخدم. القدّا   ولأللأس. اللنسيّ. القدحم.. وحسمّ 
واّته    وللال س تخلمخوفا من أن حسرقه المعجأون بفضائله وقداس. حياتهو، س حستطع أن حصل إلياا زائر أو ناظر

وكان النا  حأتون أفواوا من وااإ عدحدة  ومن قرطأا لزحا ة األ  شربل  وكانوا مع بقيّ. الجاث فتأق  معروف.. 
وبقي  الجاّ. فال "المنأش" نحو  .المنأش""حلقّأونه بالقدّحس. وما كان حسمح لام الرنأان  أن حزو وا واّته فال 

 اب. الدحر.سنتين  إل  أن نقل  إل  غرف. منفردة  قر  بوّ 
 

 (44-7/31 مر)شفاء طفل أخرس  -3
  فأصعد "المنأش"واء مّرة ولد أخر  مع أبيه  من وااإ الفتوح  وكان  واّ. األ  شربل موضوع. فال 

الرنأان الوالد مع ولده إل  حيث الجاّ.  إواب.  لحاحه الددحد. ولّما انتا  إليه  واا وصلّ  ولمس حد القدّحس مع 
 وعا وفيما نما منحد ان عل  الد ج المعتّم  صرخ الولد األخر  خائفا: أبال  دخلش ندّحنال. إبنه وقأاّلنا. و

 .فصرخ الوالد قائال: الدلر لش حا قدّحس شربل

 
 "الهنبش"رشح خارج  -4

نو مزحج من الدم األحمر واألبيض حتالّ فيه األبيض   دم وماء بازا ةالجاّ. فال "المنأش" وكان حخرج من 
وما كان ؛ فتضاحن الرنأان  تتصاعد  ائح. الدم؛ ووحسيل عل  الد ج وحنتدر فال اللنيس. بددّة  عل  األحمر

 حنأعث مناا  ائح.  إسّ بعد خروواا. 
 

 تاسعا: بيد األب يوسف الكفوري
 على سطح الدير -1

للي لم التابوإ ا بعد وصولال بيومين سلّمنال الرئيس وامان األ  شربل  ففتح ُ شاد األ  حوسو اللفو ي: 
الجاّ.  برائح. غير كرحا. وغير مقأول.  ووودإُ  شعرإُ واأل  شربل بأثوابه الرنأانيّ..  حلن محلم القفل  فوودإُ 

شماليّ.  غرف.ه فال ه من المد ج ووضعتُ محفوظ. سليم. كأنّاا واّ.  انّ ميّ  من ساع.. وبعد ثالث. احّام أنزلتُ 
.  مع األخ إحجيدحو  التنّو ي  وأضعاا عل  سطح الدحر عرحان.  فال الليل أحمل الجاّ  غربيّ.. ومن ننالش  كن ُ 

ظاره وخاصرتيه: ونلا الدّم كان غزحرا ودّا. فأنا  قصد تعرحضاا للاواء  ليجّو الدّم اللي كان حرشح بازا ة من
ايرا  وعلياما أضع تح  الجاّ. وألفّاا بدرشفين أبيضين  فلّل حوم أغيّرنما فأ انما مألّلين بالماء والدّم ك كن ُ 

أ ى الجاّ. ترشح عرقا  ظانرة بقع الدّم اللي كان أكار من الماء. وند  أن حأق  الدرشفان حومين بال تايير. وكن ُ 
ض الجاّ. للاواء فال الليل نحو أ بع. أشار لزوا من كّل مساماتاا. وبقي ُ  والاواء الدرقال الناشو اللي كان ؛ أعّرِ

وكان حعار باا بعض ؛ ؤثّر فال الجاّ.  بل بقي  عل  حالتااحاألشجا  الحيّ.  لم حجفّو األ ض  وأحيانا حؤثّر فال 
أفعل كلش برأي نفسال  ألّن الرئيس كان متايّأا بين الصرود والسواحل  فال أمالك الدحر.  كن ُ ؛ والرنأان فيرتعأون

  عل  سطح الدحر  مدّة تقر  نضح الدّم من صد ه بلارة  لم حوقفاا التعرحض المتواصل للاواء الناشو ولّما  أح ُ 
فال نزع إمعاء نله الجاّ.  لعلاّل أتوّصل إل  إحقاف  من أ بع. أشار  من أواخر الربيع إل  أواخر الصيو  فّلرإُ 

نضح الدّم  اللي كان حدالنال حوميّا  لتايير شرشفين. والحّج. أّن مقأرة الدحر تتسّر  إلياا المياه سسيّما فال الدتاء  
أّن المعدة وسائر األحداء  شربل دفن فياا إبّان الدتاء. وكان  الجاّ. غائص. فال المياه  فظنن ُ  وحيث أّن األ 

ب. ماء  فاعتقدإُ   .أنّه إكا  فع  حنقطع الرشح ُمتدّرِ
 

 !إيقاف الرشح بأيّة واسطة ونيريد -2
سال. اللحم  وبازا ة. أّول ما أُخِرج وامان األ  شربل من المقأرة  كان حرشح ماء محمّرا كاشاد العوحنال: 

ثّم كان  تلش المادّة برشحاا تفسد. وكان الرنأان حرحدون بأحّ. واسط. أن حوقفوا كلش  س أعلم لماكا؟! فلالا سألوا 
بطر  سابا أحد األطأّاء القدماء أن حرى الجاّ.  فرآنا ووصو لاا الوضع فال الدمس لتجّو. فوضعونا مدّة  وأنا 

لي وصفه الطأيّ الملكو . ثّم أعيدإ الجاّ. إل  محلّاا أي تابوإ قدحم  غير الحالال  أحضا دننتاا بالسأيرتو ال
 .وكان بال طأق. ملدوفا فال حجرة أ ضيّ.. وظّل حرشح الجامان  وزاد  شحا

 
 إلعادة دفن الجثّة! -3

نأعث كان الزّوا  حتقاطرون بلارة  وبعضام حدلون من  ائح. غير طأيعيّ.  تشاد األ  حوسو اللفو ي: 
أحيانا أ ّش فال أ ض الارف.  وعل  التابوإ بعض  وائح عطرحّ.   . وكن  أشعر باله الرائح.  وكن ُ الجاّ. من
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وا تأى األ  اليا  المدمدانال إعادة دفن الجاّ. فخالفه . حناوير 3وكّل اللميّ. العطرحّ. التال  شدتاا  س تتجاوز 
التنّو ي  فا تأى إ واعاا إل  المقأرة.  فقلُ  له: س حلين  الرئيس األ  مخاحل حينئل استدرإُ  ؛باقال الرنأان

بسمعتنا إ واعاا إل  المقأرة  بعدما اشتار أمر إخراواا مناا  والعجائّ التال حصنعاا. وعندي أن ترفع األحداء 
 .مناا  لعلّاا تجّو  فال حعود فياا دّم وس  ائح.. وأظّن أنّه قال لال: إفعل ما بدى لش

 

 !الجراحيّة العهليّة -4

  المقيم فال ووا  الدحر  فقال لال: س أتجاسر عل  مّس وامان العوحنال فداو إُ تابع األ  حوسو اللفو ي: 

له: نحن س نقصد بِنَزع  األ  شربل  ألنّه كان حصنع عجائّ فال حياته  فأخد  أن حضربنال بموإ أوسدي. فقل ُ 

برفق. سابا بالناا   وس  فدخل ُ ؛ اندنا أن س نأوح بالا السّر ألحدوتع؛ إمعائه إنانته  وللن إحقاف نلا الدّم فأطاعنال

أككر الساع.  وشّن بسلين. بطن الجاّ. من وا. الخاصرة تح  األضالع  ومدّ حده  وأخرج األمعاء: اللرش 

 والمصا حن  ففكا باما كلرش ومصا حن خروف ملبوح فال تلش الساع.  ألناّل  أح  باما الفرث التال توود عادة

فال إمعاء الحيواناإ بعد كبحاا. وللن س أثر للفساد أو للدود فياا. و ائحتاا كرائح. النضح اللي حنضح من الجاّ.  

تلش األمعاء بصفيح. كاز إعتيادحّ.  ولم حخرج دّم من الدّن اللي  وس أككر أناّل شعرإ برائح. كرحا.. فوضع ُ 

وودنا القلّ  والرئتين  واللأد  والمرا ة و ؛األمعاء دّم وماء فتحناه من الجاّ.  وس أتلّكر إكا كان نزف من نله

؛ كالمعالق اللي حرى سليما  فال ووف خروف  عندما حلبح حاس. الماء الملّون بالدم  حنقِّم منه بلارة  سليم.

فال  وقل ُ  ؛كان ليالو  اكنيس. بال سقو تسّم  ما  وروس. وننا حفرنا فال الزاوح. ودفنان خرب.إل   اوحملنان

وطمرُإ التنل. ماّطاة. وبعد ؛   حلون بقال عندنا شالء منااشربل قدّحسا كاتال: إكا أخلإ الجاّ. إل   وميه لتاأي 

اللي كان برفقتال أن حلدو عن تلش األمعاء. فلدو وقال لال: إنّه وود التنل.   األخ إحجيدحو  التنّو ي حين كلَّف ُ 

 .ل ُ فا غ.. وقد أخأرإ الرئيس  عندما واء  بما فع

 

 العويني يوّزع برشات لهرضاه -5

سابا  ونلا ما أخأر به  أمامنا  األخ طانيو  القاضال  أنّ ! وحده فيما بعد وحفر وأخل األحداء العوحنالوكنّ  

ع مناا بركاإ لمرضاه كما حأان أحضا من سؤال لجن.  التحقين: وضع األحداء فال دس  وغالنا  وصا  حوّزِ

فيجّ  !نله الجاّ. بالعالواإ التال تصفاا لمرضاك. وأنّام كانوا حدفون بتلش الواسط. والدائع أنّش كن  تستخدم دمّ 

القلّ والقصأ.  : أتلّكر ويّدا أناّل نزع ُ العوحنال إك حقول والحرق. بقي  فال قلأه! أن تلون اللميّ. التال أخلتاا كأيرة

لأتّ. ومن كلش الوق  وعملال أمام عينال  القلّ أحمر حقطر دما ممزووا بالماء. وس  ائح. له ا السوداء  و أح ُ 

منه بفلحاح أن حسمح لال بالقلّ   كاتال كيو أناّل لم أحتفظ بللش القلّ فال بيتال َكْنزا ثمينا  وأنا طلأ ُ  دائما: قد لم ُ 

 .أو بقسم مّما نزعناه  فلم حسمح

 بقي الرشح -6

لجاّ. بقي  عل  حالاا  تنضح دّما وتعرق شيئا  ألّن ا دإُ أورح  العمليّ.  فما استفشاد األ  حوسو اللفو ي: 

مادّة لزو.. فال  ائح. فال الجاّ.  بل فال ما حنضح مناا؛ وس علم من أحن حأتال نلا الرشح والرائح.! وما عاد فياا إسّ 

الجلد والعظم؟! فلّل كلش حدّل دسل. كافي. أّن أمر نله الجاّ. غرحّ عجيّ  وعلنا ووعل العموم حعتقدون كّل 

 اد بقداس. األ  شربل  وأت  بالزّوا  من كّل ناحي. لطلّ شفاعته. ا عتق

أشعر برائح. قوحّ. قأل أن أغيّر أثوا  الجاّ. المألّل. والملّطخ. بالدم  وبعد تاييرنا وإبدالاا  بأثوا   وكن ُ 

مان بلتّون. بيضاء  ننا واء محامال ا ح نظيف.  كان  الرائح. تقّل  وتأق  قوحّ. عل  األثوا  المنتزع. عن الجاّ..

األ  موضوع. عل  وامان األ  شربل  وبقي  أسأوعا  ونزع  عنه  أمس عند فحصاا  واللدو علياا. فدّم 

 ائحتاا  وقال نله الرائح. القوحّ. كاتاا  التال كن  أبلل وادي ألزالتاا  والأقع المووودة عل  نله  اللفو ي

 .اله  وس فرق إسّ فال الألل  كان أكاراللتّون. الحمراء اللون مع إصفرا  قليل  نال ك

 
 نزع الدماب -7

  وقد قطع العظم بيل. حادة ولم حوود أثر مؤخرة الرأ فال الفحص الطأاّل ُوِودإ الجمجم. مفتوح. عند 
أعتقد أّن كلش قد ورى من أحد الزّوا  عل  سأيل الأرك. سغير  فال مدّة وشاد األ  حوسو اللفو ي:للنخاع فياا. 

والاماني. أشار التال استلم  فياا وامان األ  شربل. ولوس شدّة حرصال فال المحافظ. عليه  للان الزّوا  السنتين 
تنازعوه قطعا قطعا للأرك.  خصوصا عندما اشتارإ عجائأه  و شح الدّم والماء منه. وسسيّما أعجوب. مخلّع 

  فلللش كانوا ححاولون أن ب مع م في حياتهوأشثر الزّوار شانوا يعرفونه حيّا، ويعرفونه يجترح العجائطأروا. 
   بّما حلون فعل العوحنالححصلوا عل  تلكا  منه  ليلجأوا إليه بواسطتاا كلّما نزل  بام ملّم.. وحلوح لال أّن سابا 
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كلش لددّة اعتقاده بقداس. األ  شربل ليستعمل تلش القطع. فال أدوح. للحصول عل  الدفاء لمرضاه  للونه كان وس 
أكار النا  ثق. وإحمانا بقداسته ومقد ته عل  العجائّ؛ وس أبنال ظناّل عل  شالء سوى أّن سابا كان شدحد حزال 

التمّسش باأل  شربل. كاير ا حترام لفضائله للونه كان حعرفه معرف. حقيقيّ. وحعتقد بمقد ته عل  صنع العجائّ. 
ال له مّرة أبانا والسالم لدفاء مرحضه بدفاعته. وكان سابا بعد موإ األ  شربل  كّل ما  كَّّ دواء لمرحض حصلّ 

وكان أحضا حللِّفنال أن أمسح له وامان األ  شربل بأعض خرق  وحأخلنا لأيته. فلالا ظنن  أّن سابا  بّما حلون  
قلّ. دحن من األطأّاء  كما حعتقد محامال ا حمان: أو  !دحر ما  ما ون  قد نزع النخاع من الجمجم. بعد أن غاد إُ 

 .زعوا دماغه خلس.فنَ 
 ترميم العين ورأس األنف -8

ة أخرى نظيره فال عينه الدمال  وعل  أعل  قليال من الجفصين أو مادّ  وضع ُ شاد األ  حوسو اللفو ي: 
. عل  عينه وأنفه  فأوود فياما تدوحاا أنفه  ألنّه لّما كان فال القأر كان الماء حنزل عليه من سقو المقأرة خاصّ 

التلرا . فأالمادّة الجفصينيّ. أ وعتاما إل  شأه حالتاما األول . ولم حلن فياما أثر للأالء. وبقال قليال من كارة 
الجامان من حين استالمال إحّاه  عل  أثر اخراوه من القأر إل  حين تركال إحّاه  عل  حال. واحدة من حيث ليون. 

 .ندنا السّر الارحّالجلد قأل تجوحفه وبعده. ولم أشعر بفرق عل  ا طالق ونلا كان ع
 

 قلّة فطنة -9
إّن الرنأان لم حضعوا الجاّ. إسّ فال محالّإ تعّجل فال فسادنا  إن فال المقأرة  وإن فال الحجرة األ ضيّ.. وأنا  

ه فياا  بقلّ. فطن. وسلاو.  إن بوضعال لاا فال الجاّ.  بما أورحتُ  مع أناّل أعتأر نفسال من اللحن حفامون  قد شّون ُ 
 .أ بع. أشار عل  السطح معّرض. للاواء  وإن بنَزعال األحداء منااالليل مدّة 

 (7-5/4 لو)طرد الجراد  -10
حّل الجراد بأ ض الدحر بات. من كّل الجااإ  وكلش قأل الارو  بساعتين. و غم ملافح. الرنأان والدركاء  

وقال له: إّن األ   دحر مخاحل التنو ي  األ  ملا حو  حأيس ال غّط  الز وع واألشجا . فاستدع  الرئيس
شربل طرد الجراد من ووا  الدحر بحياته. أّما أن  فعليش أن تأخل وعاء  وتاسل به حده  وتلنّ وترش باسالتاا 

تمر األ  ملا حو   وعمل بفشا ة الرئيس. وفال الصأاح  قام ائعل  ز وع الدحر والتوإ واألغرا  قد  ملنتش. ف
ر. واستلف   وعنا عن حادث مع أحد شركاء الدحر سابا زنره  فالا الدرحش  لّما الجراد فاّ ا محلّقا عن أمالك الدح

كان الحأيس حرّش الماء بين الز وع  قصد أن حرّش بقطع. من األ ض من ز ع الدرحش الملكو   فمنعه عن 
عل  تلش القطع.   دخولاا قائال: أنا أحمياا  فال تعطلّاا بالدو . فعند آخر تحلين الجراد بالفال  سقط  شركم. منه

والتامتاا عن آخرنا. ولم حجده س القوا   وس حرق الأالّن أو القندول حولاا نفعا. أما بقيّ. األمالك فلم حلحقاا أكى 
 .مطلقا. بل أكل األعدا  الأرحّ. حتّ  قدو  األشجا  الأرحّ.. فلان حلول الجراد لمنفع. الملش س لضر ه

 

 (8-9/1 متّى)شفاء من شلل شلّي  -11

  علب  أثبر وسدتبال عبأال إبنتبال الألبر  بمبرض فبال حبدّي و ولباّل وسبائر وسبمال. مرض ُ شادإ مرحم زوحن: 

علب  نبله    من وراء نلا المرض  حابس. مال قّطبوع الحطبّ  س أتمّلبن مبن تحرحبش حبدّي و ولباّل. وبقيب ُ فأمسي ُ 

حب.. وكانب  تخبدمنال فبال مرضبال حمباتال أشعر فال تلش المبدّة ببيسم وأووباع مأرّ  الحال. أكار من نصو سن.. وكن ُ 

وليل.. وأككر أنّه عندما كان  طفلتال تصرخ  وليس من حقدّماا لال أل ضبعاا  كنب  أنحنبال عليابا  وأتناولابا بفمبال  

 عاوزة تمام العجز عن تناولاا بيدّي.  وأصعدنا إل  صد ي فترضع  إك كن ُ 

نفسبال  ن علب  وبانأال. تبأثَّرُإ وبدّا وأوابدإُ ومّرة وقع  الطفل. عبن صبد ي فلصبقَْ  بلبانون الجمبر البلي كبا

مبّرتين وثبالث أن  كمن حدعر فال حلمه أنّه حرحد أن حمدال ونو نائم س حتحّرك. فبفناّل حاولب ُ  ألقوم وأخلّصاا  فلن ُ 

أ ى ابنتال الوحيدة عل  وشش أن تحترق  فلم أستطع حراكا. لللش صرخ  بأعل  صوتال. فجاء  أتحّرك  ألناّل كن ُ 

   لّحود كان عل  السطح ححدل فال الدتاء وانتدلاا. فليس مرضال مرضبا عصبأيّا حدبف  بالتبأثّراإ  ول حدع  فا

الونميّ.  ألّن س تأثير حملنه أن حايّج أعصبابال وعبواطفال الوالدحّب.  وحسبتفّزنال إلب  الحركب. ونسبيان أووباعال  مابل 

لم أتحّرك قليال. وعبدم مقبد تال أثّبر فبال  وقوع طفلتال فال كانون موقدة النا   وا ضطرا  لسرع. إنقاكنا  ومع كلش

تال وزاد فال مرضال. ولم حلن الدلل والووع فال حدّي و ولاّل فقم  بل فال كبّل وسبمال  وفبال فّلبال األسبفل  لبلا صحّ 

 فلبم متعبدّدحن أطأّباء مبن كايبرة عالوباإ أقد  أن أكوق طعاما  سوى الحليّ مدّة ثالث. أشار. وقد استعمل ُ  ما كن ُ 

 من الدفاء.  والألاء  وحئس ُ  للحزن أخيرا تسلم ُ فاس شيئا. أستفد

ابا باكيب. عبن وفال كاإ حوم دخل  إلاّل امبرأة شبيعيّ. مبن قرحب. فرِحب  تطلبّ صبدق.  فسبألتنال: مبا ببِش؟ فأخأرتُ 

مرضال فقال  لال: بالقر  منّا حوود قدّحس  حصنع عجائّ  إسمه القدّحس شربل  فال دحر ما  ما ون عنّاحا  فاكنأال 
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ه مبا إك من مرضش نلا. وكان فال قرحتنا فال كلبش الحبين  األ   وكبس مدمدبانال  فاسبتدعيته وسبألتُ  وزو حه تدفال

كان صحيحا حدحث نله المرأة الديعيّ.؟ فأوبابنال: نعبم صبحيح. وشبّجعنال علب  المجبالء إلب  زحبا ة القبدّحس شبربل. 

زووبال بنبل ي وبعزمبال علب   لبه. وبعبد قليبل أخأبرإُ  فمن ساعتال صّمم  النيّ. عل  زحا ة ضرحح القدّحس ونل إُ 

مببن سببفري  برفقبب. خببالتال و دة  وتضبباحق ُ  الزحببا ة. فأسببرع وأتببانال بملببا ي  نقلنببال علبب  باببل لببدحر عنّاحببا. فجئبب ُ 

كايرا. وكان الملا ي حسند من وا.  وخالتال ومعاا امرأة أخرى تسندانال من وا. ثاني.  كّل الطرحبن. ومبا  وتألّم ُ 

 ثيابال أو أُغيِّرنا بلاتال  وس أن آكل  بل تقوم بلّل كلش حماتال. فال مرضال نلا أقد  أن ألأس  كن ُ 
أبلبال مبن ووعبال وتعأبال وحبالتال  ألّن  إل  نلا الدحر  أنزلونال عن الأابل عنبد المقأبرة  وكنب ُ  وعندما وصل ُ 

 كببوبال علبب  الأاببل مببن قرحتببال ححدببوش إلبب  ننببا  مسبباف. خمببس سبباعاإ فببال تلببش الحالبب.  نببدّ وسببمال نببدّا  ونببيّج 
أصلاّل وأطلّ من القدّحس بحرا ة أن حدفينال وحروعنال ماشي.. وأُدِخلُ  إل  المقأرة  حيث كان قأال  ال. فلن ُ أوواع

وامان القدّحس. وواء الرئيس حضرة األ  مخائيل التنّو ي  فتأثّر ودّا لحبالتال  وشبّجعنال قبائال: قبّوي إحمانبش  إنّبش 
خبالتال   نخرقبا عليابا دّم ناضبح مبن وسبمه. فبدنقبدّحس  وستدفين فال نلا الناا . وأحضر لال ماء من غسبال. حبد ال

. وكانب  بالمباء والخبرق وسبمال وحبداي و وبالي و دة وا مرأة التبال معبال كرحمب. بنب  عبازا  كبرم مبن ححدبوش
أعضائال  بعد التيأّس اللي حصل فياا  ا تخ  بحيث ما عدإ أقبد  أن أطأّبن كفّبال. وكبان وسبمال مرتخيبا كبأّن ببه 

وأنا فال المقأرة شعرإ أّن حدي اليمن  اشتدّإ    كما ككرإُ   لمفاصل والمخالع. فحالما دُِنن لالشلل  وسسيما عل  ا
وصرإ أستطيع أن أضّم أصابعال وأتوّكأ عل  حدي  وحدي الدمال التال كان  أشدّ ا تخاء وشلال وألما  كنب  أشبعر 

 أحّس فال المقأرة أّن وسبمال كلّبه حدبتدّ  وتيقّنب ُ  أتمّلن من التوّكؤ علياا قليال. وكن ُ  كأّن األلم حتجّرد مناا  وصرإُ 
من المقأرة وحدي. وبعد قليل  كأب   اوعب. دون أن أتنباول أكبال وشبربا   أناّل أُشف  بدفاع. األ  شربل  وخرو ُ 

أنّببال س آكببل وس أشببر  حتّبب  حدببفينال. وكببان أكلببال وشببربال الصببالة  وكنب  س أزال صببائم. مببن ححدببوش  إك نببل إُ 
لبم أحبتج أن حسبندنال أحبد كمبا حبدث فبال  لرئيس حزحبدنال أمبال بتندبيطه وتقوحتبه إحمبانال. ولّمبا  كأب ُ والألاء. وكان ا
أشعر أّن حدي الدمال تنّمل فقم. ولّما وصلنا فال الطرحن إل  قرح. سنّو   لم أعد أشبعر ببألم أو أدنب   مجيئال  وكن ُ 

وحبدي  عن الأابل  ومدبي ُ  ظم فرحال  نزل ُ حدي و ولال كعادتال. ومن ع   فحرّك ُ أناّل شفي ُ  ووع. وفجأة تأّكدإُ 
إلب  بيتبال فبال النابا  عينبه  برحئب. مبن مرضبال تمامبا بفضبل وشبفاع.  قسما من الطرحن  نحو  بع ساع.  ووصبل ُ 

وفرح بال اقا بال  وكان كلبش اليبوم حبوم باجب. وسبرو   .القدّحس شربل. ومن كلش الحين  أصلاّل للقدّحس شربل حوميّا
 عندنم.

 (12-2/1 مر)مكرسح طبرجا  -12
 أح  مخلّع طأروا  حوم أتوا به إل  ضرحح القدحس شربل  محموس عل  مركو   شاد وروس ساسين: 

حاضرا لّما  ومحّزما ومسنّدا بمخدّاإ. فأنزلوه عل  بّواب. الدحر  ونو س حقد  أن ححّرك س حده وس  وله. وكن ُ 
ضمن الدحر للجا. الدماليّ. الاربيّ.. واسمه بدا ة أنطون حملوه إل  الارف. الموضوع باا  وضعوه فال الأّواب.. ثمّ 
سن. اشتدّ عليه المرض واقعده 15الفالج  وفال عمر ال داءمن  فاقه أنّه من صاره مصا  ب القّزي. وعل  ما فام ُ 

س. . وبعد أن بقال مدّة وويزة  أنزلوه إل  الأّواب. حيث ُوِضع أوّ بدون حراك عن المدال وأمس  حده اليمن  حابس.
فال الربيع التالال   أحته وفأدأ ححّرك حدحه و وليه بساول. حمدّنا وحردّنا  عل  مرأى مناّل  ثم كنأوا إل  قرحته. 

قادما إل  الدحر ماشيا فسألته: أن  اللي تدع  بدا ة القّزي اللي أتي  فال الصيو الماضال إل  نلا الدحر  فأوا : 
ن لزحا ة الدلر لأل  شربل  وأنا لوسه ما مدي  كّل حياتال. وكّل نعم أنا نو  قد شفي  من مرضال  وأنا آإٍّ اب

سن. حأتال مّرتين فال الصيو وفال الربيع  وامعا بعض نلو اإ لأل  شربل حؤدّحاا وحعود دون أن حأكل. وسألته 
يا خدم. فال الدحر متولِّ  وإك كن ُ ! وحضيو األخ فرنسيس قرطأا: لماكا س تأكل فال الدحر؟ فأوابنال: أنا نللا ناك 

. سلّمنال وغيرهالزّوا   واء إلاّل بدا ة القّزي من طأروا  حامال قفّ. عل  ظاره فياا نلو اإ  من حأو  وشرانن 
وكان الرئيس كّل سن. ! إحّانا قائال: نله ومعتاا صدقاإ للدحر  إقرا ا بفضل القدّحس شربل علاّل  عرفانا بجميله

 .  ألنّش فقيرحقول له: حا ابنال خل ما ومعته من النلو  لش
أن حزو  الأي  اللي ولد وتربّ  فيه األ  شربل. فسألناه عن السأّ. فأخأرنا  بدا ة وقد طلّوحخأر عيد نلد: 

أنّه كان ملرسحا وشفاه األ  شربل  وأنّه حطوف كّل سن. فال قرى لأنان  وحخأر بفضل القدّحس  وحجمع الصدقاإ 
 .وظّل حتردّد عل  بقاعلفرا  لاله الااح.  نحو ثالث سنواإليقدّماا له. فاحتفلنا به  سسيّما والدتال. 

ْنزول  عاشرا: اله 

 النساء خارجا -1

حمل  عاطف. ا حمان المؤمنين عل  الحّج إل  دحر عنّاحا  مديا عل  األقدام  من مسافاإ تزحد عن الخمسين 
عام أن حنتقلوا عل  ظاو  الدوا   بل كلم. وبين الزائرحن: النساء واألطفال والمرض  والفقراء  اللحن ما كان بوس

عل  أ ولام لفقرنم. ومنام من كان حسير إل  عنّاحا حفاة  ليرحمام هللا  وحمّن عليام بدفاء مرحض لام  أو من داء 
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  أو من عان. مزمن. كالعرج أو الصمم أو الدلل. وكان الزّوا  حألاون إل  دحر عنّاحا  بعد مسيرة حومين مستعصٍّ 
.. وقد ُحّرم دخول النساء إليه  حتّ  إل  اللنيس.. وكال القوى  وس حجدون مأوى حأوحام  والدحر فال بّرحّ أو ثالث. منا

ولم حلن فيه محّل لقأول الارباء  إسّ قأو مظلم عل  حمين الداخل إل  الدحر من بّوابته الوحيدة الواقع. فال الطابن 
الزّوا  حْنزلون فال تلش المضاف.  فيدخل اللكو  إل  كنيس.  األسفل. وكان القأو حدع  المْنزول أو المضاف.. فلان

الدحر  وا ناث كّن حأقين فال المْنزول  وكّن حسمعن القدّا  بوقوفاّن عند نافلة اللنيس.  الواقع فال حائطاا الجنوباّل  
 .سوة بما كان  تعمل نساء الدركاء فال عنّاحاأ

 
 إلحاح الزّوار -2

ام: مستحيل! نن ليروا وامان األ  شربل وحتأّركوا بلمسه  فلان الرنأان حجيأوكان الزّوا  من اللكو  حلّحو
بما أن الجامان مدفون فال "المنأش". والأطرك منع عليام تعرحضه إل  أنظا  المؤمنين خوفا من إداء العأادة. فلان 

الدمالاّل الداخلاّل  وحصلّون الزّوا  اللكو  حجاون عند الد و. األول  من سلّم "المنأش" أو اللنيس. بقر  حائطاا 
وحتضرعون. أّما ا ناث فلّن حركعن خا ج الدحر بقر  حائم اللنيس. الدمالاّل  وننالش تح  قأّ. الفلش  كّن حألين 

 .وحأتالن وحصلين وحقأّلن الحائم  وحجمعن من ترا  األ ض وحأخلنه برك. لاّن ولمرضانّن ححملنه إل  بيوتانّ 
   وكان القس حوسو اللفو ي  فال طليع. المدفقين عليام. فصا  حسمح لأعضام وأشفن الرنأان عل  الزّوا

من اللكو  بالدخول إل  "المنأش" وحرحام وامان األ  شربل فال تابوته الحقير. فلان الزائر اللي حرى األ  
ففكا به كأنّه  شربل فال تابوته سليم الجامان حتعّزى وحعود من زحا ته سعيدا  وحروي للنا  أنّه  أى األ  شربل 

حاّل نائم! فدّن عل  النساء أن ححرمن من مرأى وامان األ  شربل  فلّن حطلأن من الرنأان بدموع غزحرة  
 .ليمّلنونّن من كلش

 
 الهْنزول يصبح معبدا -3

مّرإ سنتان عل  نله الحال. وعدد الزّوا  حتلاثر  وإلحاحام للسماح لام بمداندة وامان األ  شربل حدتدّ. 
ح األ  حوسو اللفو ي  فال مجمع دحرّي  أن حتحّول المْنزول إل  معأد صاير لتملين النساء من سماع فاقتر

القدّا  فيه وأن حوضع وامان األ  شربل فيه ضمن خزان. مقفل. تلون واواتاا من الزواج  فيتمّلن الّزوا  من 
را  لأل  العام فطلّ موافق. الأطرك. مداندته. ونو حلون مسؤوس لمنع أي تلرحم ممنوع من اللنيس.. وعرض الق

 .وتحّول المْنزول إل  معأد صاير لسماع القدّا  أحّام ابحاد واألعياد
الجاّ. من موضعاا إل  حجرة أ ضيّ. خا ويّ.  عل  حمين الداخل فال بّواب. الدحر الدرقيّ..  الرنأان وأنزل
لرؤساء   قام. اللبيح. ا لايّ. عليه للنساء الزائراإ   بأمر ا1901فال تلش الحجرة ملبحا نقّاس  فال أحّا   ووضعوا

النساء  فال أحّأم الأرد  س حقد ن أن حسمعن القدّا  من الدأّاك الخا وال لللنيس.. وس حستطعن ف ؛ونساء الدركاء
 .الدخول إل  اللنيس. بسأّ الحرم

 
 وصف الجثّة -4

خبالتال و دة  ومعنبا نسباء أخرحباإ وحا تبه أنبا بعد سنتين من وفاة األ  شربل  وئ  لزشادإ و دة مخلوف: 
. ففتحببوا لنببا التببابوإ  ومببددإ حببدي  ومسببل  باببا حببده  فلانبب  طرحئبب. ماببل الحدببيش  وكببان وامانببه بقبباعلفرامببن 

صببحيحا سببالما  ولحيتببه علبب  حالاببا  ووواببه مببوّ دا  و قأتببه عرقانبب.  وقببد وضببع  حببدي  ومر تاببا علبب   قأتببه 
شح من الجامان الطانر  نو تقرحأا عل  نسن واحد بالفصبول األ بعب.. وأنبا كنب  فما حر؛ وحضيو العوحنال: وشعره

وفبال كبّل مبدّة حايّبرون ؛ أ ى الايا  التال عليه مرّطأ. أشأه بايا  الحاّل العرقان  وس تخلو  ائحته من العفن والنبتن
نابا األثبوا  بأوقباإ غيبر كنب  أنبزع ع. وحدبرح األخ بطبر  ليبان: كما حاسلون ثيا  األحيباء  له ثيابه وحاسلوناا

معيّن.  أحيانا كّل أسأوع  وأحيانا كّل أسأوعين  أو شار. وفال الصيو  أضطر لتايير األثبوا  أكابر  إك أن النضبح 
 ؛ملانابا إلب  اليبوم سبليم. تنضبح عرقبافبال  اّب.جالتنأعث منه الرائح. عن األثوا  بددّة. واللي أعرفبه أنّابا س تبزال 

عتقبباد لببيس نببلا اس؛ وكمببا اعتقببدنا أنّاببا محفوظبب. بأعجوببب.  ألّن األ  شببربل كببان قدّحسبباحزو نببا النببا   وحعتقببدون 
 والمسلمين.اعتقاد الموا ن. فقم بل الديعيّين المجاو حن 

 
 الجثهان واقفا -5

وأعدّ األ  حوسو اللفو ي خزان. واواتاا من زواج ونقل إلياا وامان األ  شربل فوضعه فياا. وأوقفه 
كّل مدّة. وكان  ثيابه  وكان  تُايَّرن تح  إبطيه. وكان دائما حرشح السائل  احسنده عّلاز  الخزان. عل  قدميه ضمن

تتألّو عندئل من مالبس الرانّ العادي مع بطرشيل عل  عنقه. وكان القسم األعل  من الخزان. من الزواج 
 .الماّط  بخدّ حفتح وحالن عل  طرحق. األباوو 
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 أح  تابوتا من خدّ مسندا إل  حائم فال الارف.  ووامان األ  شربل منتصأا  وحداد األ  مأا ك تاب :
عل  قدميه فال التابوإ. وكّل وسمه س حزال كأنّه حاّل  إسّ أّن عينيه كان  ماّمضتين  ووودإ عليه قميصا أبيض 

وحّرك  أصابعه فتحّرك  . أخلإ حده ألقأّلاا  ففكا نال ليِّن. أكار من حدي. الطرحنعل  طول قامته مألاّل بالعرق 
وكان فرح المؤمنين الأسطاء  بفحقاف  .كأنّه حاّل. وولده ليّن  ولونه إعتيادّي طأيعاّل  تعلوه صفرة الموإ فقم

الجامان عل  قدميه  عظيما. إك كانوا حتماّلونه حيّا واقفا بينام  بعلس الرنأان فما كان وميعام  اضين عن كلش 
 .حتقا فعل  فلرة صأيانيّ. تعّرض وامان األ  شربل لال الموقو  ألنّه إن دّل عل  شالء

 
 (44-11/1 يو)شفاء طفلة وإقامة طفل من الهوت  -6

عندي إبن.  إسماا أستير  أصاباا  فال سّن الاالا. من عمرنا  مرض األطفال  حدع  شادإ مرحم شمعون: 
فعالجاا دون فائدة. ولّما طال أمرنا   الالعربفرح. أو نّزة حيم. وكان  تايّ عن  شدنا. فأخلتاا لسابا الطأيّ 

وخف  علياا من كارة النوباإ  نل تاا للقدّحس شربل فدفي   وانقطع  عناا نوباإ الفرح.. ثم  زق  غالما عل  
. ثم  زق  بعده غالما آخر  ولّما أكمل السن.  مرض كأخيه 1901نيسان حوالال  17 أساا فعاش سن. وماإ فال 

ان. وبقال مرحضا أكار من ثماني. أحّام  بمرض أخيه كاته حايّ عن الوعال  وبما أنّه طفل نيس 17فال الميعاد نفسه 
ما كنّا نفام مرضه وللنّه كان منقطعا عن الرضاع.. وقد انتدر فيه المرض تد حجيّا. ففال األحّام األول  كان حستفين 

ع  األمل من شفائه  وبان  أشا اإ قليال وحرضع قليال. ثم تضاحن للااح. وانقطع عن الرضاع. وغا . ولّما قط
أنّه سيموإ كأخيه  وضاق  حيلتال  حملته إل  القدّحس شربل. قل  آخله إل  القدّحس شربل اللي كن  أسمع قدّاسه 

. حمل  الصأاّل وحدي ومدي . وما أ دإ أن قدّاسه يليّن قلبي ويؤثّر فّي ويخّشعنيفال محأس. ما  بطر   وكان 
 حدفن عل  تعأال وحخلّيه لال. وأنا فال الطرحن سقتنال امرأة شفق  علاّل وحملته عناّل. ونحن ححمله أحد عناّل حتّ  هللا

صيح أفال الطرحن صادفنا امرأة ثاني.  كدف  الولد وقال : إل  أحن تأخلوه؟! س تتعأال نفسش! فالطفل مي ! وأخلإ 
ه ليأدي ناحركته بقّوة وناقرصتا تلوأخ المرأتان إليهعل  حدي ميّ   س حأدي حراكا. فنظر ال  طفلحبلال إك  أأو

 !عود به  إك قل  ما الفائدة من اللنا  للزحا ة وقد ماإأباكي. أن  م م. حياة فما أبدى وس عالم.. ونمعال
وكنّا فال فرشع  ونال مز ع. تابع. مدمش تأعد نحو  .ووئنا باا  تمام الزحا ة لعّل األ  شربل حدفيه نال عاجّ فد

إ إبن عّمال األ  وحامل. ابنال: عل  نيّ. هللا  نلنّ إل  األ  شربل. وصلنا إل  الدحر  فدعساع. عن الدحر. فقل  ل
 البلال  ومعأ اكع. قر  التابوإ   آنالفانحد  إل  الحجرة الموضوع فياا وامان األ  شربل فر  اليا  إنمجال

فقال: أن  ! ملفوف بايابهي  مال ابنالامرأتان واقفتان عند الأا . وعل  د و. الملبح المووود فال الحجرة  حوود 
المرأتان: واءإ إبن. عّمش بطفلاا  هفقال  ل. مجنون.؟! كيو أتيِ  باله الجنازة إل  ننا؟! فتأثّرإ منه  ولم أواو 

الطفل مطأقا فمه ميّتا. فقلَّأه مرا ا وفتح  ىالمرحض لتزّو ه لأل  شربل  وتطلّ شفاءه بدفاعته. فدخل الحجرة فرأ
حوضع الميّ   أي  وقل  لرفيقتال: إطرحال الولد عل  األ ض مال ما! جد وس شعر أّن فيه حياةحم فمه  فَفُتِح. ول

 حيئل فتح.   فال قر  تابوإ القدّحس عل  د و. الملبح  وفلري: إكا كان األ  شربل قدّحس حقيمهوواه إل  الأحر
ّخو   وسلّ منه فال فم الطفل  أّوس  التابوإ  وغسل حد األ  شربل بماء  وفتح فم الولد بملعق. الأ األ  اليا 

وأمسلوه شمع. بيده  ثم ناولنال  ال!ومن مع وثانيا  وفال المّرة الاالا.  ابتلع الطفل الماء  وعادإ إليه  وحه. فداق ُ 
أ ضعته فرضع. وأخلإ أبلال من الفرح  وعدإ إل  بيتال مسرو ة  بعد أن أتي  حزحن. باكي.  أدغدغ الولد    إحّاه

 .ة التال حملته معال وما أحّس. ونو ابن شا  بملء الحياة والعافي.أنا وا مرأ

 خفيّة يدٌ  -7

كان  ول هللا األ  ابرانيم الحاقالنال  ححدل سطح غرفته الواقع. للجا. الجنوبيّ.  فال دحر عنّاحا. نأّ  عاصف. 

م. عرف إخوتبه  40نحو شدحدة عندما وصل إل  حافّ. السطح دون أن حد ي  فسقم مع المحدل. إل  أسفل  من علو 

الرنأان باألمر فاأّوا إل  نجدته. إنّما أخلنم العجّ الددحد إك وودوه  اكضا نحبو بّوابب. البدحر  دون أن حلحقبه أكى. 

 ولّما سألوه منلنلين كيو تمَّ معه كلش؟! قال: لّما نوحُ  مبع المحدلب. صبرخُ  حباس: حبا بونبا شبربل دخلبش! فدبعرإُ 

 عل  األ ض  بعد أن أبعدَْإ المحدل. عناّل! كأّن حدا تَحملنال وتضعنال

 حادي عشر: في الكابالّ 

 نقل الجثهان -1

عل  الأال من  بطر  ضانر حّملهوتابوتا سئقا من خدّ الجوز   دربلل الدكتو  وو ج شلرهللا صنع

أر من ونقل الجامان إل  غرف. أك؛ وطلّ من الرنأان أن حضعوه فال ملان سئن  1909فال أوائل خرحو   بيروإ

نال حجرة أ ضيّ. عل  زاوح. الدحر الدرقيّ. الجنوبيّ.  عل  حسا  الداخل من الأّواب.    السابق. واقع. ونوباّل األول 

  وكان الجامان فال تابوإ شأيه بخزان.  س حوود غيرنا. أ ضاا مدقوق. حجرحّ.. ونال معقودة بالحجا ة أحضا

وقد حضر نقل الجامان وماو  من الجوا  ومن الدركاء. ولم ؛ فُوِضع فال زاوح. أفقيّا وكان نلا التابوإ مقفال
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كن  حاضرا حوم نقل وحداد األ  بطر  دميان: تدّون أي كتاب. عل  قأر األ  شربل عند دفنه أو بعد نقله. 

ر الجامان إل  اللابالّ. ألأسناه كتّون.  وللّن وامان األ  شربل  كان حرشح سائال خاصا كان حألّل اللتّون. وسائ

ر إل  تاييرنا كّل بضع. أحّام. والنا  كانوا حتوافدون لزحا ته  فيلامون حده وحتأا كون منه التماسا مالبسه  فنضطّ 

 .للدفاء من أمراضام  واستجالبا لأركاإ هللا عليام بدفاعته

 

 شفاء شلوة -2

ل  المستدببف  لقببد شببعرإ  بعببد الحببر  العالميّبب. األولبب   بببألم شببدحد فببال خاصببرتال. فببدخشبباد حوشببّ نلببد: 

األميركال فال بيروإ  حيث ملا  أ بعين حوما  أوري لال أثناءنا عمليّ. وراحيّ. استخرج فياا من كلبوتال اليسبرى 

بحص.  فخرو  معاف . وبعد سن.  عدإ أشعر بلاإ األلم فال كاإ الموضع. فأتب  أّمبال وشبقيقتال غاليب.  إلب  دحبر 

صبلّيتا بحبرا ة ملتمسبين لبال الدبفاء. وقبد طلأب  والبدتال مبن ما  ما ون عنّاحا. ونناك زا تا ضرحح األ  شربل  و

أحد الرنأان  أن حعطياا طوقا حمّس وامان األ  شربل  للال أضعه فال عنقبال التماسبا للعافيب.. فأوابابا الرانبّ أنّبه 

سيعطياا ما نو أثمن من الطوق. وأعطانا قطع. قماش كان  تح  عنن األ  شربل  وغسل حد األ  شربل بعد أن 

اا من التابوإ  برفعاا قليال ووضع ماء الاسل  فال قنّينب. صبايرة  سبلّماا إلب  والبدتال. وعنبد  وبوع والبدتال أخرو

بالماء المأا ك وبالقطع. القماش  وضع  القماش فال عنقال وشرب  من الماء. وبعد ليلتين  أح  فال الاالا.  أناّل قبد 

للّمنبال وس كلمب.. وفبال النابا   أخروب  بحصب. بحجبم انتقل  إل  بي  األ  شربل حيث  أح  فال الحلم  انأا  لبم ح

 .حأّ. اللوبياء اللأيرة. وبعدئل ا تح  من ووعال  ولم أعد اشعر به حتّ  ابن

 عاقر تلد -3

عند مجالء والدتال  إل  دحر مبا  مبا ون عنّاحبا  التقانبا أحبد مواطنيابا  نعمب. حوسبو نعمب.  : حوشّ وحضيو

سن. دون أن حرزق ولدا. فأعط  والدتال نصو ليبرة  كتقدمب. للبدحر  علب  أن  27وا بابن. عّمه  منل اللي كان متزوّ 

تأتيه بأرك. من األ  شربل  عس  أن حرزقه وزووته ولدا. وقد حمل  والدتال  لنعم. وزووته حن.  برك. مال التال 

 .حملتاا إلال. ولم حمِض بعد كلش سن. حـتّ   زقا ولدا ككرا  نو وحيدنما  واسمه طانيو 
 رة القبرزيا -4

كالتجائام إل  القدّحسين     شربلزّوا  عدحدون ومن وميع الجااإ واألمم والدعو . والتجاؤنم إلال إنّ 
عتقادنم بقداسته وصالحه. وبعض أصحا  الطروش حخّصونه بدالء من مواليد ونتاج ماعزنم وحيواناتام  س

إّن كايرحن من الطوائو . وكنّ به صاحأه ألنّه لهوحأتون باا أمام قأره وما وقو مناا كان للدحر  وما عاد للقطيع 
وكايرون عندما حطلّون فوق الدحر عند   ستدفاء من مرضامالمسيحيّ. والاير المسيحيّ. حتقاطرون لزحا ته لال

 .الأيد   كانوا حدبّون عل  األ بع.  أي عل  األحدي واأل ول

 عندي اوالد زغار -5

كان  مصاب. بداء النقط. وكان البدكتو  وبو ج شبلرهللا حعالجابا  ان مرحم زوو. بطر  ابال موس  من شخنيا

وحستحضر لاا اسدوح. مبن او وببا علب  مبدة طوحلب. دون ان تسبتفيد شبيئا. اتب  زووابا الب  زحبا ة شبربل وقبال لبه: 

 دخلش اشفال لال نا المرأة سن عندي اوسد زغا  ححتاوون لخدمتاا وقال له وانال عل  استعداد لصبّ ا ض اللابلّبه

 نأبان فبال الطرحبن احبدنم  3)حيث حوود وامان شربل( بالأباطون  ثبم عباد الب  بيتبه. وفبال الليبل ابصبر فبال الحلبم 

وكان سائرا فال الوسم وفال عنقه بطرشيل ونر اس  شربل فركض اليه قبائال لبه: دخيلبش حبا ا  شبربل اشبفيلال نبا 

 حاس وتماما.المرا فقال له: خلص شفي  ما عادإ تمرض وبالفعل فقد شفي  المرأة 

 أخذت يده ووضعت ا على عيني الهريضة -6

  مرض عصأال بعينال اليمن  فلان  ترّف  فّا عل  عدد البدقائن 1903 \8\6شاد عقل الحائش: حصل لال فال 

وعجز أطأّاء بيروإ عن شفائاا  فسبمع  بخأبر القبدحس شبربل فبلنأ  إليبه وز تبه فوودتبه موضبوعا بتبابوإ فبال 

 حده ووضعتاا عل  عينال المرحض.. وبعد مدّة وويزة زال ألماا و وع  صحيح..إحدى غرف الدحر  فأخلإ 

 أهم من أطباء بيروت -7

شاد طانيو  موس  من إنمج: حصل لال ووع أليم وبدّا فبال كتفبال واسبتمّر مبدّة فبال نبله الحبال واسبتعمل  لبه 

وفبال طرحقنبا عّرونبا علب  عّمبال  العالواإ فلم أستفد شيئا. أخيرا عزم  نل  اللنا  إل  بيروإ برفق. عّمال سبابا.

األ  حوسو فال دحر عناحا وأخأرنه أنال كانّ إل  بيروإ لمعالج. ألم كتفه عند أطأائاا. فقال له عّمبه األ  حوسبو: 

عندنا ننا طأيّ أنم من أطأاء بيروإ ونبو األ  شبربل! ز ه وخبل منبه بركب. تدبّو. فبدخل  اللبابال حيبث وامبان 

بطر  مدمش زنّا  أثوا  التقدحس بعد أن وضعه عل  وامان شربل فتزنّبرإ ببه شربل وصلي . ثّم أعطانال األخ 

 وعدل  عن اللنا  إل  بيروإ. وثانال حوم ناض  سالما وواصل  أشاالال وما  اوعنال المرض.
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 فتحت مريم عيني ا -8

شادإ  حم. زوو. بطر  موسب  مبن إنمبج: مرضب  مبرحم حفيبدتال ببالحم  الخأياب. واشبتدّ عليابا المبرض 

قدنا الحس. وقد عالجاا ودنا سابا فلم تستفد وأمس  أخيرا كأنّاا ميت.. فنل نا إضباءإ سبراج زحب  أمبام وامانبه فاف

ألول شفائاا. ولّما أضأنا الزح  أمبام وامبان شبربل فتحب  مبرحم عينيابا وطلأب  األكبل وفبال الحبال فا قتابا الحّمب  

 وشفي .

 
 

 (8/16 متّى)ثاني عشر: شفى جهيإ الهرضى 
 األق يوسف ميفوق شفاء -1

سأوع. أإن األخ حوسو ميفوقال علن بزلعومه عظم ونو حأكل. فتألّم منه كايرا نحو شاد األ  حوسو إنمج: 
فاستدعينا نجيّ بش الخو ي  فأخل ححاول إخراج العظم  فلم حجد له أثرا  ومع كلش لم حزل األخ حتألّم. إل  أن 

ن الووع! فقل  له: حا أخال ماكا ترحد أن أعمل لش؟ خل كأّاح. واءنال ليل. ما وصرخ قائال: دخيلش! كدإ أموإ م
حصلاّل  اكعا و اح زح  وأضئاا عند نعش األ  شربل لعلّه حدفيش. ففال الحال أخل اللأّاح. وأضاءنا عند التابوإ 

ة   فيع مسندا حدحه عليه. فعندنا تنّخم فخرج العظم من زلعومه فأ انال إحّاه  وحفظته معال مدّة  وطوله طول ا بر
 .شأه الخيم

 
 شفاء أب الياس إههج -2

حدث مّرة أن شعرإ بألم شدحد ودّا  وأنا والس  فال ونأال األحمن بات. فال الليل آلمنال كايرا. ولم أستطع 
المدال بدون عصا   فنظرإ إل  محّل األلم  فوودإ اللحم نافرا من موضعه كما لو كان دّق فال ونأال مسما . 

ال عل  العلاز وّرا. وكنأ  إل  ضرحح األ  شربل  وكان عندئل وامانه فال اللابالّ فقم  عل  مال  أوّر كات
 .الصايرة. فاسل  حده بالماء  ودنن  موضع األلم فدفال حاس  وعدإ إل  غرفتال بدون عّلاز

 
 (31-29/ 1 مر)شفاء من حّهى التيفوئيد  -3

األخوة األخ برتلماو  أحطو مرحضا بحّم  إل  قزحيّا  وودإ أحد  عنّاحاولّما  وع  من شاد األ  علوان: 
التيفوئيد مدرفا عل  الموإ  فأخأرته عن األ  شربل  وأعطيته قطع. من قلنسوته  كان  عل   أسه فال المقأرة 

 .أخلتاا عل  سأيل الأرك. فوضعاا عل   أسه بأمان.  وصلّ . وفال اليوم الاانال شفال
 مكرسحشفاء  -4

أصأ  بمرض العصبأال فبال  كأتبال. وقبد وصبل  تقرحأبا إلب  حبدّ اللرسباح.  وأنا شخصيّا قدشاد شألال شألال: 
وتعالج  لدى األطأّاء  أككر منام الدكتو  العنيسال من واج  والدكتو  نجم من لحفد  دون أحّ. نتيج.. فالتجبأإ إلب  
شببفاع. األ  شببربل  وأخببلإ مبباء مأا كببا علبب  ضببرححه  وقماشببا لمببس وامانببه  وشببرب  المبباء ومسسبب   كأتبباّل 

 .بالقماش  فدفانال هللا
 

 شفاء سابا العويني  -5
فتعالج  عند الدكتو  وروال شلرهللا  ولم حنفعنال  1925كن  شعرإ بألم شدحد فال معدتال بدار آ  من سن. 

عالوه األّول  وس الاانال  وس الاالث. وأشا  علاّل أن أنزل وإحّاه إل  بيروإ  ألول التصوحر الداخلاّل. وكان ظنّه 
  فأوأته غدا نفّلر بالمسأل.. وغاد ته  وانفردإ لوحدي أناوال األ  شربل  وأسأله المرض سرطان أنّ كظناّل   

الدفاء  ونل إ له نل ا طفيفا أي قرشين. وفيما أنا نائم  حلم  أن األ  شربل حضر علاّل  وحرق  قع. من 
ان الصأح قرحأا. فااد إ فرشتال  أثوابه  وأكا   مادنا بالماء وسقانال إحّاه. فأفق  من نومال متألّما كايرا وك

أحضرنا  وأكنّ لزحا ة ضرحح األ  سماتّما لتقدحم اللبيح.. فقل  فال نفسال    األ  حوسو إنمج فصادف  أخال
شربل  وما قد إ أن أحضر اللبيح. كلّاا من شدّة األلم. فارول  ماشيا لزحا ة الضرحح. ولما شاندتنال زووتال 

ج  كونال قر  القأر. فاناك بعد أن صلّي   ووفي  نل ي  أخلإ من األخ المولّ وأوسدي وابن. أخال  لحقوا بال فأد
بخدم. الجاّ.  قطع. من أثوا  األ  شربل  وأحرقتاا عل  طأق. علأ. تنش  معدّة لخزن الأرشان  وأكب   مادنا 

و  بطرحقال عل  بالماء  عل  شأه ما تراءى لال بالحلم  وشرب  الماء. وعدإ إل  بيتال شاعرا بخفّ. األلم  وعرّ 
حوما س  17وكن  من   بي  ابنتال  مرحم زوو. طانيو  بطر  موس  ابن أخال أل تاح  فعرض  علاّل الطعام

م  لال خأزا وطعاما  كوس  محدال. فأكل   غيفا فقل  لاا س بأ  أحضري  فقدّ   أستطيع قأول الطعام إس ناد ا
 وحدا  وحدا حتّ  المساء. فأكل  أكال صحيحا  ولم أعد كامال مع محداحتين. وتابع  طرحقال لأيتال  واأللم حخّو 

 .أشعر باأللم
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 شفاء أب يوسف إههج -6
أنا كن  مصابا بمرض فال زسعيمال  مدّة ثالث سنواإ ونيّو  وقد استعمل  عالواإ من الدكتو  وروال 

اودنال  إل  أن شلرهللا  ونجيّ بش الخو ي ووأرائيل الطوحلال  فلن  أحصل عل  بعض الراح.  وكان الووع حع
  ووضعتاا فال عنقال. وقد مض  علاّل ثالث سنواإ ولم أشعر بووع قّم. . األ  شربلأخلإ خرق. من بدل

 .والخرق. لم تزل حتّ  ابن فال عنقال
 

 (9 يو)شفاء من مرض عينين  -7
أصابنال ووع شدحد فال عينال  و افقه احمرا  فياما  إل  أن صا تا مال برك. دّم. شاد حوسو ناصيو: 

فال وفنال  )ناتج عن إصاب.  بالرمد  ونو التصاق الجفنين بمادّة لزو.( عندما أفين من النوم  كان العمصو
حقأضاا  فال أستطيع أن أفتح وفنال  إسّ بالاسيل بالماء وأّما نظري فأقال سليما. وكان الووع والعمص حخفّان عناّل 

  كان حعاودنال بددّة  وبقي  عل  نله الحال ثالث فال شاو  الدتاء. واأللم  من أّول الربيع إل  أواخر الخرحو
سنواإ. وكان حعالجنال سابا طنّو  موس   واستدرإ نجيّ بش الخو ي الطأيّ القانوناّل  فلم أستفد شيئا. فنل إ 
للقدّحس شربل إكا شفانال أقدّم له نصو ليرة سو حّ.. وكّل سن. أشتال حوما مّجانا فال  زق الدحر  وأعطال شاادتال 

بدفائه لال. ثّم أتي  فز ته وغسل  عينال بماء غسال. حده  وأخلإ الماء معال  وظلل  نحو عدرة أحّام  للجن.  
الووع تماما  بعد عدرة أحّام. وقد مض  علاّل أكار من شار ونصو فا قنال العمص حاس  وزال أغسل عيناّل. ف

 .وما عدإ شعرإ بألم  وللن س حزال فال عيناّل أثر ا حمرا  (1926سنة )
 

 شفاء مشلول -8
  وما عاد استطاع لال ابن خال حدع  وروس  حدا  من إنمج  كان مصابا بدلل نصفالّ شاد موس  موس : 
اء العدحدة  مدّة سأع. أشار. فطلّ قطع. من أثوا  األ  شربل  ووضعاا عل  وسطه  المدال   غم وسائم األطأّ 

 .فدعر حاس بتحّسن  وشفال تد حجيّا  وابن نو بملء العافي.
 

 شفاء أق بطرس جّواد مشهش -9
حصل لال تيأّس وتدنّج فال كتفاّل  حتّ  لم أعد أستطيع أن أحّرك حدّي. فلنأ  إل  ضرحح  ول هللا األ  

 .شربل  وفتح  تابوته  وتناول   قع. صايرة أمر تاا عل  حده الطانرة  ثّم عل  كتفاّل  فزال عناّل األلم تماما
 تشفاء امرأة يوسف الخوري من عهشي -10

  سأّّ تدنّجا وحأوس. فال إن امرأة حوسو الخو ي عمدي   أصيأ  بمرض عاصٍّ شاد األ  حوسو إنمج: 
أعضائاا. فأخلونا إل  بيروإ مّرتين أو ثالث.  وألّفوا لجن. أطأّاء بدون ودوى. ز تاا مّرة فأخأرتنال بعدم ودوى 

األ  شربل  ولال األمل بدفائش. ففعل  وكان   األطأّاء فال مداواة مرضاا. فقل  لاا: أنا أ سل لش خرق. من كتّون.
 .نله الخرق. الدواء الدافال كما قال  لال نال مع أنلاا

 في نيويورك -11

اشبار فببال الوسحبباإ  7وأيبل  بمببرض الللبال سزماببا  -ابتليب   بطرسببي. زووب. ناصببيو سبعادة مببن حصببا اإ

يوحبو ك فاقامب  فيابا مبدّة مبن البزمن ولبم المتحدة  فأ سل  ال  مستدف  مرحم العل اء فبال مدحنب. نباتين مبا  فبال ن

تحصل عل  الدفاء. س بل قطع أطأّاء المستدف  المانرون األمل من شفائاا. ففال كاإ حوم ونال بضين شدحد خطبر 

لاا أن تنل  نل ا للقدحس شربل لعلّه حزحل عناا مرضاا الددحد فحالما نل إ نلا النبل  شبعرإ براحب. تاّمب. وعبادإ 

 .1920\11\20ول . وكان كلش فال إلياا عافيتاا األ

 وشانت رقبته منحنية -12

 1902: إن ابنال نعم. المووود حاليا فال أميركا  عبام 1925\8\15شادإ فول. أ مل. نعم. دحّ من غوما فال 

كان فال عمر الرابع. عاوزا عن المدال س تخاء أعصابه وكان   قأته منحنيب. لجاب. الدبمال وس حسبتطيع اسلتفباإ 

أخرى. وقد  آه عدة أطأاء منام المرحومان البدكتو  انطبون ببش خيبرهللا وبران والبدكتو  أمبين أفنبدي  من وا. إل 

اشبار. وفبال كاإ ليلب. سبمع  فبال  5توما الأترون  وقد بقال عل  نله الحال دون أن حستفيد شيئا مبن عالوامبا نحبو 

ا تحلميبه مبا  ح حصبح! وعنبدما الحلم صوتا حقول لبال: ادفعبال لبال  ببع مجيبدي حتب  أشبفال لبش ابنبش وإس وابدك مب

ناض  فال الصأاح أخأرإ الخو ي بولس فا   من غوما وأخأرته بالحلم. فقال لبال: حووبد  انبّ قبدحس فبال دحبر 

عناحا انل ي له فيدفال ولدك. فنل إ لبه الرببع مجيبدي وطلأب  منبه شبفاء ولبدي فدبفال فبال الحبال واسبتقام   قأتبه 

 ه إل  دحر عناحا لزحا ة القدّحس شربل ووفي  النل .واشتدّ عصّ  وليه ومد  ألّول مّرة  فأخلت

 انتعش وبدأ بالرضاع -13



 73 

: إّن أقم  فال بي  الخو ي حنا شحاده مبن قرحب. 1925\9\10شادإ مّرة أ مل. بطر  الاأري من إنمج فال 

ان مدمش بصبف. مرضبع سببن شبقيقه. ففبال كاإ حبوم أتينبا بالولبد إلب  محأسب. عناحبا ألوبل تنصبيره فبال كنيسبتاا وكب

برفقتنا أم الولد ووالده وودته وعّمه الخو ي حوحنا الملكو . فأعد انتااء حفل. تنصيره نزلنا من المحأسب. إلب  البدحر 

لنتأا ك من وامان األ  شربل اللي كان أخرج مبن القأبر حبدحاا. فلّمبأ فبتح تابوتبه واقتربنبا منبه شبممنا  ائحب. غيبر 

مدينا فال طرحقنا إل  مدمش  ولّمأ ابتعدنا مساف. عن البدحر مبرض الولبد طيّأ. منأعا. من وامانه. وبعد نله الزحا ة 

فجأة وومدإ عيناه وأخل حئّن وامتنع عن الرضاع فخفنا عليه خوفا خوفا شدحدا. فاستد ك عندئل عّمه الخو ي وقبال 

ّن  ائحب. وسبمه لجدّة الولد: إّن ما أصبا  الولبد نبو بسبأأش نباتج عبن قلّب. إحمانبش بقداسب. األ  شبربل وعبن قولبش: إ

سبمع  ودّتبه نبلا اللبالم سبجدإ علب  األ ض وببدأإ تطلبّ  ابدع.... فيمنال بقداسته واطلأبال منبه شبفاء الولبد. فلّمب

متضّرع. إل  األ  شربل والدموع تتساقم من عينياا أن حدف  الولد مّمبا ألبّم ببه ونادمب. علب  مبا فبرط منابا. ونبل  

إلب  البدحر ووضبع النبل  وأتب  بأركب. مبن وامبان األ   ا وبع واحبد منّبأنل الولد لأل  شربل نل ا طالأين إببراءه و

 شربل  فحالما وضعنا نله الأرك. عل  الولد انتعش وبدأ بالرضاع كعادته وشفال.

 أوالد وبابنة3جاد علي ا ب -14

: بعبد أن أخبرج وامبان شبربل مبن المقأبرة  كنأب  امرأتبال لزحا تبه 1925\9\10شاد حوسو عأود مبن إنمبج 

 أوسد وبابن..3ن هللا بدفاعته أن حرزقاا ولدا. فاستجا  هللا طلأتاا عل  حد صفيّه وواد علياا  وطلأ  م

 امتنإ عن األشل -15

سببنواإ بمببرض المعببدة فضببعو  8: مببرض أسببد ابببن ابنتبال ونببو بعمببر 1925\11\15شباد حنببا الحسببينال فببال 

أشببار  فأخلتببه ووالدتببه إلبب  إنمببج  9وسببمه واصببفّر لببون وواببه وامتنببع عببن األكببل. وبقببال علبب  نببله الحببال نحببو 

لمعالجته عند سابا العوحنال فما وودناه. فقال  أّمه: إنّبال عبدل  عبن تطأيأبه عنبد األطأّباء وعزمب  علب  تطأيأبه عنبد 

القدحس شربل. فسرنا إل  دحر عنّاحا وز نا وسد القدّحس ووضعنا لبه نبل ا علب  نيّب. شبفاء الولبد. وبعبد  ووعنبا إلب  

 أم شفال الولد من ألم معدته تماما ولم حعد حدعر بأدن  ألم فياا و وع حأكل كعادته.بّج. ومضال بضع. أحّ 

 مشيا على األقدام -16

: لمببا كببان ولببدي اليببا  مرحضببا بببداء الصببفيرة 1926\7\1شبباد طنببو  لطيببو مببن فتقببا فتببوح كسببروان فببال

 اتفد شبيئا مبن العالوباإ وكنّبومصابا بضعو المعدة وكان طأيأه األخير الدكتو  خليل كبرم مبن غزحبر. ولمبا لبم حسب

شار كانون الاانال ألام  بأن شفاء ولبدي ن بحال. قلق. من نحوه  وإك كن  نائما نحو انتصاف الليل الخامس عدر م

الملكو  مقيّد بزحا ة وامان األ  شربل. فناض  فو ا من فراشال ونل إ بأن أحضر وولبدي فبال اليبوم األول مبن 

عل  األقدام للتأرك من وامان شربل. اخأبرإ ولبدي بلبل مبا حبدث معبال وبدبرته  شار تموز المقأل إل  عناحا مديا

بقر  شبفائه. ونلبلا كبان ففنبه تماثبل للدبفاء حباس وفا قبه المبرض تمامبا. وإتمامبا لنبل ي حضبرإ وإحّبأه فبال اليبوم 

 المعيّن إل  دحر عنّاحا.

 فقدت السهإ باذن ا -17

اصيأ  شقيقتال مرتا ونال  1900: حوالال سن. 1926\9\29شاد موس  غانم من لحفد مدحر قضاء وزحن فال 

سنواإ )ونال اليوم فال اميركا( فأصابتاا صدم. فبال احبدى اكنيابا وبسبأأاا فقبدإ السبمع باكنابا نبله تمامبا.  8بعمر 

عرضتاا عل  بعض األطأاء ولم تستفد من العالواإ. فطلأ  منال شبقيقتال ان أ سبلاا لزحبا ة القبدحس شبربل. وفبال 

لب  الموضبع الموضبوع فيبه وامبان شبربل ودخلونبا الأبا  شبعرإ بطنبين قبوي فبال أكنابا المصباب. حال وصبولاا ا

 وبالحال عاد الياا سمعاا.

 

 فرزقه ولدا -18

: إن حوسو بطر  اببال ناصبيو مبن ميفبوق بقبال لبم حرزقبه هللا مبدّة 1926\10\9شاد األ  بطر  زنرة فال 

 ه نعيم وفال العماد شربل.سن. بعد زواوه. فنل  لرول لدربل فرزقه ولدا سما 13

 

 ربإ ساعة بعد -19

: نأ  سبنال ودحبع  ونبو بعمبر السبنتين والنصبو  خبراج 1926\10\17شادإ مرحم بركاإ من ححدوش فال 

إل  البدحر أخبل أحبد الرنأبان  المع حمات الفال عنقه  فأت  به أمه نله إل  دحر عناحا لزحا ة األ  شربل. وبعد وصول

عبرف المحبل البلي كبان ألم  المعاف  حت  ان الّ وسم شربل. وبعد  بع ساع. أ وعه إلوأدخله ودنن عنقه من  يولد

 الخراج. هفي
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 فخاف أهلي على حياتي -20

بمرض حّمب   1926شادإ دحأ. زوو. نعم.هللا ابرانيم من لحفد: مرض  عل  أثر وسدتال ابنال اسطفان سن. 

علب  التبنفس وبقيب  علب  نبله الحبال نحبو شبار  النفا  التال سزمتنال مبع السبعال وضبين الصبد   فلبم أعبد أقبوى 

فخاف أنلال عل  حياتال واستعملوا لال عالواإ ووسائم لم أستفد مناا. فنبل إ أخيبرا لدبربل وانقطعب  عبن تنباول 

الدواء فدعرإ بالراح.  ولم حمبِض علبال اسبأوع حتّب  قمب  ألشباالال. وقبد حضبرإ لزحبا ة شبربل أد  علب  حبدّي 

 .و ولاّل فقدّم  نل ي وشلرإ هللا

 ثالث عشر: بثار شربل

ْسُح شربل وماء مصلّى عليه -1  مِّ

ع  منه بركاإ حدث   أخلُإ المسح الدعرّي اللي كان حلأسه فال المحأس.شاد األخ بطر  مدمش:  ووزَّ

عندنا ماء مصلّ  عليه منه فال حياته  س نزال ! وحؤّكد عيد نلد: بواسطتاا عدّة حوادث من شفاء أمراض مختلف.

 .حتّ  اليوم  ونو محفوظ كَلْنز ثمين فال بقاعلفرا نتأّرك منه

 

 !فادحإههال  -2

س حوود من ثيابه الرثّ. التال كان حلأساا  أو من الأال  اللي كان حنام عليه شالء. شاد األ  حوسو إنمج: 

كان   فال الدحر  التال حلكر بعض الرنأان الديوخ  أنّاا غرفتهنله كان  كّل آثا ه وثروته فال الدنيا. وأّما 

مخّصص. له  فاال ماجو ة حوضع فياا الحطّ واألغراض القدحم.  وحال. ا صطأل أنظو مناا. وأظّن إكا دخلتم 

 .إلياا  تسخرون منّا لقلّ. اكتراثنا بلكر القدّحس شربل. وصومعته فال المحأس. س أظنّاا أحسن حال. من نله

ظ من ثيابه. وس أحد فِ سم  وس حُ المحأس.  وس س فال الدحر وس فال ا له س ككروحضيو األخ بطر  ميفوق: 

حعرف أنّه كان مقيما فال الدحر  أو فال المحأس.  إسّ الرنأان اللحن عاصروه وسمعوا به. أّما فال نله األملن.  فال 

يّون  لوس الديع. وحؤّكد األ  نعم.هللا مدمش: سم له ووامانه المحفوظ ننا  س حعرفه إسّ اللحن عرفوه حيّا وميّتاا

لربّما ما كان تنأّه الرنأان باللفاح.. وولّام بسطاء  ونم وأنا فال أّولام مقّصرون  فال حّن األ  شربل بتأخيرنا إل  

اليوم فال الفحص عن فضائل األ  شربل السامي.  وعجائأه المداو ة. ومن دسئل تقصيرنا  أنّا لم نحفظ شيئا من 

 .ثيابه  وس غير كلش

 

 برشات -3

ا  قسما من اليدحن واألظافر  إك كانوا حَْنزعون مناا برك. ححملوناا معام. وشعر  أسه ولحيته لم الزوّ شّوه 

 !ما كان حزو ه واحد  إسّ وحنتو قليال من شعره  ليأخله برك.  فحأَن منه إسّ القليل  إك أخله الزّوا  أحضا

حس  لمزحد احترامال له  فأعطونال قطع. طلأ  من الرنأان برك. من نلا القدّ وحقول الدكتو  وو ج شلرهللا: 

قماش من الاو  اللي حمّس وسمه فال التابوإ  وعليه بعض بقع من المصل الراشح. والزّوا  اللحن حطلأون برك.  

 أو منبعد ا لحاح الددحد   -اللي حضطر الرنأان لتاييره كّل أسأوع عل  األقلّ  - حعطون قطعا من نلا الاو 

   أو قليل من الماء من غسال. حده  أو من بّخو  اللنيس..ه قاقيع حلمسون باا وسم

 الزّوار -4

 .فلّما  أوا الجاّ.  تعّجأوا وقالوا: إنّام لم حروا مالاا قّم. و كعوا عند التابوإ وصلّوا 18واء الزّوا  الرسوليّون

ّّ اسإمن الزّوا   إك  أحيانا حتضاحقون الرنأان حجاون عند تابوته وحصلّون  وكان العادحّون كانوا والزّوا  نتمام ّن

 .بام  وبضيافتام فال نلا الدحر المنفرد  كان حللّفام انتماما خاصا ونفقاإ

 رابإ عشر: الدشتور جورج شكرهللا

 !دهشتُ  -1

  حيث لم حمّر أمامال  كطأيّ  حادث كالا  وس سمع  بماله قّم  وس قرأإ أنا لّما  أحته  ألّول مّرة  دند ُ 

ّّ ع من كاتال مندفعا بعامل الرغأ. العلميّ.  لعلاّل أنتدي إل  سّر حال. نله  ن حادث ماله. كللش فحص ُ فال كتّ الط

كّل الجاّ. أنّه غير بال  وأّن بعضا من عضالته بقي  عل  حالاا الطرحّ.. وقسما من  إك فحص ُ  الجاّ.. وودإُ 

غما عّما نزع منه  مّمن كان حأتيه زائرا مفاصله ليّن. تطوي  وأّن قسما من شعر  أسه ولحيته لم حزل مووودا   

قصد الأرك.. أّما باقال أعضائه  ففناّل لم أ ى مفقودا مناا سوى عينيه التال تعّطل  بسأّ المياه  التال كان  تتساقم 

                                                 
 ابباء غليادو  وغاسن وفرنسيس ما حّا  وكان  منوط. بام الزحا ة الرسوليّ. عل  الرنأانيّ.. 18
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الأطن ألفيته كأاقال بطون الجاث  لم أ ى  حينما كان فال المقأرة. ونلا التعطيل  نو باألحرى تدوحه. ولّما فحص ُ 

 .بأنّه فتح. غير أنّه وّو قليال من مرو  الزمن عليه وحاا ظانرا  وس شعرإُ فيه تد

 

 (22/44 لو)البالزما أو مصل القروح  -2

بعينال بُقَحا عل  ثيابه الأيضاء  نال متسأّأ.  واألغر  من كّل كلش  األمر اللي حيّر عقلال  ونو أناّل نظرإُ 

ا  لون وسماك. المصل الطأيعال  اللي حنضح من األوسام عن مادّة لزو. نضح  من مسام وسمه  لوناا وسماكتا

الحيّ. التال تعترحاا القروح. ونله المادّة نفساا  بعد خروواا من المسام   ائحتاا كرائح. المواد المصليّ.  التال 

 .تَْنزف من الجسم بداع مرضال كداعال األمراض التال تعترحه

.. وكان  الجاّ. طرحئ. كأنّاا ساع. موإ األ  شربل. ولم تلن تتصاعد مناا  ائح. كرحا.  بل  ائح. عفون

حنجو ا من العفون. والعرق  العوحنال مألووكان  ترشح عرقا  فلنّا نمسح فوطا عل  الجاّ.  ونأقياا معنا برك.. 

به عند حلول مرض  نه وحستدفونأخلوححنجو  فيه برك. من واّ. األ  شربل   هوبقال النا   عندما عرفوا أنّه مع

 .ما

 

 !لغز الجثة -3

نقطاع اسأله محامال ا حمان: نل حملن ألسأا  طأيعيّ.  كددّة الأرد  وكارة الماء. أو ألسأا  سابق. للموإ  ك

قتصا  عل  الأقول من الطعام  أن حسأّّ شيئا من قالل من األكل  وإمات. الجسد  واسالنا  عن أكل اللحوم  وا 

 كلش فال الجاّ. بعد الموإ؟

رإ بلاتال  وس قرأإ  أّن نله العلل توود فال الجاّ. مال نله العوا ض. ففناّل بعدما فحص  اختأ ماأوا : 

نله الجاّ.  سأل  أطأّاء قاد حن فال بيروإ  وفال أو وبا  إك سافرإ مّراإ. وما أحد استطاع أن حفيدنال شيئا  فاله 

عّما إكا كان  حادث. نظيرنا قُيِّدإ فال الحادث. فرحدة  لم حقع مالاا  تح  حد طأيّ ما  ولم حقد  أحد أن حفيدنال 

. وإناّل لم أزل أُنَقِّّ للوصول إل  معرف. حادث.  ورإ فال العالم  تدير إل  ووود واّ. حفظ  حالتاا التا حخ الطأاّلّ 

 .كاله

 

 !مستحيل -4

ن المانرحن  قد وسأله أحضا: أتعتقد أّن حال. نله الجاّ. طأيعيّ.  أو فائق. الطأيع.؟ أو س تظّن أّن أحد الرنأا

 توّصل إل  اكتداف دواء ححفظ نله الجاّ.؟

سن.  17ختأا   بعد أن فحصتاا مّرة ومّرتين كّل سن.  منل فأوا : إعتقادي الدخصاّل المأناّل عل  الد   واس

ء نو أّن نله الجاّ. محفوظ. بقّوة فائق. الطأيع.. وأّما أّن أحد الرنأان قد حلون اكتدو دوا( 1909)سن.  تقرحأا

كتداف الارحّ  إعجا  العالم لحفظاا عل  نلا الدلل فأويّ أّوس: إنّه لو صّح كلش سستحّن كلش الملتدو نلا اس

ّّ حأللون قصا ى الجاد  للال حلتدفوا  . ألّن علماء الط ّّ العلماّل وإكرامه. وحلون فاق العالم باستو   داني. الط

يم. بال  ائح. كرحا. أكار من أسأوعين. وأّما الرشح الحاصل دواء ححفظ الجاث  ولم حتوّصلوا إل  ما ححفظاا سل

ّّ أن حفّلر فيه. فضال عن أّن مال نلا اس كتداف  حستحيل فال نله الجاّ.  فما خطر عل  بال أحد من العلماء فال الط

أحضا أّن من  مع ووود الرشح. من المعلوم  أّن فال الرول الحاّل السليم مقدا ا من الدّم معدّله خمس ليتراإ. ومعلوم

ن وين فال المئ.. وأّما األ بع تداح  إسّ ثالث ليتراإ  بمعدّل الستّ نله اللميّ.  س حوود مصل  أعنال مادّة قابل. اس

وامدة. ففكا قيل  إّن ما ترشحه الجاّ. نو المصل الطأيعاّل اللي بقال  الأاقي.  فاال ما بين أمالح وكرحاإ دّم  وموادّ 

يّ. المصل المفروز  فاق  الجسم تفرز غرامين أو غرام كّل حوم  فتلون كمّ  تعدّل أّن مسامّ  فال الجسم بعد موته  وإكا

يّ. المصل المحفوظ فال وسمه  وق  مماته. كما حجّ أن تنتاال بعد مرو  ثمانال سنواإ من موته  نلا إكا كمّ 

لي سحظته عل  الجاّ.  من نلا اعتأرنا أّن المصل الراشح ححفظ وميعه  وس حتأّخر منه قد  ما حلون محفوظا. فال

المصل الراشح حوميّا س حقّل عن غرام. وأنا أقول إّن المصل اللي حرشح حوميّا من واّ. األ  شربل حستحيل أن 

 حلون غراما واحدا فقم  ألّن اللميّ. التال نرانا عل  واّته  لو كان  غراما واحدا  لما كان  ظارإ باله الازا ة.

  وخصوصا  نأان نلا الدحر  اللحن الفناّلّ  د ى مناّل بمقدا  تالحّ الرنأان الطأاّلّ وأويّ ثاني.: أنتم أ

حصرفون ناا نم فال الحقل  س حعرفون غير الصالة والدال اليدوّي. وأنا أعتقد أّن بساط. الرنأان  وقلّ. إكتراثام  

 ك قّوة فائق. الطأيع..وعدم إعتنائام بحامان األ  شربل  كان كافيا وحده لجعله حأل   لو لم حلن ننا

وقل  أحضا إناّل فال الحر  شاندإ أناسا ماتوا ووعا  بعد أن صرفوا أحّاما طوحل. دون أن حقتاتوا بدالء. 

وكان  أووافام فا غ. حابس.  ولم حمِض عل  موتام سأع ساعاإ  حتّ  دّ  الفساد فيام. كللش من المرض  فال 
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فقم  والماء حفرزه الجسم  ومع كلش بعد موتام تفسد أوسامام بعد  حوما عل  الماء 25الحّم   اللحن حعيدون قد  

ض للحرا ة كللش. فجميع نله بضع ساعاإ. والأرد حساعد عل  الفساد مع المياه والرطوب. والاواء. والتعرّ 

العوامل  س تلون سأأا لعدم الفساد بل سأأا له. ووميع نله العوامل إوتمع  عل  وامان األ  شربل. ولو فرضنا 

أّن الرنأان انتدوا إل  طرحق. التحنيم المصرحّ. القدحم.  من أحن لام أن حجعلوا نله الجاّ. ترشح مصال. وأقول 

ونو مألغ -أل  شربل محفوظ بقد ة إلايّ.  وإناّل مستعدّ أن أدفع وائزة عدرة آسف فرنش بللم. واحدة  إّن وامان ا

 .لمن حستطيع أن ححفظ واّ. فال حال. كحال نله الجاّ. -قتدا يكأير بالنسأ. س

 

 غير مهكن طبيّا! -5

 وسأله محامال ا حمان: أس حملن أن حتسأّّ نلا الرشح من حقن مصليّ. تحقن باا الجاّ.؟

وا : نلا أمر س حملن وقوعه طأيّا. ألّن نلا المصل حلون فال وسم ا نسان  وس حملن تركيأه فال فأ

ّّ  وما ستاا مدّة من الزمن  ومعال شااداتال القانونيّ. من مد س.  الصيدليّاإ. فأنا قد د س ُ  الصيدل. قأل الط

دّم حامان األ  شربل. زحادة عل  كلش  سن.  ليحقن بمصل نلا ال 27ليون. فمن نو ا نسان اللي حعطال دمه مدّة 

ن  عندنم وميع األدواإ الالزم.  لتحضير يففّن عمليّ. فرز المصل عن الدّم س حملن أن حقوم باا غير إختصاصيّ 

نلا العمل. فلو تّم كلش  ما كان حملن أن حأق  سّرا. وَمن ِمن الرنأان اللحن تعرفون بساطتام  حستطيع لو حصل 

عل   19سن. 27أن حستعمله. ولنحسّ أّن كّل كلش توفّر  ففنّه حستحيل حقن الجاث  بعد مرو  عل  نلا المصل  

الوفاة  بل حستحيل بعد شار  ألّن العروق واألو دة التال تمّر باا الحقن.  تتصلّّ بعد الوفاة بقليل  وحستحيل أن 

 .مسدودة ترشح  لو أدخل  فال طرحق. من الطرق  ألّن المسامّ 

 

ر ا -6  لفساد فقط!يؤّخِّ

أوا :  وسأله أحضا: نل تجوحو الجاّ. بنَزع القلّ والمعالق فقم حنتج عنه مال نله الحال. أو ماكا حنتج عنه؟

 .نزع القلّ والمعالق  س حنتج عنه شالء من نلا. إّن نزع األمعاء التال حأتد  فياا الفساد  حؤّخر الفساد إل  حين

 خامس عشر: فحوصات أخرى

 !الكلس الحّراق -1

. ففحصاا وأمر أن حوضع تح  1910استدعال  الدكتو  نجيّ بش الخو ي  ليفحص نله الجاّ.  قأل سن. 

القدمين إك كان  موضوع. فال خزان.  منتصأ. عل  القدمين  كلس حّراق  قصد امتصاص الدّم الراشح والمادّة 

حلن وقتئل ما ونيّا إسّ باسسم  فوود الناضح. وتجفيو الجاّ.  ففعل الرنأان. وبعد حين عاد نلا الطأيّ اللي لم 

الجاّ. عل  حالاا. فأمر بأن حرفع الللس من تح  القدمين  وقال: وضع  الللس  عتقادي أنّه حُفِسد الجاّ.  وللن 

 .أ ى نله الجاّ. محفوظ.  بقّوة س تصل إلياا المعا ف الطأيعيّ. العلميّ.. وس شّش أّن لقداس. األ  شربل حدا فال كلش

 

 غير موجودة في قانون الطّب  -2

عيّن   ئيسا لدحر ما  ما ون عنّاحا  وكان وامان األ  شربل فال زاوح.  1910عام شاد األ  حوسو إنمج: 

اللنيس. فال تابوته. وإك كان  شح السائل س حنقطع  إستدعي  الدكتو  وو ج شلرهللا  اللي كان صدحقا لال  ووا ا 

لخو ي من إنمج  والدكتو  واكيم نخل. من وأيل  ودكتو  أ منال آخر ووميعام لأي  والدّي. والدكتو  نجيّ بش ا

قد توفّانم هللا. إستدعي  نؤسء األطأاء إل  دحر ما  ما ون عنّاحا  وعند حضو نم نقلوا الجامان إل  غرف. من 

ف. مع غرف الدحر قر  اللنيس.. ووضع عل  شرشو فوق طاول.  وفحصه كّل منام عل  حدة. وكان فال الار

األطأاء  سابا وأنا. ثّم فتح األطأّاء وامان األ  شربل من كعّ الصد  إل  الصّرة ليروا سأّ  شح السائل  وبعد 

أن دقّقوا فال داخله عادوا فألأسوه ثيابه. وخرووا وقد سمعتام حتحدّثون عن المادة التال ترشح من وسمه. فقال 

اماني.  لمن حأيّن لال ما نال نله المادّة التال ترشح؟ وما نو سأّ الدكتو  شلرهللا: إناّل أقدّم مألغ خمسين ليرا ع

ومن سؤالال لام كان  . شحاا؟ فأوابه الدكتو  نجيّ بش الخو ي: أنا س أعلم. وكللش أوا  الطأيّ األ منال

تسألنا عن  ج شلرهللا قال: س وووابام أن نله الحال. غير طأيعيّ.  س نستطيع أن نعطال عناا ووابا فنّيّا. وأحدنم و

ّّ األ ضالّ   .أشياء سماوحّ. غير مووودة فال قانون الط

 الدشتور الياس العنيسي -3

                                                 
 .1926إل  شاادة الدكتو  شلرهللا سن.  1898من وفاة شربل سن.  19
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فال دحر ما  ما ون عنّاحا واّ. األ  شربل. فعند اقترابال من الصندوق الموضبوع. فيبه شبمم   ائحب.  شاندإُ 

د نظبري إلب  الجاّب. والتأّمبل مليّبا وسميّ. س حملن التعأير عناا  فاال نظير كّل  ائح. منأعا. من األوسام الحيّ.. وبعب

الجسد  األمر المستار  والاير المملن تعليله طأيعيّا فبال وسبم ببال  مادّة خا و. من مسامّ  وإمعان النظر باا وودإُ 

اللدو عل  الجاّب. مبرا ا عدحبدة بأوقباإ مختلفب. ولبم تبزل نبال نبال. تحرحبرا فبال  حراك من سنين عدحدة. و اوع ُ 

16/10/1926. 

 

 1927ت سنة فحوصا -4

د أّن لوناا فال مجموع الجامان أحمر مصفّر  والجلد حابس فال القسم األكأر  غير أنّه وِ فوُ     الجاّ.صَ حِ فُ 

طرّي فال بعض أقسامه كاليد والظار. العضالإ ممتّص.  وامتصاصاا حظار وليّا تح  الجلد اللي حاّطياا. 

كلون المصل الجامد  و ائحتاا كرائح. المصل الماحل إل  والجلد  ففن حلن قاسيا  ففنّه حنضح مادة لزو.  لوناا 

 واللقنالفساد  كأّن نله المادّة تفسد بعد خروواا من المسام الاير المنظو ة  وس حزال مووودا فال الصد  

والرأ   وفال اليدحن أحضا  وفال كافّ. األقسام التال حنأ  فياا شعر  كميّ. من الدعر غير قليل.  والدعر اللي كان 

ن كما فال وسم الحاّل. والعنن تظار أقسامه من عظام وغضروف  ش فال وسمه  متمّلِ وق  حياته. ونلا الدعر متمّسِ

ن. قليال  بفعل سقوط الدلو من سقو  وولد  كما فال األوسام الميّت.  قأل أن حدّ  فياا فساد. والعينان واألنو متدّوِ

دا حتّ  األظافر  كما فال األوسام الحيّ.. وحظار وليّا من المقأرة  حياما كان محفوظا باا. والعظام محفوظ. ويّ 

تحرحش الأعض من أعضائه  أّن المفاصل س تزال تتحّرك وتطوي  مت  حّرك  وطوح . والصد  والظار س 

د الموإ. والأطن ضامر  وحوود شّن مستطيل من أسفل الضلوع حتّ  الفخل يْ عَ حزاسن بايئتاما كما حلونان بُ 

سم. ونو شّن فُتح اصطناعيّا بيد بدرحّ.. وعل  الأطن محّل الزنّا   حوود أثر 10ضسم وعر20ل الدمالال  بطو

لزنّا  حدحدّي اللون  وظانر بأكار من لون الجاّ.   بّما حدّل عل  أّن األ  شربل كان حتمنطن فال حياته بزنّا  من 

ن  حدّل عل  أنّه كان حركع كايرا علياما. حدحد. وأعضاء التناسل س تزال ظانرة. وحوود أثر تلللل عل  الركأتي

وحوود فال أخمص الرولين  وفال اليدحن خصوصا اليسرى  ونال األقسام المعّرض. للنظر واللمس تخدحش وتنسير 

فال الجلد  حظّن أنّاا منتارة بيد بدرحّ.. واللحم الظانر تح  التنسير أبيض ضا   إل  الحمرة الفاتح.. وفال أسفل 

سم مقصوص بالسلين. وكّل تدوحه بالجاّ. نو فعل حد بدرحّ.  ما عدا العينين 1سم بعرض  4 الجمجم. ثقّ طوله

واألنو  فتدوحااما بسأّ وكو المياه  بعد تلأير الدّن  اللي أوراه الدكتو  وو ج شلرهللا فال الأطن من الدمال 

ألحدائه  أّما األمعاء واللرش  إل  اليمين  ومن الوسم إل  وا. الرأ  فال الصد   فُتِح الجوف فوود أثر قليل

والمعالق فاال منتزع. س ووود لاا. أّما النسيج الجلدي وما تحته  فال حزال مرنا طرحّا  محفوظ. طأقاته الطأيعيّ.. 

 .وفتح نلا النسيج أمام اللجن.  فداندإ طأقاته سليم. كأنّاا طأقاإ نسيج حيوان كبح من حومين  ولم حفسد

 

 1950 سادس عشر: حتّى العام

 دفن الجثهان -1

وضع وامان األ  شربل فال القأر  بأمر من اللرساّل الرسولاّل  وقد تّم كلش ضمن الجدا  الداخلاّل  1927سن. 

فال قّنٍّ للدواج سابقا  بعد أن طيّن  حيطان السردا    للدحر  فال الطابن السفلاّل  فال وانّ الأّواب. للجا. القأليّ.

والرمل  تاّد  بو ق. من التراب. ا فرنجيّ.  وغّطي  أ ضه بقدرة من التراب.  األ بع. الداخليّ. بمجأول الللس

إل  نيسان  1927وبقال نناك من سن. . نفساا وبيّض  الحيطان والسقو بالللس  وصا  السردا  قأرا ودحدا

 .. وكتّ عل  القأر فال الحائم نله العأا ة فقم: نلا ضرحح األ  شربل1950

 

 ونيكامنديل القدّيسة فير -2

ألنّبه كبان  -صد  أمر من قبد  األ  العبام حومابا  أن حفبتح ببا  لللنيسب. وحُسبمح للنسباء ببالمرو  عأبره إليابا 

طلبّ إلباّل األ  البرئيس بطبر  أببال حبونس أن أقبوم بأعمبال الحفرحّباإ  -مبن قأبل إليابا محّرما عل  النساء البدخول

 .1950تجايزا  نفاك األمر وكان كلش فال بداحاإ شار شأاط سن. 

   أى بعبض الببزّوا    طوبب. فبال أسبفل الجبدا  الببلي ضبّمنه التبابوإ  فنأّابوا  ئبيس الببدحر. نفبس الوقب فبال و

فببأت  فخبباف  ئببيس الببدحر والرنأببان أن حلببون تسببّر  إلبب  القأببر مبباء مببن المطببر  أو مببن السببطح  فيضببّر الجامببان. 

. سببأل عمناحببل عمناحببل الببرئيس: مببا  أحلببم إن الببرئيس برفقبب. عمناحببل عماناحببل  السبباع. العاشببرة لببيال وبببدأوا بببالحفر

 ألعاحن ما حوود تح  القدّحس؟ فأوابه: إفعل ما ححلو لش. حفرإُ 
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حداد عمناحل: بدأُإ بفخراج الحجبا ة  ونحبن أساسبا ببدأنا المدبروع بحّجب. التحقّبن مّمبا إكا كانب  الرطوبب. قبد 

ه ناشبفا تُبفوودنزلب  والقنبدحل فبال حبدي  القأر    ُ وفتح بعض األحجا   ُ  فعألحق  الضر  بقأر القدّحس ووامانه. 

وووبدُإ الجامبان واألثبوا  كلّابا مألّلب. المباء حرشبح مبن التبابوإ وقبد اسبتحال منبه بِْرَكب..    وووبدإُ من كّل وااتبه

بالماء. ووودُإ التابوإ ماترئا  والماء نو عرق الجامان  وقد تجّمع فال التابوإ  وأكل الزنش فاناقّ واندلن المباء 

أن حبأتال بوعباء  العمباد مبن اللنيسب. مبع بعبض  مبن البرئيسطلأب  ل  الخا ج  فرشح من الحائم  وشانده النبا . إ

وببان لبال إنسبان!! أوبل إنسبان!!  وبل ميب ! حبد طأيعيّب. ليّنب.  فتجبرأُإ وقأّلتابا! وكانب  اليبدان  الرقع من القمباش.

حزحبد عرقبا وتصبأّأا! وقطعبُ  مبن لحمبه مبا حقبا   ترشحان ماء وكأناّل به إنسانا حيّا حعرق  أنبا أمسبح عرقبه ونبو 

العدرحن سم بعرض خمس  طمعُ  فاقتطعُ  خزع. أخرى أقصر من السابق. ووضعتُاا فبال ويأبال  وانتزعبُ  مبن 

 ا القأر.نوقفّل. شربل بقطعة قهاش أبيض فانطبعت صورته عليه وجه ويدا مسحوفمه نيأين وسنّا. ثّم أت  الرئيس 

عل  عمله نلا الرئيس أنا إل  بيروإ وأطلعنا الرئيس العام العندا ي عل  ما قمنا به  فالم وفال اليوم التالال كن

فاعتل  قائال: إنّه لم حلن له قصد إسّ معرف. من أحن حأتال الماء؟ خوفا مبن أن حبأتال مبن الخبا ج  دون إوازة السلط.. 

وفبال  سحمبان الخبو ي منصبو  عبواد بمبا وبرى.وأعلم الرئيس العام لجن. التحقين بما فياا محبامال ا .فيفسد الجامان

وببابسف  لزحبا ة وامبان   نرع النا  إل  عنّاحا بدلل ونوناّل  لم نعرف كيو عرف نؤسء بما وبرىاليوم التالال 

األ  شربل  وورإ عجائّ وأشفي. كايرة بدفاع. األ  شربل ككرتابا الجرائبد وتسبّجل  فبال سبجالّإ البدحر. ومبن 

قر  الأّواب. غرف. مليئ. بالعّلازاإ التال تركاا العرج اللحن نالوا الدفاء بدفاع.  األ  شربل حدخل الدحر اليوم حرى 

 .دسل. عل  شفائام عرفانا بالجميل

 شفن السيّد الهسيح -3

عندئل قدّم  عرحض. إل  السيد الأطرحرك أن حعيّن لجن. لللدو عل  الجامان. حدرح األباتال العندا ي: 

  1950نيسان من السن. كاتاا  22اترة: حوسو الحتاّل وشلري ميالن وتيوفيل ما ون. وفال فتعيّن  لجن. من الدك

ن  والمطران عقل النائّ الأطرحركال  واحتددإ وحضرإ اللجن. ونيئ. الرئاس. العاّم. أي الرئيس العام والمدبّر

نصو  عّواد حاضرا ففُتِح ومانير غفيرة  دون أن نعلم كيو تسّر  إلياا الخأر. وكان محامال ا حمان الخو ي م

وأخلوا التابوإ إل  اللنيس.  وفتحه األطأّاء أمام من ككرنانم  فوودوا األثوا  كلّاا  والفراش اللي كان   القأر

موضوعا عليه الجامان  والمخدّة  وبدل. التقدحس كان  كلّاا مألّل.. وبعضاا ماتر   ونال كلّاا محفوظ. فال دحر 

طأّاء بأّن الماء اللي بلّل الجامان  وكّل ما فال التابوإ لم حلن من الخا ج  بل كان ما  ما ون. وقد تحقّن األ

. ووضعوا مصد ه وامان األ  شربل. فقطعوا قطع. صايرة من الجامان حصير فحصاا فال المختأر الطأاّلّ 

وجدوا حصاا  وبعدما  فعوا الجاّ.  التال وضعونا عا ح. عل  شرشو لفمحضرا دقيقا بلّل ما شاندوا وعاحنوا. 

 .مالمح جسم القدّيس على الشرشف، شها انطبعت صورة السيّد الهسيح على الكفن لحظة القيامة

 

 ماذا وجد في القبر وفي التابوت؟ -4

 الالدم األحمر حتجّمع عل  الجامان نفسه ثم عل  أثوابه اللانوتيّ.  والدم األبيض حتجّمع ف .ود الجامان حعرقوُ 

جامان واألثوا   وامتأل منه التابوإ إل  ما فوق كتفال الجامان فانترأ قسم من بدل. القدّا  التابوإ إل  أن غمر ال

وعال الصدأ الأوق اللي وضع فيه المحضران وانترأ أحضا قعر التابوإ الخدأال ومن ثّم قعر التابوإ الزنلال 

ح  القدمين من الجا. الجامان وفاض منه الدم األبيض عل  الحجر اللي ت الخا وال واندّن نلا تح   ولال

القأر من الجا. الاربيّ. وتجّمع عل  الجدا  الاربال ومنه تسّر  إل  الخا ج.  أ ضالاربيّ. وسال عل  مصطأ. 

د عليه والجامان س حزال طرحّ تجوالدم األسود م ع عل  ولد الجامان وميعه متجّمِ فال داخله وإّن اليدحن والرولين  اّمِ

 .تنطوحان عل  المخالع

 ينة الجثهان وإقفال القبرمعا -5

  نفسبه التبابوإإل  بعد اللدو عل  الجامان ألأسوه أثوابا ودحدة  وحلّ. تقدحس غير التال كان  عليه. وأ وعوه 

وإل  القأر  وسدّوه بالحجا ة وا سمن   بعد أن كانوا ختموا التابوإ بالدمع األحمر  ووضعوا األثوا  التال كانب  

دحع.  مع قسم من الترا  اللي كان مجأوس بالسائل اللي كان  تفرزه الجاّ.. وفال شبار عليه عند محامال ا حمان كو

أعادوا فتح القأر  واللدو عل  الجامان أمام لجن. إكليركيّ.  مؤلّف. مبن المطبران ببولس عقبل  ومحبامال  1950آ  

عببام  ومببن الرئيس البب دا يومببن األبّبباتال العنببعأببدهللا نجببيم  )المطببران(ا حمببان الخببو ي منصببو  عببّواد  والخببو ي 

مجلس المدبّرحن ووماو  من اللان. والرنأان  وأمام لجن. األطأّاء المؤلّف. من األطأّاء السبابقين فبال اللجنب. السبابق. 

ّّ فببال دمدببن  ودكتببو  أ منببال وبباء خّصيصببا مببن مصببر ليدبباد نببلا  ومعاببم الببدكتو  مرشببد خبباطر عميببد كلّيبب. الطبب

لي كبان وزحبر الصبّح. آنبلاك  وغيبرنم مبن األطأّباء. وكبان حاضبرا أحضبا  اللدو  ومن الدكتو  اليا  خو ي الب
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قائمقام كسروان توفيبن حيبد   ومرافبن  ئبيس الجماو حّب. سبابقا منصبو  لّحبود وعقيلب.  ئبيس الجماو حّب. السبابن 

لجمابو   السيّدة لو  خو ي وغيرنم. وبعد أن أقسم أعضباء اللجنب. اليمبين فبال معأبد البدحر  فتحبوا القأبر أمبام نبلا ا

وأخرج التابوإ  ودخل األطأّاء القأر حتقدّمام البدكتو  مرشبد خباطر  وفحصبوا الجبد ان  فتحقّقبوا مبن أنّابا ناشبف.  

  بلبون الخمبر  تحب  التبابوإ مبن واب. البرولين. سبائال اوس سأيل لدخول المياه إلب  القأبر منابا. إنّمبا ووبدوا  شبح

أدل. التال حتّدحاا  والفراش اللي كان تحتبه مبع الوسباداإ كلّابا مألّلب. ففتحوا التابوإ  فوودوا ثيا  األ  شربل  وال

بالسبائل البلي كببان حنضبحه وامانبه  وعلبب  إسبليمه نبوع مببن العفبن. أّمبا الجسببم فلبان س حبزال  كمببا وضبعوه  علبب  

سالمته. وبعد أن قطع الدكتو  تيوفيل ما ون قطع. صايرة من صبد  الجامبان ووضبعاا فبال حنجبو  زوباج  كبان 

حداند علياا من وا. القطع قطراإ سائل العرق الدموّي  وشاند كلش كّل أعضاء اللجن. وومابو  مبن الحاضبرحن. 

وعل  أثر كلش ألأس الجامان أثوابا وبدل. ودحدة. وضع تحتبه فبراش ووسباداإ ودحبدة أحضبا. وخبتم التبابوإ  وأعيبد 

م محضر دقيبن بلبّل مبا تقب دّم  وقّعبه األطأّباء واللجنب. ا كليركيّب.. وقبد وضبع   إل  القأر اللي سدّ كما كان. وقد نّظِ

  1950نيسبان سبن.  23ح القأبر فبال تِ عنبدما فُبونسخ. عن نلا التقرحر فال التابوإ  والااني. استلماا محامال ا حمان. 

  وعنبدما لُِمبس .ماترئبا 1927د الظرف المعدنال اللي كان ُوضع فيه التقرحر عبن حالب. الجامبان عنبد دفنبه سبن. وِ وُ 

نتيجب.  تفتّ . أّما التقرحر نفسه فلان س حزال سالما  ما عدا بعد أطرافه التال كان  ملّوثب.  ومصبأوغ. بلبون كسبتنائالّ 

 .وصول العرق إلياا

 

 عرض الجثهان وزيارات -6

اللردحنبال  زا ه بطبرك السبرحان اللاثوليبشفب .سبمح بعرضبهبأمر السلطاإ اللنسيّ.  عندما نقل للمّرة األخيرة  

ومطا حن والمطران نجيم وعقل وباقال مطا حن الطائفب. ؛ نال واللردحنال أغاوانيان وفرحن كأير من إكليروساماتأّو

 .الما ونيّ.. والأطرك أنطون عرحض. واحتفل باللبيح. ا لايّ. فال محأس. ما  بطر  وبولس ناا  عيدنما

ومتعلّمبين مسبيحيّين وغيبر مسبيحيّين  يّبينالجمانير عدحدة من كّل طأقاإ المجتمبع كأبا ا وصباا ا أمّ  إوتوافد

  إل  زحا ة ضرححه. وقسم كأيبر مبن البزّوا  كافّ. من لأنان والدول العربيّ. ومن أو وبا وأميركا وأطراف المعمو 

نم من المرضب  ببأمراض متنّوعب.  ومبن المصبابين بعانباإ ومدباكل  وححتباوون إلب  العبون والمسباعدة ا لايّب.. 

ومببن كببّل المببلانّ المسببيحيّ. وغيببر   بدببا ة الخببو ي ووز اء ونببوا  و وببال دولبب.س الببرئيومببن وملبب. الببزّوا  

المسيحيّ.. وس تزال الوفود تتوا د إل  زحا ته وخصوصا فبال أحّبام األحباد واألعيباد مدفوعب. باعتقادنبا بقداسب. األ  

 ليّ. شفاعته بالنسأ. لألشفي. العدحدة التال أورانا هللا عل  حده. اشربل  وفع

 

 

 

 

 بإ عشر: صورة شربلسا

 !راهب شفّاف الجسم -1

  حوم عيد ما  حوحنّا ا نجيلباّل  شبفيع ومعيّتنبا  1950أحّا  سن.  8ناا  ا ثنين فال شاد األخ اليا  نونرا إدّه: 

حوسو مرعال  إل  زحبا ة  )المطران(توّوا  بأمر  ئيس مد س. الرسل وونيه  المختّص. بجمعيّ. المرسلين األ  

عنّاحبا  برفقب. األ  بطبر  شبلاو   واأل  ساسبين زحبدان  وومابو  ا خبوة النباك حن والمأتبدئين  دحر ما  ما ون

شخصا  وكنّا فبال أوتبوبيس المد سب.. فوصبلنا  40والطلأ. من أبناء ومعيّتنا المرسلين اللأنانيّين مع الخدم  وعددنم 

القبدّحس شبربل وز نبا البدحر. وكبان الحدبد  إل  دحر ما  ما ون عنّاحا الساع. الااني. عدرة. فز نا اللنيسب. وضبرحح

ين بعاناإ كايرة كأيرا أحضا  والصلواإ فال اللنيس. متواصل.  والجمانير فال زحم. كأيرا  وعدد المرض  والمأتلَ 

تدا ك فال الصلواإ بفحمان وحرا ة. ونحن زحّحنا ما  ما ون  ثّم القرببان المقبدّ . وبعبد كلبش صبعد قسبم منّبا إلب  

وأحأأ  أخبل صبو ة شمسبيّ. لبأعض ا خبوة البلحن كبانوا برفقتبال: المأتبد  حوسبو أنطبون مبن   محأس. ما  بطر 

وإل  حمينه الطالّ حنّا غصن من دا  بعدتا  وو ائه شجرة مالصبق. للمحأسب.  وإلب  حمينبه فتب  كبان فبال   عأرحن

ن قرطأبا وقبد ولبس أمامبه وإل  حمينه األخ بولس حزبش م  زحا ة المحأس. قال لنا أنّه من حوقا حدع  حوسو طنّو 

األ  اليا  أببال  ميبا إنمبج  وكيبل المحأسب.. وقبد التقطب  لابؤسء األشبخاص صبو ة شمسبيّ. بيلب. تصبوحر ما كب. 

ظار أمام الفت  اللي نو من حوقا  صو ة  انّ وليل قد ببرز  فبال   أحّا  ظّارنا الصو  9"كوداك برونال". وفال 

علبب   أسببه  وحببده اليمنبب  منظببو ة األصببابع ونببال مسببودّة كأنّاببا  وببالل   أسببه ووواببه ولحيتببه الأيضبباء  وإسببليمه

مومياء. والرانّ شفّاف الجسم  مرتدٍّ بعأاءة  انّ سوداء كسائر الرنأان اللأنبانيّين  تظابر مبن و ائبه  مبن خبالل 
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وسمه الحجا ة واألعدا  التال عل  األ ض  كأّن الرانّ أماماا من زواج. وظار ونّ الفت  من حوقا من أسفل 

لحيبب. الرانببّ إلبب  قببر   كأتببه. وقامبب. الرانببّ منظببو ة ويّببدا ونببو  اكببع  وأقببر  إلبب  آلبب. التصببوحر مببن الدببابّين 

 .وظار عل  إسليمه بياض الصد حّ. التال حرتدحاا الفت  الحوقاوي  كأّن ا سليم أحضا نو شفّاف  الواقفين و اءه

 

 !أنا بدّي اتصّور معكم -2

  ففكا بزّوا  من  نأن. اللرحم حقولبون لبال: إكا 1950أحّا  سن.  8ل فال محأس. شرب ز إُ شاد حوسو طنّو : 

أندا بددّي اتصدّور أ دإ تتصّو  معنا؟ فأوأتام: س مانع  ووقف  ملتّفا. ففكا برانّ حخلن فو ا أمبامال  وحقبول لبال: "

لصو ة  ظابر  انبّ صو ة   فحاس توا ى الرانّ. وعند تظاير ا إدّه " فأخل األخ اليا  نونرامعكم وأقعد قدّامك

 فياا لم حنظره غيري  قال عنه عا فوه أنّه القدّحس شربل. 

 !هذه هي صورة األب شربل -3

بالتعبباون مببع  ئاسبب. الرنأانيّبب. اللأنانيّبب. العاّمبب.  وخاّصبب. وقببد قببدّم محببامال ا حمببان  الخببو ي منصببو  عببّواد  

نببو إبببن و دة بنبب  حنّببا شببقين األ  شببربل  واألخ أليدباع نلببد  ونببله الصببو ة للببّل مببن: األبّباتال حوحنّببا العنببدا ي  

وروس نعم. لحفد  واأل  اليا  مدبمش  واأل  حوسبو إنمبج  واألخ بطبر  خليفب. ميفبوق  واألخ ببولس حونبان 

مدمش  واأل  أنطونيو  نعم.  والخبو ي حوسبو سبعد خبو ي مبن مدبمش  والجميبع عرفبوا القبدّحس شبربل فبال 

ّن نله نال صو ة األ  شربل  وتماّله متألّما ومنازعا فال آخر حياته  وحبده تدبأه حياته  وأّكدوا  بعد حلو اليمين  أ

 .والسيّدة نااد الدامال تقول: إّن نله الصو ة نال صو ة األ  شربل .حد وامان القدّحس شربل

 

 

 

 األبّاتي اغناطيوس التنّوري -4

صبو ة مبن آبباء الرنأانيّب.  30من  أخلنا صو ة األ  شربل ملأّرة  وومعنا نحوا: طريق القداسةكتأ  مجلّ. 

القدماء  ووعلنانا بين تلش المجموع. من صبو  اببباء. وقمنبا أمبام التنّبو ي نروبوه أن حفيبدنا عبن إسبم كبّل أ  مبن 

أصحا  تلش الصو . وتلش حيل. لنرى إن كان حعرف صو ة األ  شربل... إل  أن وصل إل  صو ة األ  شبربل  

عبدنا حينبا عنبه وححبدّق النظبر فيابا. وحينبا حقّربابا وححبدّق النظبر فيابا أحضبا. ولبم حلأبث فأخلنا بيده وبدأ حتأّملابا. حأ

لاببا بدموعببه طببوحال ونببو حأعببدنا وحببدنياا حتّبب  نطلبب  الببدموع مببن عينيببه غزحببرة. وبببدأ حُقأِّببل تلببش الصببو ة حتّبب  بلّ 

 .أنّاا الصو ة العجائأيّ. التال ظارإ بعدس. المصّو  الازحرة. ونحن عل  حقين تامّ 

 فسألناه: أتلون نله الصو ة حا أبانا  ألحد أقربائش  أو ألحد أعّزائش  حتّ  تأثَّرَإ من  ؤحتاا نلا التأثُّر الأليبغ؟

كالطفل: س  نله صو ة األ  شربل. من أحن ولأتمونا؟ األ  شربل لم تؤَخبل لبه صبو ة فبال  بالألاء قال ونو حدان

 حياته!

 !العالمة الفارقة -5

 1950نيسان سبن.  22لاله الصو ة عالم. فا ق. حعرفاا وميع اللحن كان شاودا حوم عندا ي: حدرح األباتال ال

احبا ونبال أصبابع حبد وامبان األ  شبربل اليمنب  السبليم. مبن عند اللدو عن وامان شبربل فبال دحبر مبا  مبا ون عنّ 

 .نال فال تابوته حاليّا كأنّاا ملتقط. عناا مأاشرة الفناء فقد ظارإ فال الصو ة كما

 !على هذه الصورة الرهبانية إالّ ال تعتهد  -6

. بمبا . فيابا وخاّصبيّب حن عدحدحن ليقولبوا كلمبتام الفنّ دا عل  مصوّ قد عرضنا الصو ة مجدّ : العندا ي وحضيو

الصبو ة بدبللاا الحبالال نبال نتيجب. مدبادحن  أنّ  دوابعض األشخاص البلحن لابم إلمبام بالتصبوحر الدمسبال قبد أّكب أنّ 

وميبع مبا قيبل  وأنّ   .يّبالصبو ة حقيق أنّ   فلانب  نتيجب. أبحاثنبا ؛حدة قأل تظاير المدباد األولالتقطا عل  صو ة وا

أو عبدم تبدقين فبال نبله الصبو ة.   . خأبرة فبال مسبائل التصبوحرناوم عن قلّ   أو  حجاد الرحّ فياا  بدأناا  نلا نا

عل  نله الصبو ة  وس  . س تعتمد إسّ . لدربل. والرنأانيّ فنحن نعرض نله الصو ة عل  الرأي العام كصو ة حقيقيّ 

دوا عنبدما نظبروا نبله الصبو ة ّكبأ. قبد ن ظار لام شربل فال  ؤحا خاصّ تعرف لدربل صو ة غيرنا  وكايرحن ممّ 

. وس فال غيرنا شخص بابله . اللأنانيّ ه س حوود فال الرنأانيّ ه أنّ اا صو ة شربل اللي ظار لام. ونزحد عل  نلا كلّ أنّ 

 !الايئ.

 (2/17 أع)شر: أفيض روحي ثامن ع

 شفاء معاق ومشلولة -1
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   أحب   ونحبن فبال الممدب   شبابا مبن ميفبوق حبدع  1950نيسبان  22عندما فُتِح القأبر فبال : العندا ي وحداد

حتوّكأ عل  عّلازحن  بسأّ عان. فال  كأته. فقل  له أن حطلّ شفاع. األ  شربل. وبينا كنّبا فبال  ونوأميل بطر   

صفيقا ونروا فال الخا ج. وعند تقّصال السأّ  عرفنبا أّن الدبا  المبلكو  تامان  وإكا بنا نسمع اللنيس. لفحص الج

أحضا أّن  وال مبن بمبرحم س أككبر اسبمه حدبتال فبال التلفبون  مبّر حبوم اللدبو علب   قد ُشفال من عانته. وقد عرف ُ 

برنيطته بالحائم تأّركا  و وبع إلب  بلدتبه الجامان بدحر ما  ما ون عنّاحا. وإك لم حتمّلن من الدخول إل  القأر  مسح 

بمرحم. وكان  له ابن. شقين مدلول.  أي س تستطيع المدال. فعلم أنلاا أنّه كان فال دحر ما  ما ون عنّاحا  فسبألوه إكا 

كان ححمل برك. ما من نناك  فأخأرنم أنّه لم حستطع الدخول  واكتف  بمسح برنيطته بالحائم  وأعطبانم الأرنيطب.  

 .سوا باا الفتاة المدلول.. وعندما مسحونا بالأرنيط. برئ  وقام  تمدالليلم
 (2/37 أع)تفّطرت قلوب م  -2

لزحا ة الضرحح من كّل الطأقاإ  ومن كّل الملانّ من العلماء والأسطاء  من  دوكان  الجمانير تتواف
عجوب. اللأرى أّن كايرحن  ستدفاء من أمراض وعاناإ مستعصي.. واألقصد اس  الحاكمين والمحلومين لزحا ته

مّمن كانوا من عدراإ السنين ابتعدوا عن قأول األسرا   وخصوصا سّر التوب.  كانوا لدى زحا تام الضرحح  
 عتراف بالدموع. حستوليام الخدوع والتوب.  وحقتربون من اس
ْنزوفة  -3  (34-5/25 مر)شفاء م 

فدبفي  بدبفاع.   ا لمبدّة سبنتين وشبا ف  علب  المبوإشفاء إمرأة أخ األ  لّطوف العنبدا ي مبن نزحبو أصبابا
 .األ  شربل

 شفاء من داء الهفاصل -4
ببداء  1941سبنواإ  أُصبيّ عبام  5إن نعم. حوسو ابرانيم  من شركاء دحبر مبا  مبا ون  وكبان عمبره نحبو 

فالتجبأإ والدتبه إلب   المفاصل. وقد عرضه والداه عل  األطأّاء  فقالوا: إّن شفاءه من نلا الداء  حقتضال وقتا طوحال.
شفاع. األ  شربل  وطلأ  أن تعط  برك. عبن ضبرححه. فأعطيتابا قماشبا مبن أثبره  ومباء مّسبه قمباش كبان علب  
األ  شربل. فأخلإ نله الأرك.  ومسح  مفاصل الولد بالقمباش المألبول بالمباء المأبا ك. وحباس ابتبدأ الولبد ححبّرك 

 مفاصله. وفال اليوم الاانال أصأح معاف . 
 ...(20/29 متّى)وراء الرّب يسوع  -5

أنا بنفسال إل  وأل وأيل. كان المداد  ائعا: عدبراإ األتوكبا اإ  ومئباإ  كنأ ُ : اليسوعال كتّ األ  فاللوم
السيّا اإ تقبّل الجمبع الافيبر. نبلا مّمبا حجعلنبال أفّلبر بتلبش الجمبوع التبال كانب  تتبدافع  منبل الفبال سبن.  و اء البرّ  

رك فببال الببنفس انطأبباع إحمببان عميببن! فأنببا أعتقببد أّن ثّمبب. معجببزاإ انتببداء تضببانال معجببزاإ حسببوع... إّن لمدبباد حتبب
 .الدفاء
 

 (3\2 اع) نة ناريّة حهراءسِّ لْ أ   -6
قد تخّطب  حبوادث الدبفاء حبدود لأنبان ومصبر واأل دن وسبو حا ألب  أميركبا وأو وببا  وصبا  شبربل حبدحث 

وقببد تجبباوز  15000ام ابحبباد واألعيبباد حرتفببع إلبب  وأحّبب 5000ا عببن ون حوميّببا  الضببرحح س حقلّببزوّ ه. والعببالم كلّبب
ى منابا شبفال أوعلب  مبر  وأمبام نبله الجمبانير المحتدبدة مبن وميبع األنحباء وفال ثانال العيد !حوم العنصرة40000

د نحبو وأّكب .اللايرون من اللحن ُحملوا إل  ضرحح األ  شربل طلأا للدفاء من عللام المستعصي. شفاء عجيأبا فجائيبا
شخص من اللحن وقفوا لجا. الضرحح الدرقيّ. فال العراء حوم عيبد العنصبرة أّن قأبر األ  شبربل أضباء فبال  5000

كتلبش التبال نأطب    ما عتّم أن انقلّ إل  ألسبن. نا حّب. حمبراء اللبون   ابع. الناا  بنو  سماوي ولال ناصع الأياض
 .وبا كوا هللا فال شربل  ألاء وميع المداندحنفعّم الفرح والخوف وال  عل  الرسل من السماء فال علّي. صايون

 !نيْ ن  تْ ه بِّ يبِّ جِّ ع   -7
 comaال الايأوب. العميق. أي نله األعجوب. ورإ مع فؤاد  شقين األ  الحأيس حوحنّا الخوند  بعد أن بقال فال

  ما حزحد عن سنتين  فلان  أعجوب. مزدوو.: شفاء فؤاد وحصبأح اسبمه شبربل  وطأبع صبو ة شبربل فبال قلبّ األ
 -حأيسببا فببال محأسبب. مببا  أنطونيببو شببربل  خطبب  فببالالحأببيس ليلببون  انأببا فاضببال فببال كببّل أطببوا  حياتببه  تّوواببا 

 .1998\1\17طاميش  منل 
 الـــــــن  سِ تالِ ّ بْ طا طالِ وسْ ر غُ حْ دَ بْ وِ    نالأَ نْ ل  الرَّ خَ ري دَ مْ نال عُ ر سِ دَ عْ دَ حْ 
عْ بالنُّ    عْ ــــطَ و سَ رُ أْ بل وقَ رْ شَ  ا ْ ــر ماَ ا ظَ لمَّ   الـــــــــنالدِّ  ّ عَ احجَ عَ  و  وتوزَّ
 نال!...و الاَ ومُ و بنَ شتُ رْ فَ  ال عَ عِ ال وَ بْ وِ    عْ ــــــوَ وَ  البْ  ين غافالتَ نْ و سِ لُ يِّال إِ وخَ 

 الـــــــــنمِ زْ ه مُ حالِ  يشْ اَ ا بْ أَّ طِ و األَ يُ عْ كِ    عْ ــطَ قَ نُّو انْ ل مِ ــمَ واألَ  وع  حُ  وما عادْ 
لِ دَ و بْ لُ ه إِ مِ دْ خِ    عْ ــفَ نَ   الا عاد شِ ي  مالأَ م بِ ضْ د وعَ لْ وِ  َ يّ مْ حر الصَّ  الــــــــــنمَّ أ
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 الــنمِ ؤْ وي مُ لْ وح حِ رُ ري بْ لْ وسو شِ حُ    عْ ـــــمَ السَّ   و عَ دُ عْ ـــبَ  نا كانْ أْ احِ رَ د قْ حَ أَ 
 الـنحَ وْ رَ و مْ مُ سْ ق وِ رَ عَ نال بْ طْ ا  قِ ووَ    عْ ـــــكَ و َ   لَّ ر صَ أْ القَ  ربل عَ شَ  ا ْ زَ 
 الـــنِ بُّو الاَ  َ  نْ ّ مِ لَ ه وطَ را َ حَ دُّو بْ حَ    عْ دَ وخَ  ه نِ طْ القِ ح بِ سَ يِّال مَ ين خَ أِ وْ  وعَ 
ال! أَ إِ    :عْ زَ ــالفَ   نِ ادى مْ ال ونَ عِ اّلِ وِ يل خَ باللَّ   ال!؟ـــــنِ و بِ ش شُ يلِ خِ ؟ ودَ نْ حْ وَ  ناّمِ
 الـــــندَ لْ دّ ووَ وَ  إوْ ه نالصَ سامعَ  شْ مِ    عْ ــــلَ نَ  أا لْ ه وقَ دُّو الرانأِ حَ لَ   ْ ِض كْ  َ 

 الـــــنمَّ و مطَ وحُ  ُ  اإْ و وبَ الُ  اق بَ  إَ    عْ ـــلَ ودَ   ج نْ اِ و بْ ّمنُ و تطَ طْ بلُ  إْ صا ِ 
 الــــــــنوَّ دَ مْ  هحدِ رِ . وَ حِ فْ و بصَ ّصتُ قِ  عَ    عْ ــــــــلَ اطَّ    رناناظِ ا مُ حتال لمَّ رْ ا فَ وحَ 
َ ا سَ مَّ ولَ  َ  نال لْ أ  الـــــــــــدّننال و َ دْ خَ و أً دُ نْ ا تو لعِ يَّ بسِ    عْ ــــــــــمَ ودَ   ر كتيرثَّ تأ

 الــــــــــدنعْ ن بَ لَّ اَ لَ أال وْ لْ قَ ربل بْ شَ  ا ْ مَ    عـــــــأَ وانطَ    اليِّ د خَ نْ ه بقينا عِ وساعَ 
 الــــــــنحَّ زَ وحال مْ وإ  ُ نُ اْ . اللَ مِ عْ نِ بْ وِ    عْ ـــــــطَ قَ  ريمْ عُ  هلِ مَ لْ دا للتَّ تِ بْ ا ِ  نِ مْ 
 رـيــأـــك "شيطانال" ال كانْ نا اللِّ يِّال أَ فِ    عْ ــــــمَ كيو اوتَ   يهانِ يأه تَ جِ ي عَ يدِ نَ 

 ونلّن متل شربل حأيس برنأنال
 

 رعلق العكازين عند القب -8

شاد نجيّ تاب : كنأ  لزحا ة شربل وكان عند قأره مقعد حتوكأ عل  علازحن وحتسول فال فرن الدبأاك حيبث 

عل  فخلحه ونام ليل. حد القأر وعند الصأاح قام حقفز كالازال وعلن العلازحن عنبد بيته. لمس بالط. القأر ودنن حده 

 القأر.

 حتى شوهت نظر عينيه -9

سببن.  ولببد معبه د نبب. بببأعل  خدحببه  14: ان عأببدو ابببن اببن اخببال فببال عمبر 1955شباد اس  مأببا ك تاببب  عبام 

  ببدون عمليب. وراحيب.. كنبّ اببوه مدبيا وكان  تلأر حت  شون  نظر عينيبه. وكبان اسطأباء حقولبون انابا س تدبف

فبرن الدبأاك حافيبا الب  قأبر شبربل وعباد حافيبا و وبع ثانيب. بروباء ان ابنبه حدبف  وزا ا  -عل  اسقدام مبن بيبروإ

 كالنما قأر القدحس و وعا وفال اليوم الاانال اخلإ الد ن. تتوا ى وبعد مدة زال  تماما.

 شكر شربل الذي هداها الى الدواءت -10

: ابن. اخال نجيأب. زووب. وبو ج كونفبو تال سباكن. بيبروإ ظابر فبال خبدنا 1955س  مأا ك تاب  عام شاد ا

حأ. ونال فال دحر الرانأاإ اللعازا حاإ فال بيروإ وبقي  تعالج نله الحأ. ونال تلأبر وتنمبو حتب  امتبدإ فبال كبل 

عاحنابا ولبم حقبد  احبد علب  خدنا ال  نصو فماا ولم حأَن فال بيبروإ طأيبّ وس لجنب. أطأباء أتب  مبن او وببا اس و

احبام  3شفائاا. كنأ  ال  دحر ما  مبا ون عناحبا واقامب  وانبّ قأبر شبربل تصبلال وتألبال وتطلبّ ان حدبفياا وبعبد 

وودإ اناا لم تدَو فقال  للقدحس: انا احّ ان ابق  ننا حت  اشف  وللبن مبا معبال فرصب. اكا كبان مبا ببدك تدبفينال 

يتاا وفال الدا  التال كان  تسلناا طابن اعل  ونبال تسبلن فبال السبفلال ولابا دلنال عا طرحق. اشف  فياا.  وع  ال  ب

صدحق. فال الطابن اسعل   عند دخولاا للأبا  عنبدما صبعدإ لترانبا ووبدإ فبال حبدي وا تابا الطفبل كتاببا صبايرا 

ائلب. اخلته من حده وفتحته فاكا فيه دواء وصو لمال نله الحأب. التبال فبال خبدنا اخلتبه وعرضبته علب  طأيأابا مبن ع

حليم ونظر فال الدواء فقال لاا حسن ودا لم حخطر بأالنا استعملال نلا الدواء واستعملته وبعد احام قليل. اصبأح خبدنا 

 حقر  ابخر  وواءتنال ال  دحر الأرامي. ترحنا خدنا سفرح معاا واشلر معاا شربل اللي اندانا ال  نلا الدواء.

 داء الهفاصل -11

ببداء  1941سبنواإ  أُصبيّ عبام  5شركاء دحبر مبا  مبا ون  وكبان عمبره نحبو إن نعم. حوسو ابرانيم  من 

المفاصل. وقد عرضه والداه عل  األطأّاء  فقالوا: إّن شفاءه من نلا الداء  حقتضال وقتا طوحال. فالتجبأإ والدتبه إلب  

ره  ومباء قماشبا مبن أثب اس  انطونيبو  نعمب. نبااشفاع. األ  شربل  وطلأ  أن تعط  بركب. عبن ضبرححه. فأعط

مّسه قمباش كبان علب  األ  شبربل. فأخبلإ نبله الأركب.  ومسبح  مفاصبل الولبد بالقمباش المألبول بالمباء المأبا ك. 

 وحاس ابتدأ الولد ححّرك مفاصله. وفال اليوم الاانال أصأح معاف . 

 صاحت من فرح ا وزغردت -12

 6ض كاإ الرئبب. بعمببر مببر: اصببيّ ولببدي طببانيو  ب1950\5\5شبباد وروببو ة عببون مببن ودحببدة المببتن فببال 

أشار  وقد عالجبه البدكتو  شبلري الحصبري فتماثبل للصبح. حومبا واحبدا. ثبم أصبيأ  الرئب. الاانيب. ببلاإ المبرض 

وأمس  حال. الولد فبال خطبر مبدانم. وبعبد معالجب. شبارحن زال عنبه الخطبر  إس انبه بقبال بحالب. مبن الضبعو تلباد 

اء مبنام البدكتو  فيليبّ شبدحد البلي أخبل لبه صبو  عدحبدة علب  تسأّّ له أمراضا عدحدة. وقد عالجبه كايبر مبن اسطأب

األشع. اللاربائي. للوقوف عل  سأّ نلا المرض اللي احدث للولد حأسا فال حدحبه واعوواوبا فبال  وليبه. فتأبين مبن 
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نله الصو  انبه مصبا  بضبعو فبال العظبم. وعأابا حباول اسطأباء معالجتبه باألدوحب. وا ببر فلبم حنتفبع شبيئا  س ببل 

حالته ولم حلن حقد  عل  المدال إس بجاد وتعّ شدحد  وكان حعرج من الجنأبين وقبد انبتفخ بطنبه وحأسب  حبده  ساءإ

اليمن  بحيث س حستطيع ان حرفعاا إل  فمه  حت  اضطر ان حأكل بيبده اليسبرى. وبقبال علب  نبله الحبال إلب  سبمعنا 

 كيم اللي أسلن وإحاه فال بناح. واحدة.بعجائّ شربل  وتأّكدنا صّحتاا باألعجوب. التال أورانا مع عقل وا

تووانا إل  عناحا ومبلء قلأنبا اسحمبان والاقب. بباهلل بأنبه حسبتجيّ طلأنبا بواسبط. خادمبه  1950أحا  سن.  5وفال 

أشخاص بينام السيد تدرفنلا التدلوسلوفاكال المولد والياودي الملنّ. ولّما وصبلنا إلب  البدحر  8 ااس  شربل. وكنّ 

محتددة نناك ولم نستطع الوصول ال  القأر إس بدن النفس. فلمبا بلانباه سبجدإ أمامبه وأشبرإ إلب   أحنا الجمانير 

ولدي طانيو  أن حجاو قر  الحائم الموضوع و اءه الجامان  وأخلإ ألمس حائم القأر نلا بيدي وأدلش باا وسم 

خاطئا س أستحن أن حستجا  طلأال  الولد وأمسد أعضاءه المتجّمدة وأصلال بحرا ة وخدوع قائال:  بال! ان كن  أنا

فانظر إل  نلا الطفل اللي لم حألغ السأع سنواإ بعد وليس له من كنّ حستحن ألوله القصاص. أعطو عليه واشبفه 

بدفاع. األ  شربل. وقد لقن  الولد أن حطلّ مبن هللا الدبفاء بواسبط. عأبده األمبين األ  شبربل. وبمبا أن الجمبانير 

ترغّ كلاا بالوصبول إلب  القأبر اضبطر إ أن أفسبح المجبال لايبري فانسبحأ  مبع ولبدي الافيرة المتراص. نناك 

طانيو . وفيما نو سائر أمامال شاندإ كتفيه والستين ومديته اعتيادح.  فظنن  أنال أ ى كلش بتبأثير البونم وشبدحد 

  غأتال فال شفائه. وعندما  أإ زووتال ابناا حمدال صحيحا صاح  من فرحاا وزغردإ.

 وحديأصلي س -13

شادإ منتا  ضانر من بلاسين: أصأ  بالحم  وأنا بعمر سن. فترك  فال كتفال اليسبرى حدبب. تلأبر بمبرو  

وقف  بعيدة عن القأر لددة اسزدحام وقل له: أن لسب  مزعجب.  1950احا   11اسحام. ولما ز إ ضرحح شربل فال 

توفن ولدي اختال اليتيمتبين. وانبا شخصبيا س  كايري انال أتلو لش حا قدحس شربل مرة ابانا ومرة سالم طالأ. منش ان

أطلّ منش شيئا سنال بلا  الخمسين ولم حأبن لبال مبن العمبر اس القليبل. واحفبظ عينبال سسبتطيع القيبام بعملبال )ونبو 

احا   أح  فال الحلم انال فال كنيس. محاطب.  15حرف. الخياط.(. ثم عدإ ال  بيروإ دون ان اشعر بدالء. وفال ليل 

لام: شا كونال فال الصالة. فاوابوا: اننا فال شال س نستطيع معه مدا كتش. فقل  لابم: مبع السبالم. باقربائال  فقل  

  فانال أصلال وحدي. ثم استيقظ  عند الساع. الرابعب. والنصبو وأخبلإ ا تبدي مالبسبال عنبد المبرآة وشبدّ مبا كانب

 ح  حدبتال قد اختف .أدندتال عندما  

 !هتزحتينا بصالتك لو بدها تشتي شانت غي -14

: كان   ولال اليمن  أقصر من اليسرى. ونلا القصر مبن 1950\5\14فال  شادإ حسن المحيّر من الدوحفاإ

وق  وسدتال  وكن  أمدال متعوو. وأشبعر ببأن عظبم و كبال اليمبين نبافر  ونبله العانب. كانب  تبؤلمنال وبدّا وأتبأثر 

ائبّ شبربل وأخأرنبال بابا اببن ّعبال عندما أ ى  فيقاتال حسرن سيرا طأيعال وأنا أسبير معووب.. وعنبدما ظابرإ عج

قل  له: أتستاز  بال؟ فأكد لال نله الحقيق.. ومن كاك الحين بدأإ بأن أصلال وأطلبّ مبن هللا تعبال  أن حدبفينال مبن 

 عانتال نله عل  حد خادمه شربل.

كنأبب   1950أحببا   8ففببال إحببدى الليببالال بينمببا أنببا نائمبب. صببرخ  بببأن شببربل فببال بيتنببا دون أن أنظببره. وفببال 

م أوقفب  السبيا ة وسبرإ مدبيا علب  1000تال وابتال عمال واوسد عمال ال  دحر عناحا  ولما وصلنا إل  قر  وشقيق

األقدام توا إل  القأر. ونناك واوإ عل   كأتال وقلأبال ممتلبئ إحمانبا وثقب. بباهلل تعبال  بأنبه حسبتجيّ طلأتبال. وملانبا 

مساء  وملانبا فبال  7نا ال  الدحر نحو الساع. نناك نحو نصو ساع. ثم صعدإ إل  اللنيس. و قدإ فياا سننا وصل

اللنيسبب. نصببلال سبباعاإ. وفببال الصببأاح تقببدم الجماببو  البب  تنبباول وسببد الببر  تقببدم  فتناولبب  معببه. وبعببد المناولبب. 

شعرإ وأنا أصلال بألم شدحد فال و كال. ثم  وبع فبز إ قأبر شبربل وخبلإ عنبه بركب. وتراببا ومباء مأا كبا ولدبدة 

رحح وأتيب  بأركب. منبه فربطتابا علب  ونأبال المبرحض المبرحض ومسبح  بالطب. القأبر احمانال سفف  ترابا عن الضب

بمندحلال وأخلإ أمسح به ونأال المبرحض. وعنبدما أ دإ ماباد ة البدحر كنأب  الب  القأبر احضبا وقألب  حائطبه قائلب. 

لش من قأل. وأما لدربل: أنا كانأ. فال تنسنال. و وع  ال  بيتال وانا اصلال واتضرع ال  هللا تعال  كما كن  أفعل ك

أحبا  حلمب  فبال  قبادي أنبه حجبّ علبال ان اسبخن الزحب   10ألم ونأال فأقال كما شبعرإ ببه وانبا فبال اللنيسب.. وفبال 

المأا ك اللي ولأته معال وامسح به فخلي فلم أفعل فال باد  اسمر. وقد تووا  لزحا ة أحبد أقرببائال برفقب. والبدتال 

 وس حزال اسلم حرافقنال دائما.

مسح ونأال بالماء المأا ك كن  أسمعه حطقطن. وفال الساع. الرابع. والنصو بعد الظار  وعنا وعندما كن  أ

ال  الأي  وكن  أصلال فال الطرحبن فالمتنبال والبدتال قائلب.: زحتينبا بصبالتش لبو كبان ببدنا تدبتال كانب  غيمب . أمبا 

انال س حزال كما كان  وانبال شقيقتال عفاف فلان  تدا كنال فال الصالة. فأوأ  والدتال: حرام عليلال أن تدللال فاحم

 سأشف  باكن هللا.
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ولما وصل  ال  الأي  سّخن  الزح  ومسح  به فخلي وأتي  بصو ة سبيّدة الو دحب. وبدبمعتين ولأتامبا عبن 

ضرحح اس  شربل وأشعلتاما أمام الصو ة التال كللاا العرق فصرإ ألمساا وأمسح فخبلي وعبادإ الطقطقب. اليبه. 

متساوحتين وص  أمدال كأاقال النا . وانال واثق. كل الاق. ببان هللا قبد اسبتجا  طلأتبال أخيرا قس   ولال فوودتاما 

 بدفاع. شربل.

 

 تارة تصلي وطورا ترتل -15

: عندما ولدإ ابنتال وولياإ كان  عل  اتم عافيب.. ولمبا مدب  1950\5\24فال  شاد بدوي نصر من طرابلس

نباتج عبن صبار سبناا. وحينمبا بلاب  السبن. الاانيب. ازداد شعرإ ووالدتاا بأنابا تمدبال بعبرج  فافتلرنبا ببان العبرج 

عرواا  فتحققنا بأن  ولياا غير متساوحتين  فعرضنانا عل  صدحقنا المخلص الدكتو  عأداللطيو بيسا  ففحصباا 

اشبار طرححب.  6اح. وتدقين  وعدنا باسبن. الب  الأيب  فأقيب  نوراه بلل عأمدققا واووّ اوراء عمل وراحال لاا  ف

ورى لابا أونال تتلوى من اسلم  وفال نااحتاا انتبزع البدكتو   بباط الجفصبين فووبد العمليب. غيبر ناوحب.  فب الفراش

مبا  اشار احضا  وفال نااحتاا  فع الربباط وشبدّ  6عملي. ثاني. اضطرإ وولياإ بعدنا ان تلون طرحح. الفراش مدة 

لمانيا وبعد  ووعال احري لاا عمليب. ثالاب. و بمبا كان حزنه عندما  أى العملي. الااني. فاشل.  فقال: انال كانّ ال  ا

تلون ناوح.. فلم ترَض بللش والدتاا. ومن نحو سنتين عرضنا ابنتنا وولياإ عل  الدكتو  فرحدو فبال بيبروإ فأعبد 

ه حسبتعمل طرحقب. حأقبال العبرج نبان فحصاا فحصا دقيقا قال: بانه حجري لاا عملي. وس حضمن شفاء اسبن. بعدنا  وأ

اشار  فرفض  اسبنب. وقالب : ان هللا  3ه بنوع انه س حزداد فال المستقأل وتضطر عندئل ان تالزم الفراش عل  حالت

احبا   5. وفبال 1950حعيننال وحزحل عروال تد حجا وانا متلل. عليه. وظلب  اسبنب. علب  نبله الحبال الب  آخبر نيسبان 

احبا  توواب   19ادوا الب  طبرابلس. وفبال كنأ  مع والبدتاا وشبقيقاا لزحبا ة قأبر شبربل فملابوا ننباك سباعتين وعب

احبا   20وولياإ مع شقيقتاا ال  بيبروإ وننباك اوتمعب  ببأعض سبيداإ حبرغأن زحبا ة شبربل. فبلنأن وميعبا فبال 

واقمن فال الدحر طول كلش اليوم. ولما ا دنالرووع ال  بيبروإ  فضب  ووليباإ العبودة مبع شبقيقتاا  ببل بقيب  فبال 

الصالة نناك  فاحي  تلش الليل. بالصالة ال  هللا باحمان وحرا ة وخدوع متضرع. الدحر  اغأ. فال الرقاد والسار و

علياا بالدفاء بدفاع. خادمه شربل. وكان  تا ة تصلال وطو ا ترتل. وعنبد الاالاب.  اليه بان حستجيّ صلواتاا وحمنّ 

ال تسبتطيع الركبوع  اس بعد منتصو الليل احتفل بزحاح السبيدة العبل اء فركعب  ووليباإ علب   كأتيابا ولبم تلبن قبأ

عل   كأ. واحدة. عندئل شعرإ برعدة قوح. شبمل  كبل اعضباء وسبماا فخافب  مبن ان حلبون اعترانبا ضبر  مبن 

الحم   فاخلإ تألال. ثبم كنأب  الب  قأبر شبربل طالأب. منبه ان حبراف بابا وقالب  بحبرا ة: دخيلليبا بونبا شبربل. انبا 

اشِو نؤسء المرض  المطروحين امام قأبرك. واسبتمرإ نبله  اضي. بما كن  عليه  ا وعنال ال  انلال كما كن  و

الرعدة التال اصابتاا نحو ساع.. ولما بزغ الصأاح  وعب  ووليباإ مبع بعبض الرفقباء الب  طبرابلس وننبا شبعرإ 

بتاير تام فال وسماا  وعادإ  والنا ال  الحال. الطأيعي. متساوحتين واصأح  سبليم. متعافيب. تمدبال بسباول. دون 

 ع. القدحس شربل اللي ندلر هللا سول ابنتال المدحون. فال كل حياتاا.انزعاج بدفا
 

 (22\7 لو) العهيان يبصرون والعرج يهشون والهرضى يشفون -16
نلتفال بسرد تفاصيل ثالث معجزاإ حصل  حوم الخميس عل  مرأى مبن : 1950\6\1فال  العهلورحدة   كتأ

سباعاإ النابا  وبينابا الروبال الدبلوماسبيّون وكأبا  المبوّظفين  الجمانير الافيرة التبال تبؤّم البدحر فبال كبّل سباع. مبن
 و وال الدحن والدنيا وأفراد األسر المعروف..

 
 اآلنسة ماري معلوف -

زحل. ومن سلان حبال الرميلب. بيبروإ كانب  تدبلو قصبرا فبال إحبدى قبدمياا حألبغ ثمانيب. سبنتيمتراإ. نال من 
تقبوم بالزحبا ة التقليدحّب. لقأبر القبدّحس حتّب  عبادإ  ولابا إلب   توّوا  إل  دحر ما  ما ون حبوم الخمبيس ومبا كبادإ

 ل  منزلاا فال بيروإ ونو ابن محّم الزائرحن.إطأيعتاا ولم تعد تدعر بأي نقص وواءإ 
 سعيدة أسعد فرحات -

سببن. ولببدإ مدببّون. ومحدودببب. الظاببر س تسببتطيع ا نتصببا . قامبب   17مببن الجرمببن )النأطيبب.( عمرنببا  نببال
حس شربل حوم الخميس وسجدإ أمام القأر وأخلإ تصلاّل قائلب.: "س أكنبّ قأبل أن اشبف " ولبم تلبأس أن بزحا ة القدّ 

 لن فياا أّي علّ..تلم  ااانتصأ  و اح  تمدال بين الجمانير كأنّ 
 

 محّهد يهشي -
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بزحبا ة  بالدلل فال قدميه. وس حسبتطيع السبير إسّ بواسبط. عّلبازتين وبعنباء كلّبال. قبام حبوم الخمبيس امصاب كان
القدّحس شربل. وما لمس القأر حتّب  شبوندإ العّلازتبان تسبقطان علب  األ ض والروبل حنتصبّ علب  قدميبه وسبم 
كنول الجمانير وحمدال مسرعا دون مساعدة أحد وقد توّوه إل  الدحر وطلّ إل   ئيسه أن حقأله  انأا ببين  نأانبه 

 .ل  أنله وكوحهإفاعتل  وطلّ منه أن حعود 
 

 يصر أبي اللهإالهير ق -17
كنُ  مصابا بقرح. بالمعدة  وكنُ  دائما أ اوع ما آكله. وحرافن كلش نزحفا دموحا. وكنُ   أقضبال أشبارا عدحبدة 
من السن. طرحح الفراش فال حال تلو. ز ُإ وعدُإ  ونا قد مض  عل  كلش سنتان  ولم حعاودنال قالء  وس نزحبو 

دحم. قوحّب. تحبرق زسعيمبال حرقبا. وقبد تعالجب  عنبد أطأّباء وقد زال  الحمض. من معدتال وكان  فال الماضال مسبت
 كايرحن  وما حصل  عل  نتيج. إسّ من زحا تال للقدّحس شربل.

 طلب قطعة قطن مبلولة بالزيت -18

: ان حفيدي سامال نجل ولدي اليا  كان اصيّ فبال سبنته الاانيب. 1950\6\6فال  شاد الدكتو  اسلند  الارحّ

 وله اليمن  واخل بعد شفائه من الحم  حسير عل  اصابع  ولبه حفظبا للتبوازن وتجنأبا من عمره بدلل اسطفال فال 

سبم  4للعرج  فحصل من وراء كلش بروز فال اعلب  قدمبه الب  اسمبام ملونبا شبأه قنطبرة  فصبرنا نضبع كعأبا بعلبو 

 تابا ضبرحح شبربل سن. قد بلغ والده بان ابنس. وولياإ نصر قد شبفي  بعبد زحا 12واليوم نو بعمر   لحلاء  وله.

من عرج كان أصباباا فبال طفوليتابا  فطلبّ منابا قطعب. قطبن مألولب. بالزحب  المقبد  البلي احضبرته معابا  فبدنن 

 وله المدلول. فعادإ ال  حالتاا الطأيعي. وصا  حملنه السير عل  كعّ  وله وزالب  قنطبرة قدمبه وخلعنبا حبلاءه 

 عل  نله النتيج. الخا ق..ونم اليوم حمدال والقدمان متساوحتان  فدلرنا هللا 

 شالهجنونة -19

سبن.  وكبان نبلا  18: كن  أشعر ببالم شبدحد فبال  أسبال مبن 1950\6\9شادإ مرحم عاقو ي من عجلتون فال 

اسلم حسأّ نوبا عصأي. حجعلنال كالمجنون. وكانب  تنتبابنال فبال بباد  اسمبر كبل شبار مبرة  أخيبرا اصبأح  تتلباثر 

كايرة. وقد عالجنال الدكتو  وان كركرحان طأيّ مستدف  قلّ حسوع من  فتصيأنال بعض اسحيان كل ساع. مراإ

سنين   وقد اورى عمال وراحيا فال  أسال واستخرج منه كمي. من العمل س حستاان بابا تقبد  نحبو نصبو  10نحو 

اشار تقرحأبا ثبم عباودنال النبو  فراوعب  الطأيبّ كركيبان المبلكو  مبرا ا فوصبو لبال حقنبا  8كيلو  فا تح  مدة 

سبنواإ فأعبد ان  4دح. وادوح. متنوع. فلم تنفعنال شيئا. اخيرا عرض  نفسال علب  البدكتو  فيليبّ تومبا مبن نحبو ول

فحصنال مرتين  أفاد بانه س حملن شفائال  فعدإ ال  الطأيّ كركرحان ثم ال  الدكتو  منير كنعان البلي وصبو لبال 

ال النبو  بعنبو وشبعرإ ببألم فبال العظمب. التبال نبال حقنا ولدح. لتسلين اسلم فاخل باسشتداد بل من التناقص وعاودن

قر  اسكن لجا. الدمال فلن  س استطيع اسكل وس الرقاد ما لبم اسبند نبله العظمب. المرحضب. بيبدي. ثبم وصبو لبال 

 الطأيّ منير كنعان حقنا ولدح. لم استفد مناا.

ضبرحح شبربل. فلمبا دننب   أسبال وباله المناسأ. اتتنال ابن. اخال بقطن. ماموس. بالزح  والماء المأا كين عن 

 بالا الزح  وشرب  من نلا الماء  أحسس  فال الحال بزوال اسلم. 

 عند شربل دقائق 10 بقيتُ  -20

سنواإ  ببنقص فبال سبمع اكنبال اليمنب  كبان  4: بدأإ أشعر منل 1950\6\10شاد الديح محمود تقال الدحن فال 

وقبد عرضبتاا علب  الطأيبّ اليفبر منبل سبنتين ثبم الطأيبّ حتزاحد عل  مر السنين ال  ان كدإ اصا  بصمم تام باا. 

دحا  الللحن اومعا عل  ان الطأل. ماقوب. وس حرو  لاا الدفاء. وقد دفعنال نباتو أعلب  لبم اتملبن مبن مقاومتبه الب  

دقبائن ثبم عبدإ البب   10البلنا  الب  عناحبا حيببث توواب  وز إ ضبرحح شبربل طالأببا شبفاعته. بقيب  ننباك زنبباء 

 أشعر بدالء غرحّ. وبعد بضع. احام تيقن  انال اصأحا اسمع باكنال المرحض..بيروإ دون ان 

 

 ولشدة االلم يفقد رشده -21

سنواإ بضعو فبال اعصبا   6: اصيّ زووال من 1950\6\23شادإ وو وي  زوو. وروال الزغأال فال 

اسلبم حفقبد   أسه أو ثه أ قا مالزما  وكان ححبدث لبه نبو  فبال  أسبه كبل حبوم مبرتين وا تجباف فبال وسبمه  ولدبدة

  شده وس حعود حعرف ماكا حعمل وس ماكا حقول  وقد نزل وسمه من قل. النوم.

سبنواإ ولبم حسبتفد شبيئا. وصبرح لنبا  6وقد عالجه اسطأاء: مو حس نصبا  وحنبا الدبمالال ومبا ون شبأر مبدة 

ال برفقب. الدكتو  حنا الدبمالال ان مبرض زووبال غيبر قاببل للدبفاء. وعنبدما ظابرإ عجائبّ شبربل  كنأب  وزووب

وماو  من النا  ال  دحر عناحا لزحا ة ضرححه نناك فلانا نحو نصو ساع. وقفلنا  اوعين. ومن كلش الحين شبفال 
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زووال وأصأح حنام نوما ننيئبا الليبل بلاملبه  وقبد فا قتبه الروفب. والدوخب. واضبطرا  العقبل  وحتمتبع زووبال ابن 

 بالصح. الجيدة.
 

  إدخال ضريح شربل في دليل السياح -22
اح إل  لأنبان قبادمين قوافل من السيّ  تصل فال شاري تموز وآ : 1950فال حزحران  لسان الحالكتأ  ورحدة 

أّن   إلب  منبدوبنا  من أميركا ومختلو أنحاء أو وبا وآسيا. وقد صّرح بعض كأا  مماّلال شركاإ السياح. فال لأنان
وقببد أضببيو علبب  األملنبب. األثرحّبب. وخالفاببا زحببا ة  ؛تعببدحالإ أدخلبب  مببؤّخرا علبب  منابباج زحببا تام للببأالد اللأنانيّبب.

نبلا وقبد أصبد  البزعيم الخطيبّ  وقد انتدرإ أخأبا ه فبال وميبع أنحباء العبالم.  ضرحح شربل فال ما  ما ون عنّاحا
وبفنداء مخفر آخبر    بع. د كيّينأقائد فيلن الد ك العام آمرا بفنداء مخفرا للد ك بجوا  الدحر مؤلّو من عرحو و

 عل  الطرق ليل ناا  لزحا ة الدحر. تتجّمععل  طرحن الدحر لتأمين حرك. المرو  للجمانير التال  بالمنيطرة
 

 (17\16مر)تاسإ عشر: اآليات تتبإ الهؤمنين 

 رأيت األب شربل -1

شاد نعيم غاوي من وادي شحرو : كان لال الحظ بأن عيّننبال البدكتو  اليبا  الخبو ي وزحبر الصبح. فبال دحبر 

كان  الجمانير متراصب. فبال كبل ملبان  داخبل البدحر وخا وبه  وكبان المرضب  حمبألون الردنب. . 1950عناحا عام 

بعبد أن قضب   دحبا طبوحال فبال   نانز الاالا. عدرةحالمووود فال ودا نا وامان األ  شربل. أت  مرة شا  أ منال 

لمستدببف  المببلكو  المستدببف  األميركببال ليعببالج مببن داء السببل العظمببال. وكببان حصببحأه والببده حببامال معببه شببااداإ ا

 ثأاإ خطو ة حالته. ما كان حستطيع أن حأتال بحرك.. لللش حمله أبوه  وساعده األ  حوسو خدان حت  بلغ القأر. 

ثانال حوم أخأرإ أن نلا المرحض حدعر بألم فال قلأه حلاد حقضال عليه  فأسرع  إليه. عأاا حاول  إقناع أبيه ليحمله 

يّ ا نتمام به. فلان حقول بحزم: األفضل سبنال ان حخسر الحياة وس حخسبر إل  غرف. التمرحض  للال حستطيع الطأ

 ملانه بقر  القأر...

بوسبطاإ مبن دحبر القمبر وووا نبا. نبزل الزائبرون  4فال نفس الليل.  قبر  منتصبو الليبل  وصبل إلب  البدحر 

لواإ لرانبّ شبيخ كبان قبد ودخلوا اللنيس. بالتراتيل. ولمبا شبرعوا بزحباح الصبو ة أ اد أحبدنم أن حقبدم كتبا  الصب

دخل صحأتام إل  المعأد ظنوه من سلان الدحر ليتلو الصالة المختص. باللانن. بات. اسبتول  علب  الحضبو  دندب. 

 عظيم.. وحأس الخوف أنفاسام. ماكا حدث؟ لما دنا الزائر من الرانّ غا  الرانّ عن العيان بات.!

وإ العمين المفاوئ أسرع  إلب  نافبلة اللنيسب. أل ى مباكا كن  عندئل قرحأا من اللنيس.. لما سحظ  نلا السل

حدث  ظانّا أن أحدنم قد أغمال عليه  كما كان ححدث أحيانا. وقأل أن أبلغ النافلة شاندإ  انأا خا وا من اللنيسب.  

وقد مّر بقربال حت  تماسل  كتفانا. وإك عرف  ما حدث من أحد الحضو   أسرع  إل  الخا ج ألستلدو أمر نلا 

لرانّ العجيّ  حالما حول  وواال نحو المحأس.  أحته أمامال سائرا نحو الدرق  فأسرع  نحوه  وصّوب  عليه ا

قندحل اللارباء. إس أنال حالما أد كته ومّس  حدي ثيابه  وقف  منلنال  حت  كاد الخوف حفقدنال شعو ي  فقد اختف  

وننباك  نظبرإ فبوق المحأسب. لمعانبا غرحأبا حأابر  الرانّ بات. من أمامال. وإك كن  حائرا فبال أمبري  متطلعبا ننبا

األنظا . وبينما أنا عل  نبله الحبال مبن اسضبطرا  إكا ببال أسبمع لجاب. الضبرحح نتافباإ وتصبفيقا حبادا.  كضب  

 أل ى ما ورى فوودإ الدا  األ منال قد شفال تماما.

 بقطإ لساني هددوني -2

  سجين. فال سجن ودحدة المتن سرق  حقيأ. حد : كن1950\7\1شادإ ونيأ. خليل شيعي. من بافلال صو  فال 

نسائي. من غرف. مدحرة سجن النساء. ولما سئل  عناا انلرإ وحلف  باسم اس  شربل باطال بانال لم ا نبا. فطلأب  

مببدحرة السببجن مببن اس  شببربل ان حظاببر عجائأببه بسببا ق الحقيأبب.. ولمببا كنأبب  للقيلولبب. بعببد الظاببر  اسببتيقظ  بعببد 

الارفب.  انأبا متدبحا بابو  اسبود وبيبده عصبا اقتبر  منبال وقبال لبال: مبدي لسبانش. فمددتبه نصو ساع.  اح  فبال 

فضربنال بيده عليه وبقال ممدودا  وعأابا كنب  احباول ا واعبه الب  داخبل فمبال. وكبان مفتبوس ملتصبقا بدبفتال لجاب. 

الب  ضبابم السبجن  سم. وكن  س استطيع اللالم. فلنأ  ال  مدحرة السجن فاقتبادتنال 5الدمال  وخا ج فمال بطول 

فلما  آنال اعتقد اناا حيل. منال فا وعنال ال  السجن. ولما انتدر الخأر حضر الدكتو  حنا الرحاشال وشبرع حسبتعمل 

الوسببائم س وبباع لسببانال البب  الببداخل ماببددا احبباي و ئببيس المخفببر بقطببع لسببانال ان لببم ا وعببه فلببم اسببتطع  وكنببّ 

احبام. ولمبا  3 احضا لم حستطع ا واع لسانال. وبقي  عل  نله الحبال تادحدنم اد اج الرحاح. والدكتو  انطون  زقاهلل

وصل  ال  سجن الرمل ولسانال ممدود وس استطيع اللالم ابدا  اعطتنال مدحرة السجن برك. من شربل سضعاا فبال 

 عنقال  فعلقتاا. فانحل  فال الحال عقدة لسانال وعاد ال  داخل فمال وصرإ اتللم كالعادة.
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 شأن ا خرافات ائب شربلبعجشنت أهزأ  -3

وكنب  صبحيح الجسبم   1948\11\9الجنو : دخل  السجن فال  -شاد محمد عل  مروة  شيعال من الز ا ح. 

س انال كن  اشعر بأعض امراض عصأي.. ولمبا دخلب  السبجن وكابرإ علبال الامبوم سنبال صباحّ عيلب.  شبعرإ إ

اصأع حدي اليمن  حابس.. وقد تعالج  عند اشار وكان   5بالم فال وسمال وضعو فال عينال اليسرى وكلش من نحو 

الدكتو  الحتال والدكتو  ووزف فرحاإ والبدكتو  الأيبر زببونال  ئبيس المعاحنب. الطأيب. فبال اوتيبل دحبو. اخيبرا بعبد 

معالج. طوحل. انطفأ نبو  عينبال اليسبرى ومبا عبدإ ابصبر فيابا مطلقبا  وحصبل و م فبال مفاصبل وسبمال مبن نحبو 

أنزأ باا فال باد  اسمر كأناا خرافاإ  وقد اعتقبدإ انابا دعاحب. لجمبع المبال.  شار  فسمع  بعجائّ شربل  فلن 

أخيرا عندما طالع  الصحو وقرأإ العجائّ اللايبرة و أحب  صبو  المرضب  البلحن نبالوا الدبفاء بدبفاع. شبربل  

التقرحبّ: ل ل  وقد كلف  الممرض. افدوكا صليأا ان تزو  ضبرححه ونبلا نصبه ب 50آمن  بقداسته ونل إ له نل ا 

انا  ول سجن  ظلما وفقدإ نظبري وعجبزإ فبال صبحتال  للبش انااسبتجير بباهلل وبالقبدحس شبربل  فباكا شبفانال مبن 

ل ل  واكا كن  مجرمبا فبانال س احبّ ان اخبرج مبن السبجن اس  500امراضال وخرو  من السجن حلون له بلمتال 

 …ل ل مع افدوكا50أعم  وكسيحا. وواصل 

ا صببحأ. الرانأبب.  ئيسبب. المستدببف  والعرحببو شببفين بيضببون  ئببيس المخفببر  كنأبب  الممرضبب. البب  دحببر عناحبب

استأدرإ خيرا فال كنابام. وعند  ووعام فال المساء اعطبونال بخبو ا ومباء وتراببا وقطنب. مسبح  علب  ضبرحح ف

شربل. فأخلإ امسح باا عينال وموضع الووبع والبو م وكبل وسبمال بعبد ان بللتابا بالمباء المأبا ك البلي اتبونال ببه. 

اشببار بببدون ان تببدمع   4ان مسببح  عينببال ومببر علياببا نحببو سبباعتين فاضبب  بالببدموع وكببان مضبب  علياببا  وبعببد

فاستأدرإ خيرا. وعندما استيقظ  باكرا فال اليوم الاانال شعرإ وتحققب  ان وسبمال شبفال تمامبا ولبم حأبن مبن اثبر 

أإ بالتحسبن حومبا بعبد حبوم. ونبا للو م وس سي الم وصا  باملانال تحرحش اصأعال اليابس. كالعادة. اما عينال فقبد ببد

 انال ابن اقرأ باا الخطوط الاخين. ونال آخلة بالتماثل للدفاء.

 عرج ظاهر -4

احفون وواني  حنبا انطبون  وكبس مبن الأتبرون  كانتبا مصبابتين منبل وسدتامبا بعبرج ظبانر  وبعبد زحا تامبا 

  توفين سبا ه مبن الأتبرون وغيبره مبن عادتا ال  بيتاما صحيحتين. وقد عالجاما الدكتو  1950عام  ضرحح شربل

 اسطأاء ولم تدفيا.

 

 

 شفاء الياس ليشإ من راس بعلبك -5

مسبباء.  1950تمببوز  24 وى أميببل الخببازن: وئبب  لزحببا ة دحببر عنّاحببا والتأببّرك مببن ضببرحح األ  شببربل فببال 

  خطاحباي وعبدإ وحوالال الساع. العاشرة ليال صعدإ مع عائلتال لزحا ة المحأس.  تقبدّم  لالعتبراف ونبدم  علب

وتابعنا الصالة حتّ  الصبأاح دون  احب.. حضبرإ القبدّا  وصبلي  بحبرا ة وكبّر إ  12إل  الدحر حوالال الساع. 

اعترافال ثّم تناول  القربان المقدّ  وحضرإ القدّا  مّرتين. وعند الوداع قصدإ الضرحح وخطر لبال أن أسبتجدي 

نبال نعمب. تلوحبث محرمتبال بدبالء مبن عبرق وسبده ودمبه الافران بحرا ة فصلي  وطلأ  مبن األ  شبربل أن حمنح

وبعببد برنبب.  أحبب  الحببائم حتببدفّن قطببراإ مببن المبباء فببال نببلا الطقببس الجبباف فألصببق  محرمتببال حيببث كنبب  أشبباند 

القطبراإ فتلطخبب  بنقبباط حزنببو لوناببا وحميبل إلبب  مببا حدببأه الببدم الجباف فتببدحرو  دمببوعال فقألبب  بالطبب. الضببرحح 

نحببوي كببان بمااببب. تدببجيع لتببوبتال ولماببابرتال علياببا وعلبب  ا حمببان اللامببل ببباهلل  شبباكرا. واعتأببرإ أّن نببلا العمببل

 وبوصاحاه وبمماليه وباللنيس. المقدّس..

سن. فال باحب. البدحر الداخليب. شباندإ  14وأنا واقو بالقر  من ابنال نادي الأالغ من العمر  9وحوالال الساع. 

وس أد ي  -الرول عل  علازحن تح  إبطيه فدجعنال إحمبانال سنواإ تقرحأا حتنقل بمساعدة  6 وال ومعه طفل حألغ 

وصببرخ  بببابنال نببادي قببائال: أترحببد حببا ولببدي أن تببرى نببلا الاببالم اللسببيح حمدببال فابتسببم  -كيببو أقببدم  علبب  كلببش

وصرخ: نعم. فحمل  الولد بين حبدي ودخلب  الضبرحح  وطلأب  مبن الولبد أن حسبتجدي عطبو األ  شبربل وأخبلإ 

األ  شربل شفاء نلا الولبد دسلب. علب  منحبال الافبران وعلب  قأبول تبوبتال. وبقيب  نلبلا بدو ي أصلال وطلأ  من 

دقائن وأنا ألبتمس بحبرا ة وإحمبان ثبّم أنزلب  الولبد مبن ببين حبدي وشبعرإ ببأّن ناتفبا حاتبو ببال بأنّبه شبفال 10برن. 

مبن البأمء أّوس  و مي  علازتيه وانأا وصرخ  به امِش وحدك بحماح. األ  شربل وس تخبو. فمدب  الولبد بدبالء

ثّم أخلإ مديته تتحّسن بسرع. فخرج إل  ساح. البدحر وصبعد بعبدنا لوحبده البد ج المبؤدّي إلب  اللنيسب.. وكبان قبد 

 سقم عن ظار الجمل وتلسرإ  واله  وأصأح  حال. الولد عسيرة. وشلرنال والده.

 ال يرى بعينه البتة -6
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: أصيّ ولدي عأدو الأالغ مبن العمبر 1952\5\27شادإ ليندا زوو. طانيو  األوسم من وادي شحرو  فال 

سنواإ ونصو حين كان مبع اببن عمبه حلعأبان بفبرط اللبوز. فاسبودإ  4السن. السابع. بضرب. حجر عل  عينيه من 

عينه من حينه. ثم مع الوق  انجل  عينه  للنه أمس  س حرى فياا الأت.. وكن  حزحن. ودا لابلا السبأّ فنل تبه للأبا  

زحا ة ضرححه فال أول فرص. تتسن  لبال. وإكا بالفرصب. مؤاتيب. اليبوم حيبث ومابو  مبن بلبدتال  األ شربل وقصدإ

أتوا لزحا ة الضرحح الملرم. فحضرإ مع ابنال عأدو إل  الدحر وقدمته أمبام بالطب. الضبرحح وعلمتبه أن حطلبّ مبن 

ربتبه ببأن أطأقب  لبه عينبه األ  شربل شفاء عينه. فطلبّ بلسبانه الطفلبال وبلب   وإكا ببه حنظبر مبا حخاحبل أمامبه. فج

الدمال التال حرى باا وقدم  أمامه مواضيع مختلف. فلان حميزنا وحسمياا بأسمائاا. وكان وماو  الزوا  قبد تجمبع 

حوله فلان كل منام حقدم له شيئا ليميبزه فلبان حميبز كبل مبا حوضبع أمبام عينبه. أشبلر هللا علب  نعمتبه ولدبربل علب  

 شفاعته.

 لهوت إال خطوة واحدةال يوجد بيني وبين ا -7

سبن.  18سبن.  ومبن  35: عمبري 1952\5\18شادإ األخ  سبان وبو ج مبن  انأباإ القلأبين األقدسبين فبال 

شعرإ بووع فال المعدة واألطأاء ما كانوا حعرفون المرض. فأخل حتزاحبد  وكانب  عالوباتام تزحبد األووباع. عملب  

أورحبب  لببال عمليبب. مزدووبب. القرحبب. والمببرا ة. ومببا  1948عمليبب. الزائببدة ومببع كلببش بقيبب  أووبباع المعببدة. ثببم سببن. 

سن.  بسأّ ابسم الدبدحدة للااحب. حتب  س أقبد   15شعرإ براح. الأت.. فلن  دائما بانزعاج س اكوق طعم النوم منل 

ابتدأإ ابسم المتواصل. ليال وناا ا مع استفراغ شدحد كان حدوم أكابر مبن  ببع  1951 2إ 10أن أعأر عناا... فال 

. وبازا ة. وبعد نلا اسستفراغ كن  أشعر بضعو متزاحد وأوواع أليم. ودا مع عدم مقد ة علب  األكبل. ونبلا ساع

أحام. ومع كلش كن  أواظّ علب  التبد حس ألن الحيباة فبال نظبري كانب   سبواء أن قصبرإ أم  3كان حدوم أكار من 

 طال   إنما الواوّ فال اعتأا  نو كل شالء.

رج سبعاده أن أواوبه البدكتو  بعقلينبال ألن األووباع كانب  تظابر لبه متأتيب. مبن قر  الطأيّ فب 1952\1\5فال 

قرح. ودحدة. واوا  الدكتو  بعقلينال بصحأ. األخ  كونسطاإ فتأثر وأمر بصو ة عل  اللارباء. وقبال لرفيقتبال: 

 مسلين. نله الرانأ.!

اسسببتفراغ وحتببرك لببال  بعببد حببومين شببعرإ فببال نفسببال بببدافع حببدفعنال أن أطلببّ مببن األ  شببربل أن حوقببو نببلا

األووبباع فببأزو ه طالأبب. نببله النعمبب.. عرضبب  فلرتببال لحضببرة أمببال الرئيسبب. األخبب  إحزابيببل غرحببّ  فنزلبب  عنببد 

 غأتال. وثانال حوم   غم الالوج  توواب  بصبحأ. أخبواتال الرانأباإ وبعبض التلميبلاإ إلب  عناحبا  ثبم صبعدنا بعبد 

ائال. وبعبد نبله الزحبا ة مبا اسبتفرغ  أببدا حتب  مرضبال الظار إل  المحأس.. كن  أصلال وأطلبّ مبن كبل قلأبال شبف

 األخير اللي كان شأق. قوح..

بعببد أن حلمنببال فببال وأيببل الببدكاترة طوحلبب. وشببامال وشببايد وسببعاده نزلبب  إلبب  المستدببف   1952\3\12فببال 

حومبا  19الفرنسال. كان  الحرا ة قوح. علال والسعال  غمبا عبن العالوباإ وا ببر. دخلب  المستدبف  وقضبي  فيبه 

بببدون وببدوى بببل ازدادإ علببال أووبباع الصببد  والمعببدة واسسببتفراغ مببع الحمببض علبب  طببول الخببم. الصببو  علبب  

اللارباء عدحدة: للصد  وكلوة اليمين والمعدة. وقد صرح الدكتو  بعقلينال أمام األطأاء والرانأاإ كاألخ  ورمبان 

 4أ.. ففن كلوتاا عاطل. والرئب. اليسبرى ووالممرضاإ: أسال عل  هللا أن حخلن خلق. ودحدة من أن حدفال نله الران

قروح فال المعدة. ترك  المستدف  بزعل س مايل له بعد أن صّرح الدكتو  بعقلينال ألخبواتال بأنبه س حقبد  أن حعمبل 

بقي  علال النوبب. مبن السباع. الخامسب. صبأاحا حتب  الحادحب. عدبرة والنصبو ظابرا  إنّبه س  5\16لال شيئا... وفال 

 موإ إس خطوة واحدة.حوود بينال وبين ال

توواُ  مع األخب  وبوزفين مبا ي إلب  عناحبا إلب  أببال الحنبون الأبا  األ  شبربل حيبث طلأب  منبه  5\17فال 

شفائال بأمر الطاع. ألن نله نال إ ادة  ؤسائال أن أشف . كان كلش نابا  سبأ .  غأب  أن أنبام علب  القأبر فمنعتنبال 

أاحا شعرإ بيسم شدحدة منل الساع. الرابع. حتب  الاانيب. عدبرة أختال نظرا لددة الأرد ولضعفال الزائد. ثانال حوم ص

قدادحس. وكن   7إس  بع وكأن مجرى كاربائيا سرى فال ظاري. وفال كل تلش األوواع بقي  فال اللنيس. وسمع  

أصلال بلل ثق. وحرا ة قائل.: حا ما  شربل حا حنون إشِو المرض  أومعبين! حبا مبا  شبربل حبا مطيبع ببدك تدبفينال 

الطاع.... الساع. الااني. عدرة  غم كل أوواعال شعرإ بجوع شدحد فأكل   غيفا كامال مبع لأنب. مبع أنبال فبال  بأمر

المدة األخيرة كن  آكل  غيفا فال الخمس. أحام. فال الساع. الواحدة سمع  القدا  األخير ثبم توواب  مبع أختبال إلب  

إل  وأيل وتخاف أن تتركنال وحدي لبئال أنبام المحأس. مديا دون ووع. بعد الظار شعرإ أن  فيقتال تحّ الرووع 

عل  الضرحح فانضّر. اعتمدإ أن أكنّ معاا وخرونا إل  الساح. لنرى سيا ة إكا بحضرة الرئيس حلتقال بنا فيقول 

لنا: س تلنأال حت  تدفال تماما. سأحضر لش نله الليل. فرش. فتنامين عل  الضرحح. سمع  نله الللماإ فانتز قلأال 

إ شفائال اللامل. دخل  القأر مع أختال الساع. التاسع. والنصو. نام  نال وأنا ظلي  أكتّ مواعيدي طربا إك تأكد
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الحيباة القانونيب.... وضبع  نبله المواعيبد  3التضبحي.   2الطاع. نظيبره ألنبه شبفانال ببأمر الطاعب..  1لأل  شربل: 

لب  الفبراش وأنبا أطلبّ مبن األ  عل  بالط. الضرحح مع محرم. بيضاء مسبح  بابا الأالطب. مبرا ا. ثبم تمبددإ ع

شربل قائل.: حا أبال الحنون شربل إنش شفيتنال باستحقاق دم حسوع. وألنش شفيتنال أ ووك أن تعطينبال عالمب. حسبيّ. 

لالا الدبفاء. السباع. الاانيب. عدبرة شبعرإ براحب. كليب. فبال وسبمال وأخبلإ أعبرق. وأنبا فبال نبله الحالب. ببين نائمب. 

شربل دخلش اشفياا! فتح الأا  بقبوة ودخبل ومابو  مبن علمبانيين و نأبان ومعابم وواعي. إك بصراخ شدحد: حا ما  

امرأة مرحض. مقطوع األمل مناا. كان  الساع. الواحدة بعد نصو الليل. ناضب  وأخبلإ الفوطب. مبن علب  بالطب. 

مبان القأر ومسح  ووه المرحض. ثم تفرس  باله المحرم. فنظرإ فياا بقعب. حمبراء كلبون العبرق الناضبح مبن وا

األ  شربل... عرف  عندئل أنه استجا   غأتال وأعطانال عالم. حسي. لدفائال فدلرته من كل قلأال والبدمع حاطبل 

 من عينال. عدإ ا ثنين مع أختال بفرح س حقدَّ .

 

 1952شفاء من بلغهة في الدماب في اذار -8

الل فبال  كأتيابا وضبعو فبال سبن. قبد أحسب  باتب. ببانح 11إن نزحا. ابنب. نقبوس العجيبل مبن بحدحبداإ الأالاب. 

أحام فال مستدف  الخندق الامين فأومع أطأاؤه عل  أن معاا كبيس ضبام فبال البدماغ. وأثأب  كلبش  8نظرنا. ملا  

صو ة صنعاا البدكتو  فبؤاد صبأرا المتخصبص بتصبوحر البدماغ فبال المستدبف  األميركبال. حلبم األطأباء أن س ببد 

العملي. س حقد  علياا إس أطأاء با حس. وبمبا أن حالب. أبيابا المادحب. لدفاء نله الأن  من عملي. قص الجمجم.. ونله 

سباعاإ حتب   5اشبار عرضب  لابا نوبب. ظلب   4س تملنه من كلش بقي  ا بن. تزداد ألما حوما فيوما  حت  إنه بعد 

ّ منبه ظن الجميع أناا مات  فدرعوا حألوناا. ككر أبونبا عندئبل األ  شبربل فابرع إلب  أمبام صبو ته وشبرع حطلب

 أعجوب. بلل إحمان وثق.. ووعده أنه حزو ه وحقدم له ما حستطيعه إكا شفي  ابنته. ثانال حوم فاق  ا بن. وشفي  تماما.

 1952\11\16شفاء من شسر في الجهجهة في  -9

شاد مجيد الحاج من عينطو ة المتن: كان ابنال حدتال معال فوق عينطو ة. مساء بينما كنا عائدحن إلب  القرحب. 

قينا بسيا ة شحن مآلن.  كابا من معا فنا. دعا بعضبام ابنبال حوحنبا ليصبعد معابم إلب  السبيا ة وأمسبله بيبده بيبده الت

بينما السيا ة بقي  سبائرة. وبمبا أنابم لبم حقبد وا أن حوصبلوه غلب  صبندوق السبيا ة أفلب  مبن أحبدحام فبا تطم  أسبه 

د كببل وعببال فاسببرعنا دعونببا الطأيببّ مببن ضبباو  بحدحببد السببيا ة وأصببيّ بجببرح بليببغ داخببل الجمجمبب.. ووببدناه فاقبب

الدوحر. فحصه نلا وقال: إن ومجمته ملسو ة وس أمبل بحياتبه إنمبا نخباطر ببه ونرسبله إلب  اللليب. األميركيب.. فبال 

نله الللي. عالجه الدكتو  األ منال وودحاك  فحلم حاس أن المرحض س  واء منه إنما إن شباء أنلبه حعمبل لبه عمليب. 

ساعاإ فنظو له الجمجم. وطمن أنله عل   وباء حعبود إلب  البتللم. بقبال المبرحض فبال  3العملي.  مخاطرة. ظل فال

حوم دون إفادة. عندئل أومع األطأاء أنه ما بقال أمل بصحته فاشا وا غل  أنله أن حأخلوه. لما سبمع   16المستدف  

ه حافيببا. بعببد أن تركببه األطأبباء والدتببه  كعبب  واسببتنجدإ بالقببدحس شببربل وأبببوه حسبباعدنا وحعببد األ  شببربل بزحا تبب

أحام صا  حتللم ولم حطبول  3ووضعته أمه تح  حماح. األ  شربل بساعتين عادإ الحياة إليه وصا  حتحرك. وبعد 

 حت  غاد  المستدف  إل  الأي  بلل صح.. 

 

 ال تخافي! -10

اليمببين  ونببأم سببنواإ ونصببو  قببد أصببيّ بفتببن بجابب.  3شببادإ لينببدا اليمنببال: إن ولببدي الأببالغ مببن العمببر 

المصران بقّوة إل  كيس الأيض  فأحدث انتفاخا وتمدّدا كأيرحن  مّما وعبل الخطبر حبزداد حومبا عبن حبوم. أخلتبه إلب  

أحّام  فبازداد الخطبر والفتبن اتسباعا. توواب   3الطأيّ العسلري برواوي  فوصو لال زنّا ا  فعمل  بفشا ته مدّة 

احّام!  3صه الولد  حلم بأّن المصران معقود  وحجّ إوراء عمليّ. بمدّة إل  الدكتو  الجّراح أنيس مخلوف  وبعد فح

ل ل. ولّمبا كنّبا مبن الطأقب. المتوسبط.  نعبيش مبن  اتبّ 200وإسّ أصأح الولد فبال خطبر المبوإ! وطلبّ أوبرة حبده 

تيبل دحبو  وحلبم زووال  وس طاق. لنا بدفع نلا المألغ  لجأنا عندئل إل  الدكتو  شاا  الدحن  فوعد بالمساعدة فبال أو

عل  الولد بفوراء العمليّ.. وقأل أن نأدأ بدالء من نلا حمل  الولد أنا ووالده وكامبل عائلتنبا  وكنأنبا إلب  دحبر عنّاحبا 

  وطرحنا الولبد علب  قأبر شبربل  وسبألناه بمحأّتبه للفقبراء والمرضب  أن حدبفن عليبه. وحدبفيه 1950أحلول  11فال 

ا الولد بالزحب  والمباء المأبا كين  وبّخرنباه بأركباإ األ  شبربل  وزنرنباه بزنّبا  دون احتياج إل  األطأّاء. وقد دننّ 

احّبام مبع لياليابا  علب  أّن وظيفب. زووبال س تسبمح  3منه  وكنّا فال الدحر ليل. وناا ا. وكنّا قد نل نا أن نقضبال ننباك 

لهداذا لدم تنيّهدي الولدد ال قائال: بللش. وعند  ووعنا إل  الأي  ظار لال فال الحلم  انّ شيخ حرتدي الأياض  ووبّخن

ي أّن الولد يشدفى 3 وفبال الصبأاح ووبدإ  فدال تخدافي! .ليال أمام الضريح؟ قومي خذيه. وافعلي ما أمرتك به، وتر 

 الولد بحال. طأيعيّ..
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 نجحت العهليّة -11

أشببار أصببابنال ووببع شببدحد فببال  أسببال  فببلنأ  إلبب   5: مببن 1950 2إ6شبباد حوسببو عسبباف الدببوحفاإ فببال 

ترة: زبونال واليا  بعقلينال وكيوان  فصّو ونال وقالوا سبنال شباكر: إنّنبا ندبّخص أّن فبال  أ  أبيبش سبرطانا. الدكا

ّّ له مطلقا! بقي  تلش المدّة أتعلّ  با بر المسّلن. واألقراص ألول النبوم قلبيال ألنّبال كنب  أحبّس أّن وخبزاإ  فال ط

دلّ  عل  أّن فال الرأ  سبرطانا ظابر ممسبلا بالبدماغ  صو ة  وكلّاا 12سلاكين تدخل فال دماغال. وقد سحأوا لال 

 بدلل السرطعون المخيو.

ومببن شببار  بينمببا كنبب  أتاببدّى علبب  الطاولبب. مببع عببائلتال  أصببابنال عببا ض نوببب. قوحّبب.  فوضببعُ  حببدي علبب  

وأاتال  ووقعْ  اللقم. من حبدي  وصبرخُ : إلباّل بالطأيبّ  وغأبُ  عبن البوعال. فبأت  البدكاترة: كا كيبان وأورحبان 

ونعسان وزبونال وكيوان و زق  فأقّر الجميع: أن س صّح. لال! وكن  أخرج كّل شالء تحتبال مبن دون وعبال. ولّمبا 

كان وو ج بش حميري وا ا لنا أشا  أن حأخلنال إل  الللّيّ. األميركيّب.  أسبا. ولّمبا وصبلُ  كنبُ  بحالب. مبوإ غائأبا 

العأث ووبود أبيبش ننبا! ألنّبه بعبد  ببع سباع. حفبا ق  عن الوعال والدعو ؛ فصّرح الدكتو   اونيان لولدي: إنّه من

الحياة  ولم حرد أطأّاء الللّيّ. أن حجروا العمليّ.! فعندئل  وع ولدي إل  وو ج ببش حميبري البلي تلفبن لبرئيس أطأّباء 

ش فبال الللّي. قائال: وإن حلن فال العمليّ. خطر الموإ فأورونا له ألنّه عل  الحالتين مائب   و بّمبا نجحب . وكبان كلب

. وفبال الحبال حملبونال إلب  غرفب. العمليّب. وأنبا غائبّ عبن البوعال مطلقبا  وعينباي 1950أواخر تدبرحن األّول سبن. 

وامدتان  والدبخرو ة علب  صبد ي. وكبان األنبل واألصبحا   خا وبا حباملين صبو  مبا  شبربل   اكعبين علب  

وا صبو ة مبا  شبربل علب  زوباج األ ض  ناتفين مولولين  وحقولبون: حبا مبا  شبربل اببدل السبرطان ببدم. ووضبع

 غرف. العمليّ. ملّر حن: ابدل السرطان بدم.

قطببّ. ثببّم انتقلببوا إلبب  وابب. الدببمال  3فدببّن األطأّبباء أّوس وابب. اليمببين فببوق الصببدغ فلببم حجببدوا شببيئا  فقّطأونببا 

ببرة فبفكا نبال قطأ.  ونزعوا العظم.  وظار أّن شيئا أسودا فاحما مخيم عل  النخاع فنزعوه بواسبط. ا  38وفتحوا 

غرامببا مببن الببدم األسببود. عندئببل تببرك الببدكتو  وا كيببان  ئببيس الللّيّبب. األطأّبباء وخببرج إلبب  الجمببع حقببول 120كميّبب. 

 3بصوإ واو ي: إّن القدّحس شربل بدّل للم السرطان بدم! لقد نجح  العمليّ.! وبقي  تح  العمليّ. ساعتين. وبعد 

 ال س مرض بال وطلأُ  الرووع إل  الأي .ساعاإ وعيُ  فال المستدف   قم  ومدي  كأنّ 

 

 أنفس! 9فقير، وعيلتي مؤلّفة من  -12

شبعرإ  -نابر الللبّ -شاد شاكر مخلوف: بصفتال شايل فاعل  وبينما كنُ  أنقل شبواس ثقبيال فبال معمبل إدوا 

مبدّة كنبُ  بألم فال ظاري استمّر معال مدّة طوحل.. وكنُ  أحسبأاا برقب. ظابر  فطبال األمبر نحبو شبارحن  فبال نبله ال

أ اوع أطأّاء: منام أميل وعجع وأبو  ويلال وغيرنمبا. فقباس لبال: حلزمبش عمليّب.. وتصبّو إ فبال أوتيبل دحبو فقبالوا: 

حلزمش عمليّب. ألّن خبرزاإ الظابر زائحب. عبن بعضباا بعبض.  اوعب  مجأّبرحن اثنبين  فقباس لبال: حلبزم لبش عمليّب.. 

أنفبس  أّن القبدّحس  9ئبل  وأنبا فقيبر  وعنبدي عيلب. مؤلّفب. مبن والاانال قال: حلزمش زمان طوحبل لتدبف . فتبلّكرإ حين

شربل حدفال اللايرحن  وأنا من ضيعته ومن عيلته  فيجّ أن ألتجئ إليه  وكن  س أستطيع المدال إسّ باستنادي إلب  

ا. العصا. فحالما نوح  زحا ة قأره تالش  الووبع مبن ظابري  و ميبُ  العصبا  ومدبيُ  كبأناّل لبم حلبن ببال ألبم مطلقب

 وز ُإ القأر زحا ة شلر لنعم. من هللا عن حد قدّحسه شربل.
 

 (19\28 متى)وتلهذوا جهيإ األمم إذهبوا : ونعشر

 1952شفاء الطفل ابن حسن رميحي في صيف  -1

حسن  ميحال من قرح. قرقرحا قر  قرطأا وقع ابنه الأالغ السادس. من عمبره عبن سبطح عبال فتحبرك دماغبه. 

يد فبال قرطأبا فلبم حبر سبأيال لدبفائه. أخبله أببوه إلب  مستدبف  البدكتو  حأيبّ الخبو ي فبال عاحنه الدكتو  فبا   سبع

بيروإ فأعاده األطأاء ليموإ فال بيته. وإك كان أنله فال الطرحن وودوا الولد قد ابتدأ بالنزاع فللفبوا المبدعو حوسبو 

  علمباإ علب  كبوع المدبنق. فرنسيس من ونّه اللي كان برفقتام ليمبر بالمبدعو محمبود نصبر البدحن المووبود بقبر

ليدعوه إل  حضو  الدفن. لما بلاوا قرطأا سمع  امرأة غطا  كرم أنله حألون عليه فأسرع  وأخلإ الولد الفاقبد 

كل عالماإ الحياة وبعد أن حرض  أبوحه ليؤمنا باأل  شربل دننته فال بيتاا بماء عن ضرححه. اسبتعاد الولبد حباس 

ل  دحر عناحا ليعمدوا الولد وحدلروا األ  شبربل. ولمبا وصبلوا إلب  كبوع إأد اوام وعيه ونادى: ماما! عاد الجميع 

المدنق. وقفوا ليعلموا محمود نصبر البدحن لبئال حبلنّ إلب  البدفن. وصبادفوا ننباك المبدعو حوسبو الخبو ي بطبر  

 فقصوا عليه الحادث و ووه ليلنّ معام إل  الدحر ليلون عرا  الولد.

 شربل في العراق -2



 91 

 25سبنواإ  مبرض ببالحّم  الخأياب.  وكبان عمبره  4نبو ه كركجبال: إّن ولبدي نبوال الأبالغ مبن العمبر شادإ 

حومببا. فنزلبب  علبب  أعصببا   وليببه. فنزلبب  وكربجبب  أصببابعاما  وتقببّو  ظاببره بصببو ة وعلتببه كببالقو . ودخببل 

 دُإ أن أولسبه علب  نداف فال أعصا  الدماغ  وامتدّ إل  كّل أطراف وسمه  فأمسب  بحالب. حرثب  لابا. فلنبُ  إكا أ

األ ض حقع إل  وااته األ بع  وكان حتألّم ودّا باله الحال. طيل. حياته كلّابا. وقبد عرضبه والبده علب  وملب. األطأّباء 

كلّام المووودحن فال الأصرة وغيرنا  وحتّب  عرضبه أخيبرا علب  البدكتو  تبرد ا نلليبزي والبدكتو  دافبيس طأيبّ 

احي. من بيتنا كالصيدليّ. للارة ما ولأنا من األدوح.. و غم كبل نبله الجابود لبم الدرك. النفطيّ. فال كركوك. وكان  ن

حستفد الولد مطلقا. أخيرا وئنا به إل  بيروإ  وعرضناه عل  األطأّاء  ومن وملتام الدكتو  ا ختصاصال باألطفال 

 من وراء المعالج..  وبعد المعالجاإ العدحدة بقال الولد عل  حاله  بل حزداد تعأا 1949فيليّ شدحد سن. 

وقببد قببّر  والببده أن حببلنّ بببه إلبب  لنببدن  وللببن لّمببا شبباع  أخأببا  شببربل وعجائأببه الممتببازة حملنبباه نببله السببن. 

  ووئنا قاصدحن ضرححه المقدّ  مّراإ عدحدة فأصأح بقّوة هللا وشفاع. شربل حتماثل إلب  الدبفاء مبّرة زحبادة 1950

عتقال  وليه زواس تاّما  و وع إل  حالته الطأيعيّب.  وفا قبه ألبم  أسبه عن أخرى  حتّ  استقام ظاره تماما  وزال ا

المتواصل مدّة عمره  واستعاد صّحته كامل.  وعادإ إليبه قابليّتبه  وقبد كبان أّوس س حعبرف األكبل  وإكا وضبعنا فبال 

ومببا طأيعيّببا نادئببا. سبباع. فببال فمببه س حعببرف أن حألعاببا  فأصببأح اليببوم حأكببل ويّببدا  وحنببام ن 24فمببه لقمبب. بقيبب  مببدّة 

  وكنبُ  1950حزحبران  27وتابع : إّن القدّحس شربل ظار لولدي فال اليقظ. أمام وموع كايبرة فبال المحأسب.  فبال 

طلأُ  من األ  شربل أن ححّل الزنا  المووود عل   ولبال ولبدي. فأبدا حخاطبّ الولبد بصبوإ عبال سبمعه الجميبع  

دأ حألال. وبعدئل وودنا الزنّا  مفلوكا عن  ول الولد. وقبد نبزع لبه وشاندنا كفّا مع معصماا عل   ول نُوال اللي ب

 ووا به.

 شربل في البرازيل -3

 قرحة وضعف قلب -

الأرازحليّ.: حقيم فال مدحن. بيرون بير  فال وسح. ساو باولو  وبل حبدع  فيلتبو  كيمباوي  األخباركتأ  ورحدة 

ن مصبابا بقرحب. معدحّب. مستعصبي.  وشبفال منابا قبال: حدال وظيف. مبدحر الصبّح. وا سبعاف فبال تلبش المدحنب.  وكبا

سن.. تعّابد معبالجتال أطأّباء كايبرون  15منل أكار من  deodenumأصأُ  فال قرح. فال المصران الاانال عدر 

اختصاصببيّون  كمببا أنّببال اتخببلإ الحماحبب. اللافيبب. بالمببأكول والمدببرو   فببلنأ  كببّل واببودي عأاببا دون فائببدة. وفببال 

انبال مبرض فبال القلبّ أحضبا. اشبتدّإ علباّل وطبأة المبرض اشبتدادا اضبطرنال أن أدخبل أحبد غضون نله المبدّة اعتر

مستدفياإ مدحن. سان أند حه عن حد مدحره ونو وبّراح شباير واختصاصبال ببأمراض المعبدة. وبعبد أن أخبل صبو ة 

للعمليّب. وفبال السباع. أحّأم تتخبل فبال أثنائابا اسحتياطباإ الالزمب.  4لمعدتال باألشع.  حلم بفوراء عمليّ. وراحيّ. بعد 

المعيّنبب. اوتمببع حببولال عببدّة أطأّبباء  وبعببد فحصببال ووببدوا قلأببال س حقببوى علبب  احتمببال العمليّبب.  فقببّروا عببدم إورائاببا 

 وتركونال فال حال. من اليأ  حيث من ورائاا س أخرج من المستدف  حيّا.

أ  وعال قائال لال: نناك طأيّ حدبفيش وفال تلش الليل. زا نال صدحن من اللأنانيّين  وإك  آنال فال تلش الحال.  ندّ 

فندذرُت لده أنّدي أعتدرف وأتنداول كما شف  اللايرحن ونو حاضر غائّ! حاّل مي ! وقّص علباّل سبيرة األ  شبربل. 

أشار. وبدأإ بتساعيّ. لقلبّ حسبوع علب  حبد صبفيّه شبربل ليسبتمدّ  9لمدّة  القربان الهقدّس شّل يوم جهعة من الش ر

 لال نعم. الدفاء.

الليل. نوما نادئا  واستيقظُ  صأاحا أشعر بالجوع  فطلأُ  الطعبام وأكلبُ  بدبايّ. دون أن أشبعر ببألم  نمُ  تلش

كما كنُ  أشعر سابقا  وعل  أثر كلش تركُ  األدوح. والحماح. عن بعض المأكوسإ  وأخبلُإ أتنباول كبّل مبا تدبتايه 

ال معدتال وس فال قلأال. غاد ُإ المستدف   وعدُإ أحّام دون أن أشعر فياا بدالء من األلم س ف 3نفسال  فمض  علاّل 

إل  محّل إقامتال مواصال عملال فبال إدا ة الصبّح.  وقبد مبّر أكابر مبن سبن. وأنبا فبال ندباط وصبّح. تباّمين   غبم أّن 

 ونلُت مإ صّحة الجسد صّحة النفس.عمري نانز الخامس. والستين  

 طبيب أسنان في ريو دي جانيرو -
سن.  واشبتدّإ  14و ي: أعترانال داء القلّ وتأعه مرض السّلري وضين النفس مدّة شاد الدكتو  ابرانيم الخ

علاّل وطأة المرض إل  حد أصبأحُ  طبرحح الفبراش ولبم أعبد أتمّلبن مبن إتيبان حركب. وس أقبد  علب  البتللّم  فلنبُ  
ء األمبل مبن شبفائال أشبا وا أُويّ با شا ة بيدي. وقد تعالجُ  عند أطأّباء كايبرحن دون فائبدة الأتّب.. وإك قطبع األطأّبا

علاّل باللنا  إلب  طأيبّ اختصاصبال شباير فبال مدحنب. سباو بباولو  فأخبلونال محمبوس إلب  عيادتبه وحبدع  البدكتو  
وبباحرو  امببو . فاببلا بعببد أن فحصببنال ونظببر فببال الصببو  المببأخوكة باألشببعّ. كببان حلمببه أن س أمببل بدببفائال  إنّمببا 

. أو سبنتين. فأعبادونال إلب  بيتبال وأنبا فبال حالب. الخطبر الللّبال. أّمبا بواسط. المعالج. والمدا ك. مملن أن أعبيش سبن
سأّ شفائال فلان بأعجوب. إلايّ. عل  حبد األ  شبربل العجبائأال وبواسبط. اللأنبانال السبيّد لبوحس خبو ي  وكلبش بعبد 



 92 

تلبّرم  ووعه من زحا ة لأنان  وتدّرفه بزحا ة ضرحح شربل  أتب  بأركب. مبن الأدلب. التبال كبان حقبدّ  بابا شبربل  و
علاّل بنتف. مناا فوضعتاا عل  قلأال بفحمان حاّل  وابتدأُإ بالصبالة هلل إكرامبا لبأل  شبربل  وكنبُ  قبد قطعبُ  األمبل 
بالدفاء كلّيّا  ونللا أطأّائال. وفال كاإ الوق  شعرُإ بتحّسن فجائال واتجابُ  إلب  الدبفاء السبرحع  وتركبُ  األطأّباء 

 عر بمرض من األمراض الاالث..بالللّيّ.  وناضُ  من سرحري  ولم أعد أش
 شربل في مصر -4

: لقبد أخأرونبا عبن عبدّة 1950آ  سبن.  15الصاد ة باللا. الفرنسيّ. فال القانرة  بتبا حخ  Image كتأ  مجلّ.

حوادث شفاء عجائأال فال مصر تّم  فال أشخاص شربوا من الماء القادم من دحر عنّاحبا حيبث حووبد وامبان شبربل  

به أ سلاا وماع. متعأّدون بدفاع. الرول القدّحس. لم نعر كلبش كأيبر انتمبام فبال بباد  األمبر. أو لمسوا قطع. من ثيا

وللن نا إّن طأيأا وأستاكا فال كلي. قصر العينال  ووّراحا معروفا فال القانرة حستعدان للداادة بأنّامبا شباندا حباسإ 

األشياء التال لمس  كلش الرول القدّحس حظابر  شفاء خا ق. بواسط. الحأيس شربل. فال أّن التأثير الخيّر الناشئ عن

 حتّ  فال مصر؟ لقد ا دنا التأّكد من نله النقط.  فلنأنا لزحا ة من تّم  فيام العجائّ عن بعد.

 شفاء الهرأة أدما يوسف عيسى -

 23ففال شا ع شأرا ابنل  تعيش امرأة لأنانيّ. عجبوز  اسبماا ادمبا حوسبو عيسب . ونبال تقبيم فبال مصبر مبن 

تعيش بين أوسدنا وأحفادنا وكان  تدلو  منل أمد من ضبام دمبوي حبؤدّي إلب  تبوّ م  وليابا وإثبا ة أووباع سن. و

تمنعاا عن السير. قال  لنا: لقد استيقظ  وسم الليل واأللم مستولٍّ علاّل  فتناول  زواو. الماء التال أ سبلاا صبدحن 

شير علاّل. وفال اليوم التبالال شبفي  تمامبا. وزال كبل ووبع من دحر عنّاحا بلاملاا بدل أن آخل مناا نقاطا معدودة كما أ

 من  ولاّل وصرإ أمدال وأصعد األد اج والساللم  كما ترون.

 شفاء الفنان اللبناني جوزف الجلخ -

وننالش لأنانال آخر حقيم موقتا فال مصر  نو الفنان ووزف الجلخ  مبن المتعأّبدحن كايبرا لحأبيس عنّاحبا  أصبيّ 

  وإكا به حتلقّ  من أّمه فال لأنان  سال. تتضبّمن قطعب. مبن 40الفائ   وبلا  د و. حرا ته  بحّم  خأيا. فال الدار

ثيا  األ  شربل. قبال: لقبد فركب  وأاتبال بابله القطعب. وبعبد نصبو سباع. شبعرإ بقدبعرحرة عنيفب. ونمب . وفبال 

صل قد زال من  كأتبال بصبو ة صأاح اليوم التالال  استيقظ  وقد شفي  شفاء تاّما. بل إّن ووعا متأتّيا عن داء المفا

عجائأيّبب.. وعرفانببا منّببال للجميببل وضببع   سببما زحتيّببا حماّببل الرانببّ شببربل مببن ثمببرة خيببالال. والجببدحر بالببلكر أّن 

الصحفال الفرنسال شا ل دحدحه  أى الرسم وأّكد لال أنّه حدأه صبو ة لرانبّ كمبا أتبيح لبه أن حرانبا عنبد الأطرحبرك 

 الما ونال فال بلركال.

 مصريشفاء جّراح  -

صّرح الدكتو  سمير عأدهللا  أسبتاك وراحب. األسبنان فبال الللّيّب. الطأّيّب. بالقصبر العينبال: لقبد شبعرإ أنبا نفسبال 

بمنافع وخيراإ األ  شربل  وأعلن أناّل شفي  بصو ة فو حّ. من حّم  قوحّ. بفضل وساط. شربل  إك لمس  قطع. 

 من قماش ثيابه مرسل. من لأنان.

 خائيل جّراح نسائي مصريش ادة الدشتور سبت مي -

منل أن وضع  قطع. من ثيا  الرانّ شربل فال عيبادتال  سحظب  تحّسبنا سبرحعا وملموسبا فبال عبدّة حبوادث 

 شفاء لدى زبائنال المرض . 
 ابنتي أمال بحالة خطرة -

: أنا وكيل أشاال اللون  إدوا  شدحد بالقطر المصري  حضرُإ لأنان 1950شاد عأد العزحز محّمد علال عام 
وسببمعُ  بعجائببّ األ  شببربل فعزمببُ  علبب  الزحببا ة وقمببُ  باببا وأخببلُإ بركبب. زحبب  ومبباء. وعنببد عببودتال لألببدي 
الزقازحن بمصر  دخلُ  منزلال فوودُإ ابنتال أمال مرحضب. بالتيفوئيبد  ووبرى عالوابا بمعرفب. دكتبو حن  وكانب  

.. وكبان الصبأاح خيبرا علينبا وميعبا  إك بحال. خطرة. دننُ  وأيناا بزحب  مّمبا أخلتبه  فنامب  تلبش الليلب. فبال غيأوبب
وودنا صّح. ابنتال بحال. ويّدة وقد أزال هللا عناا الخطبر. وابنتبال ابن بحالب. ويّبدة  والفضبل هلل بزحبا تال قأبر األ  

 شربل  نفعنا هللا بأركاته سائلينه الرحم. لال وألماالال. آمين.
 شربل في سوريا -5

 في دمشق -
ي مبن دمدبن  مرضب  ببالحم  عنبد إتمبام السبن. األولب  مبن حياتابا  فعّطلب  ابنس. إحفبون ابنب. وبو ج خبو 

و كياا وتركتاا عرواء تتخلّع فال مديتاا  ملفتب. األنظبا  إلب  كلبش ومحركب. القلبو  شبفق. علب  صبأانا. وأصبيأ  
 سبن. فيأسب  الركأب. ونبال مصباب.  فبوق كلبش  بمبرض القلبّ منبل 30حسيأ. والدتاا بمرض فال  كأتاا اليمن  منل 

  واءإ الوالدة إل  بيروإ برفق. ابناا دحمتري  ونو عبرحس ودحبد مقتبرن بابنب. فبال 1950حزحران  3سنواإ. فال 
األشرفيّ.  وكان  إحفون تصحأاا فال نله الزحا ة. الساع. الخامس. مسباء سبا  دحمتبري بوالدتبه وأختبه نحبو شبربل  
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عل  المباء فقبم لتحصبل علب  نعمب. الدبفاء مبع والبدتاا أحّام كامل.  3وكان  إحفون قد استعدّإ لاله الزحا ة بصوماا 
بدفاع. شربل. كنّ الاالث. فال سيّا ة  وقأل أن تألغ بابم إلب  دحبر مبا  مبا ون بنحبو ميلبين فبال طرحبن وعبرة كلّابا 
شببوك وحجببا ة وتعببا حج لببم حألفاببا س نببو وس والدتببه وس شببقيقته  فأبّطبب  الوالببدة ك اع ابناببا وتأبّطبب  ابنتاببا ك اعببه 

خرى ومدوا ساع. ونصو. وكان دحمتري قد استعدّ لوالدتبه  فأخبل لابا معبه أدوحب. للقلبّ  سبعافاا عنبد الحاوب.  األ
 وقد عرض علياا استعمال األدوح. عل  الطرحن فرفض  مصّرح. بأنّاا متلل. عل  هللا وعل  القدّحس شربل.

ه  والمرضب  حصبلّون وحألبون طبالأين وصل الاالث. إل  قأر القبدّحس  فووبدوا ومبانير البزّوا  متجّمعبين حولب
الدببفاء ونببم حعببدّون بالمئبباإ بببين مقببيم عنببد الضببرحح أو مفتببرش المماشببال فببال الببدحر أو فببال المعأببد الجدحببد بقببر  
الضرحح. فتأثّرإ الوالدة وابنتابا مبن منظبر المرضب  وأكابرنم مأتلبون بعانباإ تمبنعام عبن الدبال وكسبّ العبيش 

مناما لألخرى: نحبن أحسبن حباس مبن نبؤسء الأؤسباء  ألنّنبا نسبتطيع أن نحصبل  والرزق  فأشفقتا عليام وقال  كلّ 
قوتنا وكسوتنا. وللن كيبو حصبنع أولئبش المصبابون بالدبلل؟ فنسبي  الوالبدة مصبيأتاا  وأخبلإ تصبلاّل ألوبل شبفاء 

والتضبّرع دون المرض  المنطرحين أمام الضرحح  ومالاا فعل  ابنتاا  وصرفتا الليل بين اللنيس. والقأبر بالصبالة 
 قاد. وعند الساع. السادس. صأاحا  عاد الاالث. إل  بيبروإ ححمبل كبّل مبنام فبال قلأبه حبرا ة ا حمبان  وشبعر بأنّبه 

 مسرو  ودّا. وللّن الوالدة واسبن. لم تحصال عل  األعجوب..
علياا شاقّ.  وللنّه عندما وصلوا إل  األشرفي.  استلق  الوالدة عل  الفراش لترتاح من تعّ السفرة التال كان  

لم حمِض نصو ساع. حتّ  أحّس  بتنميل فال  ولاا اليابس. ثّم شعرإ بووع مؤلم ودّا فال  كأتاا المرحض. التبال س 
سبن.  وسبمع  كبأّن عظبم الركأب. طبّن فصباح  آخ! مباكا ببال؟ وناضب  مبن سباعتاا  وببدون انتأباه  30تطوي منل 

كأتيابا تصبلاّل  فصباح  ابنتابا إحفبون: إّن والبدتال قبد شبفي  طوإ  ولاا فبانطوإ  وبحركب. فو حّب.  كعب  علب   
أعجوببب.! أعجوببب.! فأبباد  أنببل الأيبب   وفببال مقببدّمتام دحمتببري ليببرى والدتببه  ففببرح عنببدما  أى والدتببه واثيبب. علبب  
 كأتياا تألال وتصلاّل  والتف  نحو أخته إحفون فصاح باا: وأن  أحضا حا أختال قد شفيِ ! ألنّه  أى صابون.  ولابا 

تحّرك وحدنا و أى أخته تمدال نحو والدته مديا سوحّا كأنّاا لم تلن فال حياتاا عروباء مخلّعب.! فاضبطرب  إحفبون ت
ولم تصدّق نفساا وس شقيقاا  وصاح : كيو حلون نبلا؟ فخباف عليابا أخونبا مبن شبدّة تبأثير الفبرح  فأشبا  عليابا 

و استقام  بقامتاا ومديتاا  ففعل . ولّمبا  أإ نفسباا لتصعد إل  الطابن العلوي وتقو أمام المرآة لتداند نفساا كي
ألّول مّرة مستقيم. القوام بوقوفاا وسيرنا  بل  من فرحاا وتالّل   وصباح  بصبوإ عبال: كتّبر خيبرك حبا قبدّحس 
شببربل! أعجببوبتين فببال بيتنببا لببال وألّمببال! وخاطأبب  دمدببن بببالتلفون فأّدببرإ األنببل والجيببران وأوصببتام أن حببلبحوا 

حزحبران كانب  العائلب. فبال دمدبن  فتاافتب  علب  دا نبا  5وا فقراء الحال لحفلب. فبرح وشبلر هلل  وفبال كبيح.  وحدع
الجمانير من المعا ف واألنل واألصدقاء لتانبئ وتدبا ك فبال الفبرح  وبالد وب. األولب  لتدباند األعجبوبتين. وقبد 

النابا  وإلب  سباعاإ متبأّخرة مبن تحدّث  دمدن بااتين األعجوبتين تحدثان فال بي  واحد. وكان  إحفون تمدبال فبال 
 الليل أمام زّوا نا ليرونا وحمّجدوا هللا بدفائاا.

 
 

 في حلب -
 يد غير منظورة ضربتني*

شاد وأرائيل حاسمين: منل سنتين ونصو اصبابتنال عرضب. فبالج قوحّب. وبدّا علب  الجانبّ اليمبين  فيأسب  تلبش 
لدعو  بحيث أنّه لّمبا كبان حنخرنبال أحبد البدكاترة الجا. وأصأح  كقطع. خدّ  ووقف  عن الحرك.  وامتنع مناا ا

بفبرة بناحي. من الجا. اليمن   من اللتو إل  أسفل الرول لم أكن أحّس  بل كنُ  كخدأ. نامبدة. و أسبال حابّز بقبّوة 
وسرع.  وحدي المدلول. كللش  وكنُ  أسبحّ ونأبال اليمبين سبحأا بانزعباج. وأنبا فبال الخبامس والاالثبين سبن.  وقبد 

وادث شبببربل الملنلبب.  فركأبببُ  مبببع والبببدتال ووئبب  إلببب  زحبببا ة ضبببرححه المأببا ك  وأنبببا مبببن الطائفببب. سببمعُ  بحببب
  بيبد غيبر منظبو ة ضبربتنال 1950حزحبران  12األ ثوككسيّ.. وما مّر علب  ووبودي حومبان حتّب  شبعرإ صبأاح 

ا فبال الناحيب. عل  فّلال اليمبين ضبرب. وقعبُ  علب  أثرنبا علب  األ ض  واعترتنبال نبّزة فبال وميبع أعضبائال سسبيّم
اليمن   بقي  علباّل قبد سباعتين  حسبأتنال أّمبال أفبا ق الحيباة فبال غضبون نبلا الوقب . علب  أنّبه مبا زالب  عنّبال نبله 
الحادث.  حتّ   أح  أّن حدي وونأال اليابسين انطلقا  وعاد إلياما الدعو  والحّس  وندأ  أسال فال مركزه الطأيعبال  

 وفا قته الاّزة  ولم أعد أشعر بدالء.

 كل خطرا على دماب الولديش *

سنواإ ولد وكبيس الخصبيتين فبا غ س حووبد شبالء. وكبان  6صرح والداه: إّن ابننا طونال  وعمره 1950عام 

صايرا ولم نلن ننتأه إليه. ومن سنتين شرع الولد حدلو مبن ألبم فبال محالأبه  فنظبرإ ويبدا فووبدإ اللبيس فا غبا  

يأنا وإك شببانده قببال إّن كببيس الخصببيتين فببا غ  والظببانر أّن فخفبب  وحملبب  الولببد إلبب  الببدكتو  أنطببوان صببقال نسبب
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الأيضتين فال أعل  المحالّ ونلا مما حدلل خطرا عل  دماغ الولد فبال المسبتقأل وحصبأح ماأبوس س عقبل لبه. ومبن 

يأنا خوفنا حملناه إل  بيروإ إل  الدكتو  نخمن  ئيس أطأّاء الللي. األميركي. وبعد الفحص الدقين قّر  ما قبّر ه نسب

وأعطاه كميّ. من ا بر وبعدنا أووّ العمليّ. الجراحيّ. وبعبد اسبتعمال ا ببر لبم حسبتفد الولبد شبيئا. وبعبد سبن. تركنبا 

ّّ وكان القوم حقولون لال اتركيه حصير كاننا! وكان  الخادمب. عنبد تحميمبه تجبد اللبيس فا غبا فتقبول حبا  ا بر والط

نمه حت  واء الطأيّ السماوي الأا ع األ  شبربل البلي أ سبلته العناحب. لضيع. ا بر والد انم ونللا بقينا حاملين 

ا لايّ.  حم. للأدرح. فحملنا ولبدنا إليبه نحبن والبداه وعّمتبه عاليبه فوصبلنا الضبرحح المقبد  وواونبا أمامبه ندبا ك 

تاه إلب  المؤمنين فال الصالة فسمع  أنا ما ي والدتبه صبوتا فبال أعمباقال حقبول لقبد شبفال ابنبال طبونال ونزلب  خصبي

اللببيس. فووببدإ الأيضببتين بحجببم حأّبب. الزحتببون اللأيببرة ونلببلا كببان وبقيتببا ونببال س تببزاسن ثببابتين فببال محلامببا وقببد 

 .1950آ   21فحصه الدكتو  أنطوان سابا طأيّ الصحي. فال الدحر. إّن األعجوب. قد تّم  فال 
 

 في القامشلي -
حومبا مرحضب..  21  وملابُ  1954اكا   9حا فبال : أصبأُ  ببداء السبحا1955أحلبول  2شادإ منيرة سبتانو فبال 

ومببع أنلببال لجببان األطأّبباء: أحمببد نافببل وفرنسببوا شببادا افيان وبببول بلاببا ي  وكلّاببم أومعببوا علبب  أّن األمببل بدببفائال 
ضعيو ودّا  وواء اللان. ومسحونال المسح. األخيبرة. وحضبر المطبران حوسبو وباننجال واقفبا علب  حبالتال. وفبال 

وسبو خّدبان الرانبّ اللأنبانال حلقبال  حاضب.  وحيّب. فبال بلبدتنا القامدبل.  فعبرف بحبالتال  أثناء مرضبال كبان األ  ح
وأعطانال زحتا مأا كا من مزا  األ  شبربل  وببا كنال بالمنبدحل المرسبوم. عليبه صبو ته. نمبُ  فرأحبُ  فبال نبومال 

مببد هلل علبب  عطاحبباه  أحّببام شببفيُ  تمامببا. والح 3. فقمببُ  مببن نببومال مرتاحبب.  وبعببد أنددا شددفيتكاأل  شببربل وقببال لببال: 
 والدلر لدربل عل  شفاعته لال.

 شربل في الواليات الهتّحدة األميرشيّة -6

 نذرُت أن أعترف وأتناول -

فلو حدا: كنبُ  مرحضبا بمبرض السبّلري  وكبان قصبد طأيأبال أن حأعانبال إلب   -كتّ سليم غنطو  من ميديان

. خطبرة كمبا قبال لبال الطأيبّ. وللنّبال حصبلُ  علب  مستدف  ألّن السّلر كان معبال لد وب. عاليب. وبدّا  وكنبُ  بحالب

قطع. صايرة من ثو  شربل  فأخلتُاا ووضعتُاا فال غالف من قمباش وعلّقتُابا فبال عنقبال  ونبل ُإ للقبدّحس شبربل 

فقد نذرُت أن أعترف وأتنداول جسدد دوس ا  وأن أعمل تساعيّ. صالة, وبما أنّه س حوود تساعيّ. للقدّحس شربل   75

 احّام مّن هللا علاّل بالدفاء بدفاع. شربل. 3  ففعل . وبعد سعة بحاد متتاليةالرّب إلى ت

 صرت شهجنونة -

: كنب  مصباب. ببالليتين 1961\7\4نيوحو ك فال  -كتأ  و دة أ مل. ابرانيم شربل الأقرزسوح. من بلدة بوتيلا

سبن.  15نرحن وعدحدحن ولمبدة واللأد والقلّ والطحال وححدث معال حصرا فال الأول وسوحداء. كنأ  إل  أطأاء ما

وصحتال تزداد سوءا. أتتال حوما صدحق. و أتنبال بابله الحالب. التعيسب.  وشبفق  علبال وعلب  حبالتال وكبان حرثب  لابا 

وصرإ كمجنون.! وقالال لال: إلتجئال إلب  القبدحس شبربل ونبو قبدحر أن حدبفيش بعبون هللا تعبال  فأعمالبه شبائع. فبال 

ل  بعبد طلأبال منبه  شبفي  وصبا إ حبالتال حسبن. وصبحتال كباألول. فأشبلر العالم كله. وابن بدفاع. القبدحس شبرب

 القدحس شربل من كل قلأال.

 راهب يتحادث تلفونيّا مإ طبيب -

: وأككر حادثبا حتعلّبن بأحبد أقبا بال فبال أميركبا  المبدعو مرشبد علبوان 1955شاد اس  انطونيو  علوان عام 

لرول قد أصيّ بمرض عضال عالجه أطأاء عدحدون مداو ون من أحطو المقيم فال بيو  ألينوز المتحدة  ففن نلا ا

دون فائدة. وقد قطع الرواء من شبفائه بحيبث كتبّ ألخيبه علبوان  المووبود فبال احطبو  ليسبافر إلب  أميركبا  سبتالم 

  تركته. ألنّام كانوا حعتقدون  أنّه فال حال. الخطر الددحد  وس أوسد عنده. وبينما كبان مرشبد المبلكو  فبال المستدبف

التابع  حدى الجامعاإ الطأيّ. نناك   أى فال الحلم  انأا حتحادث أمامه تلفونيّبا مبع طأيبّ آخبر فبال مستدبف  غيبر 

المستدببف  المووببود نببو فيببه قببائال: الببدواء الفالنببال للمببرض الفالنببال )وسببم  لببه الببدواء والمببرض( مووببود لببدحش؟ 

يه. فاعتقد أن الرانبّ البلي  آه فبال الحلبم  نبو األ  فأوا : نعم مووود. عندئل استيقظ المرحض ولم حجد أحدا حوال

شربل ألنّه كان حلّرم األ  شربل إكراما خاصا  وحرسل إل  دحر ما  مبا ون عنّاحبا  حيبث حووبد وامانبه  نبلو اإ 

وتقادم. وإّن الدواء اللي كلّبم الرانبّ الطأيبّ ابخبر عنبه نبو البلي سيدبفيه مبن مرضبه. وقبّص الحلبم علب  طأيبّ 

لمووببود فيببه  وطلببّ أن حببلنّ إلبب  عنببد الطأيببّ ابخببر فببال مستدببفاه. فببلنّ بطيببا ة نببو وزووتببه المستدببف  ا

وممّرض.. ونناك وصل  وقد كان فال حال. الخطر الددحد  أخأر الطأيبّ بمبا  آه  وطلبّ منبه البدواء فأعطباه إحّباه  

 وشفال من مرضه. 
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 شربل في أوستراليا -7

 األطبّاء احتاروا -

: كنببُ  طبرحح الفببراش س أقبد  أن أسببير علب  قببدماّل إس علبب  1955\7\6يدنال فببال شباد وببوزف أنطبون فببال سب

عّلازتين  ألّن  ولال الدمال كان  معطوب.. وكان لال أسأوعين أتعلّ  من األلم. فقلبُ  للقبدّحس شبربل: كبن معبال حبا 

نبّ  وصبرُإ أمدبال شربل بأن أسير من دون علازة  وتزحل األلم عناّل. فاانال حوم قمُ  وشلحُ  العّلازتين علب  و

 عل  قدماّل  وحدا  وحدا حتّ  األطأّاء احتا وا باله المسأل.. فأشلر القدّحس شربل عل  نله النعم..

 عيناها ترشحان دموعا ليال ون ارا -

: كاإ حوم وأنا ما  فال الدا ع اسبتوقفتنال 1959\12\15كتّ وروس خضير الأانال من سيدنال أوستراليا فال 

انا ترشحان دموعا ليال وناا ا. وكان  تبلنّ إلب  الحلبيم أسبأوعيا  فحلبم عليابا بعمليب. سن.  وعين 60امرأة  عمر

وراحي.. فعرض  أن أولّ لاا بركب. مبن القبدحس العظبيم شبربل وقبد شبرح  لابا عبن قسبم مبن حياتبه  فيمنب  كبل 

قد ولأتاا معال عندما ا حمان. وبعد أسأوع أعطيتاا قليال من الأرك. التال معال  ونال خرق. قدحم. من ثيا  القدحس و

 ز إ الدحر. وشفي  بعد أن مسح  عينياا بتلش الخرق. المقدس.  فألاي  العملي. وزال الووع من عينياا.

 

 شربل في االرجنتين -8

كسبروان  مببن  -فبال مدحنب. نبوكن أوتيبل حبدع  سبان شبربل  صباحأاه لأنانيّبان ودحبع واميلبال سبعادة مبن ميروببا

طبائرة خاّصب. حرافقبه ثالثب. وصبلوا إلب  المدحنب.  تمبام بعبض معبامالإ لبدى حباكم أحدث الفنبادق. وفيبه نبزل قائبد 

الوسح. تتعلّن بميتم ومأوى للفقراء تح  إسم مد س. ا نجيليّين لليتبام   قضبوا ثالثب. أحّبام فبال الفنبدق  إلب  أن حبان 

؟ ومبن نبو القبدّحس؟ فأواببانم موعد عودتام إل  وسحتام فسألوا صاحأال الفندق: لماكا حدع  نلا اسوتيل سان شربل

إنّبه قببدّحس مببن لأنببان أظابر عجائببّ فببال العببالم. فقببال قائبد الطببائرة و فاقببه: إنّنببا نتخببّوف مبن عطببل فببال الطببائرة فببال 

 عودتنا  للا نرحد صو ا للقدّحس شربل حتّ  ححمينا وأعطيانم صو ا.

ان والماند  أنطونيو مو ويبو وبنيتبو إسم قائد الطائرة إدوا دو مو احرا والركا  اللحن فال  فقته خوسيه بفر

بفران. وطائرتام صايرة خاّصب. بباحأر  فبال نصبو سباع. بعبد إقالعابا مبن مطبا  نبوكن حبدث عطبل فبال محّركابا 

وصببرخ  ّكاباببا: نّجنببا سببان شببربل! وسببقط  وتحّطمبب  للببنّام خروببوا مناببا سببالمين. وصببّرح قائببد الطببائرة السببيّد 

ال العالم تتلّسر دون ضحاحا. وإنّنا سنزو  القدّحس شربل فال لأنبان لندبلره. كمبا ادوا دو مو احرا بأنّاا أّول طائرة ف

 الصحو األ ونتينيّ. كتأ  عن الحادث فال أول  صفحاتاا مع صو  للقدّحس شربل وسيرته.

 شربل في فرنسا -9

 Ici Parisجريدة  -

حبر عناحبا عبدة سبنين قمب  : قد أسعدنال الحبظ بالسبلن  فبال د1957عام  شربلكتّ األ  لوحس ونأه فال مجل. 

فياا بمام. لم أود أحّ مناا وأفضل  ونال المجاوب. عل  الرسبائل. ففبال حبوم وصبولال إليبه  وكبان حبوم خمبيس فبال 

 سال. وا دة مبن كبل بلبدان العبالم وسسبيما مبن فرنسبا. وللبال تبد ك مقبدا   1422  وصل 1951أواخر أحلول سن. 

 سبال..  18483قبد أويبّ علب   1952حتب  شبار آ   1950\10\2منل نلا الفيض الناد  المايل حلفال أن تعلم أنه 

أما موضوعاا فلان فال باد  األمبر حبدو  ببأكاره حبول وصبو الحاوباإ المختلفب.  مبن أمبراض ونلأباإ ومدباكل 

 وحيبب. ومادحبب.. ثببم تحببول بعببد كلببش بأغلأيتببه إلبب  وصببو الحصببول علبب  النعمبب. المتوخبباة  والفببيض فببال الدببلر 

 واسبتااج...

يو انتدر خأر األ  شربل فال تلش الدحا  النائيب.  فبفن العناحب. ا لايب. س تعجبز عبن وسبيل. بابا تمجبد مبن أما ك

 مجدوا هللا فال حياتام.

  المعروفب. بقلب. اكتراثابا للبدحن  ليصبو لنبا عبامال مبن العوامبل Ici Parisوإننا نتبرك المجبال لمخأبر ورحبدة 

تحب  عنبوان: قبد شبفانال  1951\10\9ندر نلا الوصبو فبال عبدد  العدحدة التال ساعدإ عل  قد ة األ  شربل. وقد

 األ  شربل بنوع عجيّ. نترومه عن الفرنسي. بالحرف:

 قال  السيد     من س  وشيل نله نال الوصف. الدافي. بعد المساف.. إن المدحن. بلاملاا تنتظرنا باق..

 ة. قببد تببردإ ثيابببا قدحمبب. الموضبب.  ...لمببا بلابب  الطببابن األول وفببتح الأببا   صببادف  امببرأة كاإ نامبب. وأببا

والصفاء حتألن عل  ووااا. فاال التال واد علياا األ  شربل بالدفاء العجيّ. إن األعجوب. فال نظر نله السيدة أمر 

. فقصب  علبال بلبل لطبو 72عادي. تتحبدث بأسباط. وتأكيبد  كمبا نبال الحبال مبع وصبول الأرحبد. عمرنبا حنبانز ال

 وي صدانا فال وااإ الار  المتدحن.. فقال :العجائّ الاابت. المزمع. أن حد
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أول حا حضرة السيد إن األ  شربل الحنون نو اللي شفانال. إنمبا األعجوبب. اللأبرى قبد تمب  مبع ابنتبال. كنب  

مصاب. بداء المفاصل منل سنين عدحدة حت  أضحي  س أقوى عل  الحرك.. بات. زال كل ألم  ونا قبد أصبأح  أقفبز 

   شربل نو حنون!كالازال.! آه! كم أن األ

كان دمع الاأط. حترقرق فال عينال نله السيدة الفاضل.  وووااا حطفح بدرا لدى تلفظاا باسسم الملرم. وكان  

شفتانا س تمل من تقأيل صو ة لأل  شربل مندو ة فال الجرحدة  حت  فقدإ نله الصو ة نضا تاا وكادإ تتمزق. 

كلال القد ة حدفال المؤمن واللافر... حت  إن ما حسبتطيعه س حسبتطيع  ثم تابع  قائل.: نعم إن األ  شربل الحنون نو

 العقل إد اكه!

إن إحمان السيدة   حعجز القلم عبن وصبفه. إحمبان قبوي  ولبال  امتلبش شبواعري ونبّز عبواطفال نبّزا. فبال تلبش 

المأبباد  العلميبب. القاعبب. الصببايرة التببال حسببودنا النظببام والاببدوء كببان الدببعو  الفببائن الطأيعبب. سببائدا أحضببا  سبباخرا ب

 المالوف.. إك كاك دخل  السيدة التال حازإ أعظم نعم الدفاء.

شبللاا متناسبّ ومبرض  ونبال  علب  مابال والبدتاا  -فقدإ زوواا وكان مفوض بوليس – 47نال امرأة بسن 

متزن. ونادئ.. فقال  لال: قبد شبفي  بنبوع عجيبّ وبدبفاع. األ  شبربل القبدحس. وأخبلإ تصبو لبال كيفيب. شبفائاا  

يو حستطيع كل من شاء أن ححصل عل  نفس المعجزة فقالب : منبل سبنين عدحبدة كنب  أتبألم مبن خبراج ظابر فبال وك

صد ي للجا. اليمن   وكنب  أخباف مبن أن حتحبول إلب  سبرطان. ولمبا  أحب  أن أطأباء بلبدتال عجبزوا عبن شبفائال 

نما الو م إال بواسط. ا بر  كنأ  إل  بواتيه حيث كان طأيّ اختصاصال بالا المرض نو الدكتو  م... ا تح  قلي

ثأ  كما كان  ولم حعتم األلم أن عاودنال بأكار شدة حت  أعدمنال للة النوم. فال نيسان الماضال قرأإ فال ورحبدة ننبا 

با حس خأرا من مراسله الخاص حصو فيه ما ححدث فال عناحا من األشفي. الارحأ.. فخطبر لبال عندئبل أن أكتبّ إلب  

  ما ون عناحا فال لأنان متأكدة أن العناح. ا لاي. تادحنال فال سأيل الخالص. ونلا األ  بطر  زنرة  ئيس دحر ما

 نو نص الرسال.:

أب  قرأإ فال ورحدة ننا با حس األسأوعي. وصو العجائّ التال تحدث فال عناحا. ففنال متألم. ودا مبن خبراج 

 حّ فيه إكا تلرمتم علال بلخيرة فال صد ي عجزإ عن شفائه أشار األطأاء  وبما أن إحمانال وطيد  ففن شفائال س 

مببن األ  شببربل... وقببد ا سببل  ضببمن الرسببال. خصببل. مببن شببعري مببع قطعبب. قمبباش كنبب  وضببعتاا علبب  الجببزء 

 حوما حت  استلم  الجوا  ابتال: 12المرحض من صد ي. لم حمر عل  نله الرسال. أكار من 

نضبحنانا بعبرق األ  شبربل العجبائأال. وقبد  حضرة السيدة الفاضل. أعيد إليش األشياء التال بعاتابا لنبا  بعبد أن

 ككرناك فال صلواتنا.

إكا قد أصأح فال حوزتال ابن ما أ سل  من األشياء بعد أن تأا ك  بالعرق المقد   ثم بعض اللخائر  مؤلفب. 

من قطع قمباش حمبراء صبايرة. لبم أتبردد فبال بلبع نبلا القمباش  مدفوعب. بعاطفب. إحمبان س تقباوم. أمبا بباقال األشبياء 

 ضعتاا عل  محل األلم. بعد كلش كنأ  إل  كنيس. المخلص المجاو ة ألصلال أمام العل اء.فو

لم أكد أبتد  بالصالة حت  ابتدأإ األعجوب.: فقد شعرإ أن مجرى كاربائيا حخترقنبال فيابز ببدنال نبزا. حينئبل 

م حباد. وفبال شرع العرق حتصأّ منال وصد ي حلاأه حلاك غرحّ. وفبال الليبل شبعرإ كبأن فبال فمبال عرقبا كا طعب

كاإ الوقبب  انتقببل الخببراج مببن الجابب. اليمنبب  إلبب  اليسببا   وزال الببو م مببن  ولببال وك اعببال  بعببد أن سزماببا زمنببا 

 طوحال. وبينما كان حنتابنال سعال شدحد  مرافن بتفل كاير  إكا بال أتخلص من كل ألم! شفي !

وببا  ولبم حعبتم أن امتبد إلب  أميركبا نلا ما كتأته ورحدة ننا با حس فلان لخأرنا صدى قوي فبال كبل أنحباء أو 

وافرحقيا. وقد بلل  المرأة المنعم علياا كل ما فال وسعاا لتظابر عرفانابا الجميبل للمفضبل عليابا  فلبم تبِن عبن ندبر 

 المعجزة  ليس فقم فال بلدتاا  بل فال كل المدن والقرى المجاو ة.

لروباء فتدفعبه بدبدة إلب  اللتابب. وطلبّ فصا  كل من له نسيّ أو قرحّ مرحض تد  فال طياته قوة ا حمان وا

الأرك. من عناحا  وكان حقتدي بالسيد     فيرسل خصل. من شعر المبرحض مبع قطعب. مبن القمباش كانب  وضبع  

 عل  العضو أو الملان المرحض.

 رسائل من فرنسا -

 1952\2\5فرنسا فال 

من الأروستاإ وشفاء والبدتال مبن داء إن اللخيرتين اللتين أ سلتمونما لال قد فعلتا معجزتين عظيمتين: شفائال 

 اللأد.

 

 1952\2\15فرنسا فال  -بو دو
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حصل  من األ  شربل عل  نعم عظيم.  وحي. وزمني. ففنه قد أنقلنال من مأزق حرج وودإ فيه. ثبم إن ألمبا 

إنبال شدحدا فال الرأ  كان حاددنال بفقدان توازنال العقلال. فتأددإ مخاوفال وزال ووعال حالما دعوإ القدحس شربل. 

 أستايث دائما وبحرا ة بالقدحس شربل وأندر عأادته فيما حولال.

 1952\2\10فرنسا فال  -السان األسفل

قد استلم  فبال شبار كبانون األول كخيبرة لبأل  شبربل مبن عناحبا. لمبا حملابا زووبال المصبا  ببداء السبرطان 

 شفائه...ابتدأإ صحته تتجدد بنوع غرحّ  وأخل العجّ الطأيّ اللي كان قطع كل  واء من 

 1952\2\21فرنسا فال  -ويروند

بقطع. قماش صايرة مألولب. بعبرق األ  شبربل. كبان أخبال قبد تحمبل عمليب.  1951\3\1إنلم تلرمتم علال فال 

وكان الضعو حستولال عليه كل حوم بزحادة حت  خيو عليه فطلبّ اللبانن. إنمبا بعبد أن  1951\2\20السرطان فال 

مستوصو حيث كبان قبد قضب  شبارحن  واسبتعاد بسبرع. قبواه وقابليتبه. كبان قأل أخال اللخيرة بأضع. أحام غاد  ال

عجّ الطأيّ الجراح عظيما وقد زا ه مرا ا. وابن أصأح أخبال كا صبح. ممتبازة كأنبه لبم حمبرض الأتب. حتب  إنّبه 

 كيلو. 98عاد إل  أشااله ووزنه أصأح عادحا أي 

 شربل في بلجيكا -10

o. de Munch – 94, Bruxelles- Belgique  1951\10\26فال 

أب  المفضال أشلرك ودا عل   سالتش الحاوح. كخائر األ  شربل. فقبد شبعرإ بالراحب.  ولمبا أعطيب  قسبما 

من نله اللخائر لصدحق. لال متألم. استفادإ نال احضا مناا إفادة عظيم.  وقد زال  عنال آثبا  السبرطان البلي كنب  

 أخافه. فدلري الجزحل لأل  شربل.

 1951\11\21لا  فال بلجي -شا ل  وا

إن عرفانال بالجميل قد حملنال عل  كتاب. نله األسطر. قد استلم  الجوا  )الللساإ التال أ سلتاا لتتأا ك مبن 

سن. مليئ. بأوواع مأرح.. إّن نبلا لعظبيم حقبا.  34ضرحح األ  شربل(. وحالما لأستاا  لم أعد أشعر بألم الأت.  بعد 

 ومن شلره.لللش س أمّل من الصالة لأل  شربل 

 شربل في جزيرة مالطا -11

 1951\12\30وزحرة مالطا فال 

أببب  الببرئيس إنببال أشببلرك علبب  كخببائر األ  شببربل التببال اسببتلمتاا. وحسببرنال أن أصببرح لببش أن كايببرحن ممببن 

استااثوا باأل  شربل وحملوا كخائره قبد نبالوا نعمبا خاصب.. مبن نبؤسء سبيدة كانب  فبال خطبر المبوإ بسبأّ تسبمم 

شبربل.  -وسدة. وحالما وضع  الأرك. عل  وسبماا المنابوك  زال األلبم. فسبم  ابنابا الجدحبد: أللسبند كليتاا فال ال

 وقد استول  العجّ عل  الطأيّ لدى  ؤحته نلا التاير المفاوئ.

 شربل بالزجل اللبناني عشرون:واحد و

 أسعد السبعلي -1

 وصف شربل -

 وصـليّ ــمــعا وإنــجــيلوزّوادتــش ش  نالدنـال عيونش من الدلـــــحتا إن 

  وحش الفــادي الحـأـيّ تــناوال لّمــن  وتــــنـــــحـنال ترف هللا ومالحلـــ.

 

 شوقاا مــن الصــــال مــــا كـان حدأــع  تـــدوف الأدـر لحرمـتاا ونالنفس

 تركــع فوقاا اللــن  الحـــجا  باـــاك  أثـر وروحاتش مـن باقـــــال ولليوم

 

 وتـنـطوي تـلوّ  لحــمــش مـسـالّإ عــا  اللأـا  شـوكاتو الدعر  مسح زنّا 

 الســما وعــطر الزنابن مـحتوي طــار  ووقا  إحمان المـــــــــليان وقـــلأش

 

 كلّو شــّر فــلرك تــأعــدو كون وعــن  باليسير األ ض ترض  نأاإ تاكل

 بـالـسـعادي تـــوعــدو أشقــلــ وتــألال  الضــمير نو  عل  بخلواتش تأحر

 

 انــحل وس بــلــال الما وــسم تــتدوف  وــاحــال و احـــحا النـا  حـوم كل

 الجــلجـلـــال  تــرا  إسّ  شـــّمــاا مــا  فاححا بقربش الحلوي ونالــنعـــم.
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 طبق القصب -

 ـالمـلّون بـدّمو قـصـأـاتو سـلـاكـيـن  الطأن ناك عا نام شو  كع شــــو

 دنال!! بتانال دنال حـأـنال عم نـلـلـان  العرق بيلدّو اليوم لحدّ  وبــــــعدو

 

 محبسة شربل -

 وـلـيل  انـّ مـن تـلكا  حـامـلال حـا  معال: قولال المحأسال ناك حجا  حا

 األخر  حلال األعرج مدال صّح العليل  ووعال حنّ  الأدر بقلو  ا حمان

 

 قبر شربل  -

 فــيــش بــدــّماا الــأــّخـــو   حـــــحــ.  حرحنالزا محجّ  حا شربل حا قأر

 وبـلّماا بــنــحـنال غـــأـــا ك بــعــيــنال  حاسمين أ ضش الطار  عأير وّوك

 

 الى شربل -

 ما بتنحص  إنـــ  الحــنون وعــجاحـأش  ونحيّ غّصاإ نالمدلول عنّاإ

 عـصا وس  فـيـن س بـيتو عـا تــردّو  دّمو عالصليّ المسيح  الدر بجاه

 

 نظر تطلّ عم  عميان من وصرخاإ  قأرك حا شربل  مز عن وادي الدموع

 الـأـدر ووـاع مـحأّتو بـروح حــمـسح  ليسوع صلاّل نالدنال لخالن صلاّل

 

 شـــربل حــا خـير األنـأـيا حا وبـــيصيح  إحّامو علا  العّلاز عل  وأعم 

 وـروحـال  وفــتّــح عــيونال فـياإمـسـح   ترا  حأّ. قأرك عا شال من علواه

 

 حطّ مــدلول  إحــدو حابــسال  وإورو  العينتين أعم  طفل زندا لعا وأم

 شــدّلّو الـعــصّ القدّحــس شــربل حــا  دقتين:  صد ا وعا الأالطا  عا دق.

 

 كـأـيري بـتـنحنال  و  بــالطتش عــا  الدلوك بالنا  قتل  إن  قأر حا

 غـنـال وس فـقـيـر س الـتــساوي فــيش  الملوك جانتي زّغرإ حل إن 

 

 لأل زي األمـل إنــ  المــحــأاّل إنــ   عظيم متلش نالدنال شاف  ما شربل

 عـا زنــدو مـاإ قـدّحس الجأل؟ عـا ف  )العوحنال( أهلل! لّمن عالجش ناك الحليم

 

 إلى دير عنّايا -

 ـاـالـجـرد ودحـان وسـجــــرب  فـاقـش  من الضجر حا دحر  حل ما شلي  مّرة

 واسمّر الحجر من اللون بــابش عــري  عليش الدمس نو  شلح  ما كتر ومن

 

 صــوتــو نــالامين شــو فيّن الودحــان  خدوع كالّ  نالرنّتو ونالجر 

 ما لان غيرا صدحن مــن طــاقــتو نل  تاناّل ليسوع السما عصافير وحنده

 

 بجــوانحو الأيـضا غمام لفلــفش شـــو  زغير قدّامش الدنر حللال دحر حا

ّّ السـالم  فقير  انّ سجد ما حا مدبحش عا  كــّر  صــالتو للســما  وح

 

 شابي حداد -2

 كالّ  الدنـال نزّ   من لأنان  قدّحس هللا! من  وح إنسان! مش إنسان؟

 

 ا حمان  قّوة من لأنان  من قدّحس
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 والدوك عا صد ا عا إحدنا حسوع  ال العد ا مدبح عا ضّوى عيونو شموع  

 

 قربان  قمر س! س! لأنان   من قدّحس

  وما عا وتروح  تركع عل  توبو  نــجوما   كا وال صوبو   السما ناك

 

 الرنأان   قدوة حا لأنان   من قدّحس

 خاطال حا بتتو  بفورحه لو بستو   تح  الدمع سطال!   بمحــأــســتــو    ناسش

 

 كان   ما متل بعدو  لأنان  من قدّحس

 بيموإ! صـاحـأـو ما فال قلّ ناقال   بـالـتـابـوإ   غفيان باقال!   الجسد ناك

 

 

 أسعد سابا -3

 من نون من لأنان إن  حا قدّحس من عنّا  وقلأال انتال إحمان آمن  باسمش حا اسن  منّا

 

 أود ابن السما المع وكّكرتنا برمز الفدا األسم   نا الدنر حدّك مّر وتسوسح

 وعاد انصلّ عا العود   والفتّح األعم    القامو للملرسح

 

 وشلح الحأن صلّ    لاالصو ة الطلع  عل  المندحل   الفياا وحال هللا قالوا الزنابن حدّك تراتيل

 ولأل ز غنّياّل إن  السما إن  المجد إسمش نالعطر نلاّل فاح من وسمش  نادا لنا ندحاّل

 

 قألش ابن هللا نزل عاأل ض   سقيوه مّر اللا ! ض  وس تزعل من النا صّلِ لخالص النا  صّلِ الفر

 للعالم دخاحر وبتصير بلرا خدا  تابوتش وبدّمش الفاحر قلّ الجأل آمن بناسوتش

 

 مارون الخوند  -4

 بيقيم الضرحح القأر ضرحح لّما   بــتـنسما بالأالد عجاحّ نيدي

ع بقلّ اطالند وحمّ    العم  طافياا للان عيون فتَّح  كسيح متلّوِ

ر بالمسيح عا ْنِزِل ْ    بالسما نفسش القدّحس شربل حا  األ ض تا تأّدِ

 الصحيح إحمان بـنو  شعّ  والقأر         دما        حرشح حال عم ترابش وبعدو

 

 بـدـأـيّــتــش والصال إلاـش عـابـد   محأسال ساكن وكن  فقير  انّ

 نــدحّتش لإلله نــفسش ربانوقــ   أ ض مقدّسال صا  لدعستو ترا 

 منيّتش بعد حال بـــاقال إن    مدنّسال قأو  فال المناحا نحنا

 نيّتش عا الأدر وميع بيدفال   من المياه ملرسال ندّى القأر اللال

 

 والعفاف الطاا ة قد  بتداد عل    الربوع بااك للان  والسندحان.

 وإلتااف ةعن عقيد تقصد والنا    الجموع متجّمعا علياا دوا صا إ

 حجا و عا المحا م والدفاف برح    للدموع مأل  مزا  الللّ  قأرك

 واندااف محأّ. بصفق. بيتطاحروا   عا الضلوع دقَّ. وألو ناِدة ألو

 

 سفي. قأرك تزو  تا الدنال كلّ    د و  كلّتاا صا إ ووا  الدحر

 عل  األشواك تركض حافي. نام    طأقاإ الدعو  وكلّ  بيش وأمير

 عافي. حنانش من علينا تسلّ   من بعد الارو  لادى طلّي نجم ا

 لأـنان فـال الدحـن لــواء وتـرفـع   و اوع بنو  الحن عم تادي القلو 

 وتردّ شمس ال عن وأـــلنا قافي.    
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 فرز طوق -5

 محّهد مروه -

 حصتو لو كان القدّحس شربل من  قصـتو حـخأِّر مروه عــلال محّمد

 غْصتو بقي  بس ولّ  المرض  بـتـدمــع عـيـونو  وانــا مــا كل

 

 العمل وأحش وعينو الدمال انطفي   مرض بيجسمو كأير ما كان حنحمل

 األمل قطعولو اللل العالج وبعد  لعــالجــو واســتــسلمــو األطأّا اسّ 

 

 المفترض حدوف )أفدوكا صليأا( تا  شافال مرض عن القدّحس كم سامع

 نفسو فرض ليرا قال عن وخمسين  عنّــو كلّفــا  تــزو الضــرحــح تا

 

 قأيح عامل مسجون مش كاتّ: أنا  تا ححلال الصحيح ملتو  معا ودّا

 وإن كن  مجرم  دّتال أعم  وكسيح  كامله بصّح. بخرج بري انلناّل

 

 الافا شاف ما  دّ  ناطر محّمد  مللّفا بــدّو شــو أفــدوكيا عمــل 

 مــحّمد حنال الدفا مسحه فرد من  وقطـــن وتـــرا  مال إسّ ووابتلو

 

 طلبه -

  لعــنــدك طــل وسقـيـنا ويـــنا نحــنا شــربل حا

 تا نقــاوم نعــمه اعطـــينا التعّ والأرد تحـــدّح  وــرد بأعل  بأقاعلــفرا

 

  ترك  األم ترك  ا خوة تخلَّي  الدنيال كل عن فلَّيـــ  لم من بقاعلــفرا

 متلــش عا الأيــ  اندحــنا الأـي  لقيــ  وبعنّــاحا والعم الشخو وتركـ 

 

 بصومع. الر  تـنسَّلـ  بــعالــم تانــال تا تعيش الرنأانال التو  لأســ 

 كا  مــن الحــّ سقـيـنا ووزعـــ  الحّ قنانال الحـّ تاّ حنأـــوع من

 

 خدـــأـهالمــخدّه شقــفـ.  ولحافـــش تو  الالبس حابس و ق من فراشش

 فـروـيــنا شـاحــو حللال بالقرنه حابس وحــالش وعدأه خأز وأكالتش

 

 كاسش عا العـالــال تـرفع لفــوق تـعلاّل وإحدحـــش تصلاّل العمر مقّضال حا

 شفينا من العلّه مرضــ  علّه وبجسمش ْمرحض  اسش بتحنال ولأل ض

 

 بأعل  الجرد صومعتــش باقال قّاا  ولجسمـــــش ختيا  صاحر ناســـش حا

 دفّيــنــا إحـمــانـــش مــن للنا  ما بتقـــر  مجلّد والأــرد تــلجا متحــّمل

 

 حسـوع تا تــالقــال بــدّك وتِفل وتتــرك نالعــالم حــطل تــا الميالد ناطــر

 خـلّـينا بــعـقـل اللــامــل فالج وتفل تا صابـــــش نّوي نزول وإنتال طلوع 

 

 طــلع   وحـش حا قدّحس س فرحه وس تيا  وداد عــيد الميالد وبـــلـيلـــ.

 ووادحــنـــا   وأ ز الــر  وعنّاحا لأســـــ  الحداد   ماإ الحأيس  والصرخه

 اعطيـــــنا قّوه حا شـــــــربل
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 شربل الطوباوي: ونعشرو ثان  
 

 شفاء عقل واشيم -1
 انقلبت به الدّراجة -

. 1940نيسان  11مد س. الحلم.  وحدث أّن والد أحد أساتلته قد توفاّل فال بلفيّا  فال كان عقل واكيم حتعلّم فال 
سن.. وفيما نو عائد علب  د اوتبه فبال محلّب. وبو ة  14من  فاقه ليتّمم واوأاته  وكان عمره  4فلنّ إل  نناك مع 

أمتبا   ففبّش و كبه  8مبن علبو الزحتون عل  طرحن بلفيّا الددحد اسنحدا   انقلأ  ببه الدّ اوب.  علب  وانبّ الطرحبن 
بيبروإ  معطوببا س مبن أحبده  –وشّل  بحص. بخاصرته  فنقله  فاقه وبوليس بلدحّ. إنطليا  إل  بيته  فال اللرنتينا 

 وس من  وله  وكان غائأا عن الوعال. 
 مسألة بسيطة! -

وتنجال  فووبد أّن و كبه فلّما شانده والده عل  نله الحال. اضطر  كايرا  فأسرع وحمله إل  الدكتو  ببولس تب
انفّش و وله انقلأ  )خلفانال قدمانال(  وكان قد أصيّ بجروح بليا. فال خاصرته وصد ه ووواه  فجّر  البدكتو  
أن حعيد الو ك إل  موضعه   غم محاول. دام  نصو ساع.  فقال: أنبا مبا بقبد  عليبه  خبدوه لعنبد حلبيم. فقصبدوا 

مبن الليبل فضبّمدوا  11  مستدبف  الجامعب. األميركيّب.  وكانب  السباع. الدكتو   زق فما وودوه  أخيرا توّوابوا إلب
وراحه وقالوا: انتظروا مجالء الطأيّ غدا. وفبال اليبوم التبالال وباء البدكتو  سبامال حبدّاد فعاحنبه  ثبّم صبّو وه علب  

محلّبه. ملبث  األشعّ.  وبعد كلش أورى له عمليّ.  وقال للوحه: مسألته بسيط.  خلّص  كان و كبه زائحبا فردّحتبه إلب 
أحّام  واء بعدنا إل  الأي   ولزم الفراش ثالث. أسابيع مسّطحا عل  ظاره. ولّما حاول المدبال ووبد  6فال المستدف  

 أّن  وله حابس. الو ك والركأ. معا. 
 رجله ال تشفى! -

نّوعب.  فجاء أنله إل  مجأّر عربال اسمه اليا  عربيد فال المصيطأال  فعالجه بماطس ماء ساخن وتاأيالإ مت
ودلّش  وله المصاب. بدنون  فأصأح حطوي  كأته  دون و كه. وعالجه بعدنا المجأّر منصو  صعّ من الرميلبه  
بالطرحق. نفساا  فلم حنجح. بعبد شبارحن  اوبع البدكتو  حبدّاد فبال الجامعب. األميركيّب.  فطلبّ صبو ة علب  األشبع.  

فسألوه عبن سبأّ كلبش؟ فأوبا : لقبد تجّمبع دم وتحّجبر فبال وصّرح بعدنا:  وله س تدف  حتّ  ولو بعمليّ. وراحيّ.! 
محّل وو ة الو ك! فأعادوا سؤاله: كيو قل  فال المّرة الماضي. لقد شفال؟! فأوا : أنا أكفل الواحبد لّمبا حخبرج مبن 

 عندي من المستدف   ولس  مسؤوس عّما حجري بعد كلش. 
 يخجل من التنّزه مإ الصبايا! -

أشبار. قفبز حومبا مبن الترمبواي  ومبا  6مبل السبن. الد اسبيّ. ودامب  نبله الحالب. نحبو عاد إل  المد س. حتّ  أك
ورؤ أن حخأر والده  ألنّه كان حاابه وحخافه إك كان قاسبيا عليبه حتّب  حتربّب   فبزاد عروبه, وصبا  كلّمبا كأبر,  وبل 

برولبه المعطوبب. كبيس  تطول و ول تقصر, وحعرج بزحادة. فلنّ أنله به إل  مجأّر أ منال من برج حّمبود  فعلّبن
كلغ لم حستفد من عالوه. وكبان و كبه نبافرا  وكبان قصبر إحبدى  وليبه حضبطره احتبلاء ببوط  15من الرمل بوزن 
سم من الفردة الاانيب.  ومبع كلبش كبان حعبرج عروبا شبدحدا  وكبان س حتنبّزه برفقب. الصبأاحا خجبال مبن 7كعأه أعل   

 عروته. 
 

 سا!يحهل مسدّ  -
حتّ  كان حتصّو  كّل من حراه أنّبه ححمبل مسدسبا  أو زّوادة علب  ونأبه. وكبان إكا شباء وحصل نتوء فال و كه 

الجلو  عل  كرسال أو الركوع  عل   كأتيه كان حطوي الرول السليم. وحمدّ األخرى إلب  األمبام  لعبدم تمّلنبه مبن 
فيضطر إل  الراح.. ثبّم أخبل دقائن  كان حدعر بألم شدحد فال الو ك  وحتعّ وحتألّم  5طاّل مفصل الو ك. وإكا مد  

بعض النا  حنصحون والده للال حجري له عمليّ. وراحيّ. عند الجّراح المداو  الدكتو   وفرحتو وللنّه لبم حرضب  
 خوفا من أن حيأس الجنّ.

  
 صار عالة على أهله -

اق ببوزا ة أخيرا تركوه عل  الطأيع.  وقد صا  عطيل.. ولبم حلبن أحبد حرضب  بتدبايله  وُ فِبض طلأبه لاللتحب
األشاال العاّم.  أو فال شرك. سّل. الحدحد  التال التحن فياا أخوه  وصا  عال. عل  أنله  فاضطر لفتح دّكان ليعيش 
منه. وكان س حستطيع  كو  الدّ او. إسّ نزوس وحدّو  باليمن  فقم  لالا لم حلن حستطع الركو  طلوعا. وكبان إكا 

ئا كان حطوي ظابره و ولبه اليمبين بينمبا حمبدّ الدبمال إلب  البو اء. وبقبال علب  أ اد اسنحناء إل  األ ض ليتناول شي
سنين. وكان  زوو. الدكتو  حنّا الرحاشال, طأيّ عقل  تقول ألوسدنبا حينمبا حلّجبون عليابا لتدبتري  10نله الحال 

 …للّل منام بيسيلالإ: انظروا وشوفواعقل شو صرلو من الأيسيلالإ
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 نحو شربل -

ئّ القدّحس شربل  فقّر  زحا ته حوم أحد  وللبّن أخباه طبانيو  حبين سبمع بدبفاء مبا ي وميبل سمع عقل بعجا
المعلوف  التال ولدإ عرواء  قصد بيتاا. ولّما تاأّ  من شفائاا  عاد مسرعا إل  دّكبان أخيبه  مابل المجنبون  وقبال 

ر نلّن! وكان  لاجته تبدّل علب  لافب. وتبأثّر غبرحأين! فسبأله عقب ر سّلِ ر له: سّلِ ر؟! فبردّد: سبّلِ ل: لمباكا ترحبد أن أسبّلِ
دّكانش نلّن بدنا نزو  القدّحس شربل  ما ي وميل صّحِ ! فدعر عقل بحرا ة إحمان قوحّب. وصبا  عنبده انبدفاع مبن 

 نفسه  فسّلر الدّكان. ضحش بعض النا  وقالوا ماكا تراه حفعل أو حستفيد لقد مضال عل  عروه سنين! 
 

 وزير يحتجّ  -
ّحود وزحر الماليّب.  إلب  قصبر  ئبيس الجماو حّب. اللأنانيّب.  الدبيخ بدبا ة الخبو ي. ا تفبع صبوإ أسرع أميل ل

الوزحر مستاء: نالضّجال كال النقام  حول نالرانبّ شبال مضبحش. وأبدبع منّبا انتقلب  العبدوى للصبحافياّل  واوبّ 
ير نالطرحقبا المعقبولال وحبدا نا. ما فال غينوضع حدّ لاالمخادعاإ! توّسط  عقيل. الرئيس تقول: واوّ ندوف بعين

بتقد  تأّكدلنا شو عم بيصير نونيش  وشو نياّل الحقيق.. قضياّل  تابع الوزحر  حاسس  ححتبا مبش طيّأبال كتيبر. مبش 
األعمببال الفاضببحه والدببعوكاإ نخبباليال مببن الخببداع. والمخجببل إنّببو بلأنببان  لأنببان الحضببا ة والرقببال  نسببمع بمتببل 

جب. عائليّب.: أميبل إنب  أقبد  النبا  َع توضبيح نالقضبياّل.  وح  طبالع َع عنّاحبا  المستنلرة! أّما الرئيس فأوبا  بلا
 وشوف شو عم بيصير  وبس تروع منأق  ناخد اسوراءاإ الالزمال.

سبنين حملبوه َع  10النا  مجانين! أ دف الوزحر  واحد من ويرانال  اسمو عقل واكيم  مرحض من أكتبر مبن 
  بسيرتو  نادا مش ضعو عقل؟!عنّاحا. وما عاد سّلان الحال حلاجو إسّ 

بفشا ة قطع الرئيس اللالم عل  وزحره قائال: نحنا متللين عليش َإ تروح تجألنا الخأر الصحيح. تحقّبن ببلاتش  
 و واع خأّرنا  منتظرحنش.

وببرإ سببيّا ة الببوزحر أميببل لّحببود عأببر المنعطفبباإ إلبب  عنّاحببا. بببين طو زحّببا وإنمببج ومدببمش والببدحر  عبباحن 
ّّ فببال الأحببر... وكبباد السببير حلببون الطرقبباإ وا لببد و  والمسببالش والدببعا  تسببيل بالجمببانير كأنّاببا األناببا  تصبب

مستحيال. امتعض الوزحر من نلا الأمء ومن أّن كايرحن قد عرفوه وأبدوا دندام! اسبتقأل  ئبيس البدحر السبيّد لّحبود 
 وقد أخله العجّ من نله الزحا ة المفاوئ. من قأل  ول سياساّل معروف.

 ن ض ومشى -
 كّ عقل وأخوه طانيو  وأّمه وعّماه سيّا ة  أسا إل  عنّاحا. فنل  فال عودتبه  إكا شبفال  أن حأكبل خأبز ومباء 
طيل. أسأوع. وصلّ  طول الطرحن  فال سّره  األبانا والسالم  وما كان حلتفب  حمينبا وشبماس. لّمبا وصبلوا دخبل عقبل 

الأدببري  وانطبرح علبب  األ ض تحب  طاولبب. حضببالء  مأاشبرة إلبب  الضبرحح  غببم صبعوب. الوصببول بسببأّ الحدبد
النا  علياا شموعا  وكان حصلاّل وحتلو طلأ. السيّدة مع الحضو . وصا إ والدته تملّس حدنا عل  القأر وتفرك لبه 
ونأه وتضع له ترابا عن القأر فال فمه. وعنبد الألبوغ إلب  نصبو طلأب. السبيّدة تقرحأبا  شبعر باتب. أّن تيّبا ا كاربائيّبا 

ال حبده سبا حا مبن اللبّو إلب  اللبوع. ولّمبا وصبل إلب  اللبوع اشبتدّ تبأثّر كلبش التيّبا  فدبعر بخبوف و عدب.! وبرى فب
فانتفض ففكا بروله المصاب.  اكع. إل  وانّ أختاا! فاندنش! فضرع بددّة أكار مردّدا فال نفسه إن شباء هللا تلبون 

بعبد مبن حبدوث الدبفاء التبام. ولّمبا انتاب  الطلأب.  نال العجيأ.. وواصل تالوة الطلأ. مع المصبلّين ولبم حلبن قبد تأّكبد
 ناض ومد   وكان حدعر فال نفسه أنّه تحّسن  وللنّه لم حجرؤ عل  إعالن كلش خوفا من أن حتجّرص!

 
 

 شاهد أرثوذشسي -
كببان الببدكتو  أنطببوان الدببامال  طأيببّ مستدببف  الرنأببان فببال وأيببل  والدببيخ  اوببال زكرحببا   وم أ ثببوككس  

الدخان فال وأيل  حتناقدان بقضيّ. األ  شربل. فعرض البدكتو  عليبه زحبا ة ضبرححه. وكانب  مراقّ إدا ة حصر 
الساع. الاالا. تقرحأا بعد الظار  وصال فوودا أمام الضرحح  تح  طاول. تضاء علياا الدموع  عقبل متمبدّدا وثياببه 

الصبالة برنب.  ثبّم تركبا الضبرحح ملّوث. بالدمع حنقّم عليبه فسبأسه عّمبا ببه؟ فأوبا : مبرحض مووبوع. فاشبتركا فبال 
وقصدا الدحوان للراح.  بصحأ. البوزحر أميبل لّحبود. فقبال الدبيح زكرحّبا للبدكتو  شبامال: الظبانر أّن الحلاحب. ناشبف. 

 اليوم! وحن؟! لم ححصل شالء من العجائّ؟! 
 قرعت األجراس! -
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ليمبين! حملبن صبّحي ! و اح ولّما خرج عقل وأّمه من غرف. الضرحح  قبال لابا عقبل: مأبيّن عبم أعبرج علب  ا
حمدال مرتاحا وحنخ وحركع وحقوم. حتّ  عّمه صا  حزقّو من فرحه: حا ابن اخال صّحي ! وعند كلش نزع الأوط من 
  وله وابتدأ حمدال ويّدا وكان الدعّ متحّمسا ودّا من كلش  فعال الاتاف والتصفين فال الخا ج وقرع  األورا !

 
 أنا مآمن بأهلل -

تأفّو وقبال لبرئيس دحبر عنّاحبا ن بقدومه  فوالنا  مأتاج اعتقد أنّ   حر أميل لّحود قرع األورا ولّما سمع الوز
. أوبا  البرئيس ونبو س حتمالبش ودّق الجبرا  بعصأيّ.: بترّواك! أنا مش واحال بصف.  سمياّل. وقّفلال نالمظبانراإ

ال البوزحر  ألنّبو مبا سبأقلنا علبم بزحا تبش  من إبداء ابتسام. معنوحّ.: شرفّتنا َع باتال. نالدال مش َع حسبابش حبا معبال
 حملن نالنا  الطيّأين القلو   شافو شال عجيأال  وصا و حزقّفو.

صبرخ البوزحر مبلعو ا! عجاحبّ! وانسبحّ تبّوا ببين الجمبع المبائج حزحمبه مبن كبّل صبو . وفيمبا نبو حجتباز 
حصفّقون وحأتاجون  لقد عرفه: نبو الحوش   أى شابّا حارع إليه  نديطا  فرحا متالاّل وحوله بعض كوحه ومعا فه 

و أنبا أعقل واكيم حاتو به: إن ؟! نبون؟! سبعادة البوزحر؟ فيجيأبه البوزحر بسبؤال آخبر: أنب  عقبل؟ قبوللن صبحيح 
مالّم؟ أوا  عقل: نعم أنا كاتال متل منّش شاحو... أنا بدفاع. القدّحس شربل صّحي ! وضع الوزحر كفّه عل  وأينبه 

كأنّه فال حلم: شال عجيّ متل بصر الأنام! ثّم التف  إل  الرئيس اللي كان حتأعه وقال:  حائرا  مضطربا  ونو حتمتم
سبنين. قبد ة هللا نالدبفيتو  شبفتنال كمبان   10حا بونا  مش عا ف شو صرلال. نالزلمال بعرفبو مبرحض مبزمن مبن 

 ...شفتنال من عدم إحمانال! أنا ميمن بأهلل  بالقدّحس شربل  باللنيسال اللاثوليليّ.  بالسما
 

 حصل له توبة -
حوم طفّ  النا  تانّئه بالدفاء. ولم  15وفال المساء  وع عقل إلال الأي  وكان حمدال مال الحصان. وعل  مدّة 
 حعد حتألّم وس حعرج. أّما نمّو عضل فخل  وله الضعيف.  فقد تّم شيئا فديئا.

اغّ  وكبان عنبده شبوحّ. نقنقب. كان عقل  وال اعتيادحا فال سلوكه وتصرفه  وكان  أخالقه غيبر مرضبي. ومدب
من قلّ. الدال. ولم حلن حتردّد عل  اللنيس. كايرا  فلان فاترا فال واوأاته الدحنيّ.. وقد انأدل تماما بعد شبفائه فأصبأح 
مسالما. وصا  حما   الدحان. أكار  وحصل له توب.  فلم  حعد حفوإ واوأا  وحيّبا. وكلّمبا سبنح  الفرصب. وحصبل 

لنّ لزحا ة القدّحس شربل  للبال حصبلاّل وحدبتال فبال البدحر مّجانبا إقبرا ا بفضبل القبدّحس شبربل. عل  أورة سيّا ة ح
 فيحمل عل  ونأه أكيا  الرمل والحجا ة الاقيل. بلّل نداط. 

 شفاء ملحد -
وشبباد إدمببون الخببو ي  سببدّ الأوشببرحّ.: أنببا بعببد حادثبب. شببفاء عقببل واكببيم  وعلبب  الببرغم مببن أّن أخببال إدوا   

شنُت أتصّور أن ال فقد أثّر شفاء عقل واكيم فاّل كايرا  إك بعد أن فال حده اليمن   لم حدف  بعد زحا ته   المصا  بدلل
. وصبا  عنبدي اسبتعداد و غأب. قّوة فوق قّوة اإلنسان، أصبحُت بعد هذه األعجوبة أؤمن بقّوة إل يّة فوق اإلنسدان

قول: حلفال ا نسان أن حقوم بواوأاته األدبيّب. تجباه غيبره دون أقوى فال العأادة وفال واوأاتال الدحنيّ.  بينما كنُ  قأال أ
أن أشال فلري فال العقائد الدحنيّ. ومما س. فبروض الدحانب.  وقبد تايّبرإ حبالتال النفسبيّ. مبن نبلا القأيبل. وإكا كنبُ  

للتاييبر. حتّ  ابن س أما   واوأاتال فعبال  فبللش حعبود الب  ندبأتال  وعوائبد قبد تأّصبل  فباّل حلزمابا بعبض الوقب  
 7  وكلش قضاء وقد ا  فمّزق الرصاص أمعبائال فبال 1950تموز سن.  25وأصأُ  بطلن عيا  نا ي فال بطنال فال 

مواضع. وقد نقلُ  إل  المستدف   وأورح  لال عمليّ. خطيرة ودّا  فالتجأُإ فو  وقوع الحادث إلب  القبدّحس شبربل. 
 حوما.  15الفعل نجوُإ  والحمد هلل  وتركُ  المستدف  بعد وقلُ  له: حا قدّحس شربل نّجنال! مالما تنّجال غيري! وب

 
 مشية رقص -

شاد الوزحر أميل لحود: شاندُإ  وال طاعنا فال السّن  كان س حقوى عل  المدال قأال إسّ بصعوب. كلّيّ.!  أحته 
طالعبا علب   حصعد بسباول. ماشبيا علب  البد ج الموصبل إلب  اللنيسب. فبال الطبابن السبفلال إلب  مبدخل البدحر  و أحتبه

الد ج بدون معون. أحد وببدون عصب   وأخبل حمدبال فبال بابو البدحر مدبي.  قبص! وميمبال كبرم مبن بسبلنتا تدبتال 
بالخياطبب. كانبب  مصبباب. بدببلل فببال عضببالإ فخببلنا  تمدببال حببدباء وتمسببش  كأتاببا بيببدحاا ا ثنتببين  وتحمببل  ولاببا 

ل أصأح  تمدال مديا طأيعيّا. وأضاف البوزحر: بعبد حمال  لتنقلّاا فال أثناء المدال.  وللن بعد زحا تاا للقدّحس شرب
نله الخوا ق  تاأّ  إحمانال وصلأ  عقيدتال  وعاد المتردّدون إلب  ا حمبان. وزاد المؤمنبون إحمانبا  وقوحب  حّجبتام 

 فال ووه الملحدحن. وُصِدم الملحدون المتدأّاون فال إلحادنم.
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 بولس عقيقي -2

 ضغط ال شفاء منه -

س تللّ البه الضام  وقد اشتد عليه المرض خصوصا بعد وفاة أخيه فا  . سأّّ له الضام ابتدأ مع 1943سن. 

وصبو لبه األدوحب. المسبتعمل. فبال مابل نبله الحبوادث والتبال عالجه الطأيّ بدبا ه دّنبان  ف .حين القلّ األماميّ.ابدر

سنقطاع عن اللحوم والمعّجناإ كا  أّما العالواإ فقد انحصرإ فال نظام خاّص للطعام .حدخل فال تركيأاا مادّة اليود

والسمش والأيض والصلصاإ وشر  اللحول والمنأّااإ والدّخان  وسمح لبه بالخضبر خاّصب. المسبلوق. وقليبل مبن 

كبل بعبدك شبا  حبرام. وتأبع نبله اللحم بال دنن مبّرة فبال األسبأوع. وكبان البدكتو  دنبان حبردّد لبه: دا ي حالبش باأل

 ام مع قليل من الماء  وللن بدون فائدة تُلكر.العالواإ كلّاا  وقد صام عدرة أحّ 

كد وب. سبفل  وكبان ححبدث لبه ضبين فبال  12و 11الد وب. عاليب. و 24و  22كان ا تفاع الضام حتراوح بين 

صد ه وعسر فال الاضم وخنن تنفّس وتضّخم فال اللأد وا تجاف فال الجااز العصأال وألم فال الرأ  وضبعو فبال 

عل  الصد  لجا. الدمال وووع فال ك اعه اليسرى حمتدّ إل  أصابع اليد من كاإ وكان حدلو ألما فال أ .النظر وخلل

 1946الجا. وحقو النأض معه أثناء المرض وكان عل  خوف مسبتمر  ومنبع عليبه السبلن فبال الجأبل. فبال صبيو 

 كان عند أخيه بطر  فال حراول لقضاء عطل. صبايرة فأصبابته نوبب. فاسبتدعال الطأيبّ لبيال وبعبد أن عالجبه أخبل

أحّبام متعوببا  4! وغا  عن الوعال فحمله كووه وأنزلوه من الجأل. وبعد العا ض بقبال 23إل   رتفعالضام ففكا به ح

وعولَج بأخل المسّاالإ وبعض األدوح.. وكبان حعبالَج ببا بر تحب  الجلبد عنبدما تصبيأه السبلت. القلأيّب.. كبان مرضبه 

كانب  لينبدا أ ملب. فبا    ن أن حضبطر إلب  اسسبتراح..متر دو 500متواصال  حتعّ من األكل! س حمدال أكار من 

أخيه تخدمه مع أّمه العجوز والخادم. ليل  خليل. كان أنل الأي  س ححأّوا أن حزعلوه س بل كانوا حدبتالون ببدس منبه 

لئالّ حتعّ. ونو كان حتردّد  من حبين إلب  آخبر  علب  محبل تجا تبه فبال بيبروإ وأ زاقبه فبال وطب  نابر الللبّ  إك 

ده المرض عن الدال وعن العناح. بالرزق ومعاطاة  تجا حّب. فبال بيبروإ وكبان إكا عباد إلب  الأيب  للراحب. حلبزم أقع

سه أن حسجل كّل ما عنده ألوسد أخيه المرحبوم أه وصل إليه وقد عزم من حفراشه. وكان دائما حخاف من الموإ كأنّ 

 اإ قأل زحا ته شربل بأسأوع كامل حائسا من فائدتاا.فا   ألنّه نو  بّانم. وانقطع عن استعمال األدوح. والعالو

 نور يشّإ من القبر -

قصد دحر ما  ما ون  من كّل قلأه بأمان. مسيحيّ.  بصبحأ. ابنب. خالتبه وخالبه سبمعان وزووب. أمبين الفبالوغال 

لوا إلب  وليندا أ مل. أخيبه فبا   مبع ابنتيابا أنطوانيب  ووو ويب  وكبان كبّل واحبد طبالع علب  نيّتبه الخاّصب.. وصب

اللنيس.. فزا وا قأر شربل  تخّدع بولس وطفر الدمع من عينيه  وقد  أوا وميعا نو ا حدّع من القأبر  وكبان حمسبح 

بيده الأالط. التال عل  الضرحح. حضر أعجوبتان فتأثّر وقّوى إحمانه. واشترك بالزحّاح  مع حدد من النا  حصبلّون 

حبّس أنّبه شبفال. أكبل ببولس مّمبا حملبوا معابم سبردحن وببيض وحألون وحضرعون  وشبعر براحب. وفبرح داخلبال  وأ

خل حدخن النرويل. منل عودته من زحا ة القدّحس أوغيره. ولّما عادوا إل  الأي  أكل أحضا مع كوحه ونام مرتاحا. وقد 

 شربل. 

ر أحضرإ ليندا معاا بركب. مبن السبندحان. نقعتابا بالمباء فنضبح  لونبا مابل لبون الخمبر فدبر  منبه مبّرة فدبع

 2بقدعرحرة فال وسمه وتحلحل الووع من وسمه كلّه  فدعر فال اليوم التالال بفساال. ولّما زان نفسه وود أنّه خبا  

أحّام. ووقو ا ساال بعد  اببع حبوم  وأّمبا نأبوط وزنبه فلبان متواصبال كبّل حبوم كيلبو فبرق.  8كيلو! وبقال عل  كلش 

 ا تاح وصا  حصعد الد ج بدون تعّ.

حضحش وفال ووابه عالمباإ السبرو  واسبتاباج  وأعطباه حبده مابل واحبد متأّكبد مبن نو و قصد الدكتو  دنان 

! وأعباد أخبل الضبام مببّرة 8علب   14كاتبه لبزوال الضبام  وقبال: خبللال ضباطال. فأخبل ضبباطه فبفكا نبو طأيعبال: 

خأره مبا ومّرتين ونظر إليه وقال له مستاربا: أحدش عامل حا بولس؟! من عالجش غيري؟! مرضش س حدف  منه! فبأ

ورى له مع شربل. فتعّجّ ودّا وقال لأولس: ما عند هللا وعند األ  شربل وقدّسيه ليس عند األطأّاء  ونو عل  كل 

شالء قدحر. ومع كلش لبم حعتقبد أّن نبله النتيجب. تبدوم! لبللش طلبّ مبن ببولس مراوعتبه مبّرة فبال األسبأوع ليتأّكبد مبن 

ن س حتقيّد بنظام طعام بل حأكل وحدر  دّخان فلان حتردّد عليّه مّرة فال ت. وطلّ منه أالنتيج. إكا كان  دائم. او مؤقّ 

 .هحانّؤن هر. وعاد حتردّد إل  الجأل بال انزعاج. وقد تأثّر اللايرون من نلا الدفاء وزا واألسأوع  والنتيج. لم تتايّ 

 ماء السنديانة -

ما فال المرض سبأّأته حّمب  وقبد عرضبتاا سنواإ كان  دائ 9شادإ ليندا أ مل. فا   عقيقال: لال ابن. عمرنا 

عل  األطأاء كلّام فعالجونا بال فائدة. ومن بعد زحا تنا القدّحس شربل صرإ أعطياا من ماء السندحان.. ومّرة كان  

ع. مزحّنبب. لببيال ونبال مرحضبب. فطلأبب  مببن عّمابا أن تببلنّ لتببزو  اللنيسبب. وتتفبّرج  فمنعاببا بحّجبب. أنّاببا يكنيسب. الضبب
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  ونلبلا 37ستنامين هذه الليلة، وتقومين غدا حرارتك  :كالّ حا عّمال. أنا ظار لال القدّحس وقال لالمرحض. فأوابته 

 كان. وقد شفي  والحمد هلل. 

 

 شفاء الروح -

كان لالا الدفاء تأثير  وحال عل  المحيم  فقسم كأير عاد إل  العأادة أكار من كي قأل. كان عند ببولس بعبض 

لدحنيّبب.  فببزادإ حرا تببه فببال التقببوى بالمئبب. ألببو  وزاد مواظأبب. علبب  سببماع القببدّا  الفتببو  فببال مما سبب. واوأاتببه ا

وحضو  األخوحّاإ واسعتبراف.  ومبن س حمبا   بتبواتر واوأاتبه الدحنيّب. أقأبل عليابا برغأب.  وعبادوا للتبردّد علب  

طأقب.  وحقبول: أنبا مبا  اللنائس. منام المدعو فيليّ أسعد  ول لبم حلبن حقبدّ . أصبأح اليبوم حقبدّ  وحصبلاّل مبن أّول

 ّّ ّّ أن آخل طلأا إل  القدّحس شربل )نو سائن سيّا ة( وكّل حبوم أحب ّّ أن أدخل اللنيس.  صرإ كّل حوم أح كن  أح

 أن أقدّ .

ر وكلما مرض أحد من ويران بولس ومعا فه  حقول أل مل. أخيه: اشفيه من ماء السندحان. حا لينبدا وصبا  حأّدب

 سلمين  منه )ونو عاحش فال محيم إسالمال( بركاإ من قأر القدّحس فأعطانم.  شربل. وطلّ بعض المباأل

 بيل قهريأخت ماري األ -3

 صّحة تاّمة -

كانبب  األخبب  مببا ي أبيببل  منببل صببأانا  ابنبب. مسببيحيّ.. كانبب  تعببيش فببال بيتاببا وفببال المد سبب. كسببائر الأنبباإ 

., تّواقبب. للقداسبب.  سببلوكاا ويّببد وماببل صببالح المسببيحيّاإ القروحّبباإ. وبعببدما دخلبب  الرنأنبب.  أصببأح   انأبب. قانونيّبب

لللّل  تقيّ. غيو ة   وحاا طيّأب.  أطأاعابا حسبن.  وعقلابا  سبليم. وكانب  مجتابدة فبال عملابا   صبين. وحليمب. فبال 

تببدابيرنا وأحلاماببا  كاإ عقببل نيّببر وثاقببّ  وحلببم صببحيح  وإ ادة قوحّبب.. تحببتلم إلبب  عقلاببا فببال األمببو  ولببيس إلبب  

 معلّم. فال مد س. الصاا  التابع. للللّيّ. اليسوعيّ.  ومستمتع. بصّح. تاّم. وكاإ بني. قوحّ..عاطفتاا. وكان  

 

 مرض عضال -

فال عيد  أ  السن. أصاباا تقيؤ واستفراغ وسزماا مدّة. فاطلع  الرئيسب. علب  حالابا. فأحضبرإ  1936سن. 

فياا حلم أّن اسسبتفراغ نبلا  مبا نبو إسّ حركب. و أى ظوانر الصّح.  وقّوة الأني.  ااالطأيّ وان شامال  فلّما فحص

  من شدّة تأثّرنا ومزاواا الحادّ. وأشا  بعالواإ بسيط. كالفحم والأيلربوناإ. وللبّن اسسبتفراغ كبان عصأيّ.  تتأتّ 

حالزماا وحزحد حوما عن حوم. وكان  تدعر بجسماا حلو . ومع كلش تابعب  شبالاا فبال المد سب. كالعبادة حتّب  آخبر 

المد سيّ.. وأصاباا حوم الفحص المد ساّل عا ض  إك أخلنا دو ان لبم تعبد تبتمّلن معبه مبن أن تتبابع عملابا   السن.

فأُ سبل  إلبب  الفببراش. وفببال الابد  عنببدما حاولبب  الناببوض أخبل العببرق حتصببأّّ مببن وسبماا  وأغمببال علياببا. وكببان 

فلّما  آنا بالا الازال  وبطناا حلباد  وسماا قد ضعو حتّ  خا  وزناا ثالثين كيلو. فقصدإ الدكتو  حوسو حتاّل 

حلصن فال ظارنا  أشا  بالتالح. والراح. وتايير الابواء قبائال: س حملننبا أن نعالجابا أو نجبري لابا عمليّب. فبال مابل 

نلا الحال. فأ سل  إل  عين زحلتبا  فمبا وافقابا مناخابا  وأصباباا ننباك إسباال شبدحد مبع اسبتفراغ متواصبل حتّب  

أ سببل  مناببا إلبب  حّمانببا حيببث عاحناببا الطأيببّ المصببرّي ووزحببو مراوببل اسختصاصبباّل بببأمراض اناببدّإ قوانببا. ف

أحّام  مبع نظبام خباّص لألكبل ) حجبيم(  فخبّو  8المعدة  وكان نناك حقضال عطل. الصيو  فوصو لاا عالوا عل  

صبوّ إ عنبد كحلبوه  وكانب  اسستفراغ قليال  نظرا لقلّ. األكل وخفّ. نوعه. فأمر إك كاك بالتصبوحر علب  األشبعّ.. فت

تصحأاا إحدى الرانأاإ. فلان  نتيجب. التصبوحر ظابو  قرحب. نائلب. فبال المصبران  فوصبو لابا البدكتو  مراوبل 

حقنا فال الجلد لم تأتال بفائدة. وبعد كلش أ سبل  إلب  البدكتو  بعقلينبال  فلّمبا عاحنابا تبأثّر  وأخبل حدبتم وحلبوم الطأيبّ 

خلبب  مستدببف  القلببّ األقببد  الفرنسببال فببال بيببروإ  وأورحبب  لاببا سلسببل. أبببر الببلي عالجاببا حتّبب  كلببش الوقبب   فأد

ومصببل وغسببيل معببدة بببالنأرحش  واسسببتفراغ حزحببد  وكببان حظاببر فببال الخببروج دم. ثببّم صببّو إ للمببّرة الاانيبب. علبب  

  وغيبره األشع.  قّر  بعدنا الدكتو  بعقلينال إوراء عمليّ. فأورح  لابا العمليّب. بحضبو  البدكتو  اببرانيم أببو حيبد

من األطأّاء المعاونين  وبقي  تح  العمليّ. مدّة ساعتين ونصبو. وووبدوا الللبوة والمبرا ة متّصبل. بعضباا ببأعض 

مع المصران. ثم بقي  فال المستدف  ما حزحبد عبن الاالثبين حومبا. وكبان الجبرح س حبزال مفتوحبا حنبّز منبه  بواسبط. 

اسسببتفراغ أكاببر مببن األّول  وكببان حخببرج عنببد تقيئاببا مببادة  نأببرحش  الوسببخ والقببيح. ولّمببا خببتم الجببرح  عببادإ إلبب 

صفراء تميل إل  األخضر. ففّلروا بأّن كلش نتيج. حرك. عصأيّ.  وأخلوا حأعدون عناا الطد   ونال تضام علب  

نفسبباا واسسببتفراغ حالزماببا. ثببّم أورحبب  لاببا عمليّبب. ثانيبب. دامبب  أ بببع سبباعاإ ونصببو  وقببد ووببد األطأّبباء  عببدا 

اإ التببال عببادإ فظاببرإ فببال الللببوة واللأببد  والمببرا ة  التصبباقاإ ودحببدة فببال كببّل المصببا حن. ولببم حببتمّلن اسلتصبباق

نأض.  فال الدقيقب.  بعبد العمليّب.  كمبا قطبع 170الدكتو  بعقلينال من إنااء العمليّ. لتعّ تاأّته فال قلأاا إك كان حنأض 
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ناا مسبلّما إحّانبا للعناحب. اسلايّب.. وسباءإ حالتابا الرواء مبن القضباء علب  كبّل اسلتصباقاإ المووبودة  وتركابا وشبأ

فقأل  سّر المسح. وبقي  مدّة تح  الخطر. وقد قطع  األكل  إك تتالّى بفبر المصل فقم. ولّما عادإ بعد كلبش إلب  

األكل  عاودنا اسستفراغ عل  شلل أخّو من األّول وللّن الدكتو  بعقلينال نسّ كلش إلب  تحّسبن موقّب  متبأّإٍّ عبن 

التنظيفاإ الداخليّ. التال أورانا. ترك  المستدف  فال أواسبم تدبرحن األّول قاصبدة بلفيّبا  حيبث ملاب  ثالثب. أشبار 

إل  الدكتو  كلماإ فال مستدف  أوتيل دحو  فأشا  بعمليّ. نبزع  1938واسستفراغ حزحد. ثّم أ سل  فال غضون سن. 

بال فائدة. فأ ِسلَ  إل  دحر ا بتداء للراح.  وننباك قضب   المرا ة فمانع  بعد استئلان  ئيستاا  لما لقته من علا 

سنين طوحل. بين الحياة والموإ. ولم تسلَّم شاال غير التعليم المسيحاّل وبعض د و  خصوصبيّ.. وكانب  فبال الأبدء 

تروح وتجالء فال داخل الدحر بال مساعدة أحبد  وللنّابا علب  كابرة اسسبتفراغ ضبعو وسبماا  ولبم تعبد تقبوى علب  

أصباباا عبا ض  فانعقبد لسباناا وتعّطلب  حبدنا  1941دال إسّ بمساعدة عّلازة و انأ. تسندنا. وفال أواسبم سبن. الم

اليمنبب   وأصبباباا ووببع مببؤلم فببال سلسببل. ظارنببا   وفببال مببؤّخر الببرأ  حتّبب  لببم تعببد تببتمّلن مببن الجلببو . وسبباءإ 

انيب.  األ  حوسبو مرشبد ا بتبداء حالتاا  وقد أصاباا أكابر مبن عبا ض أشبرف  معبه علب  المبوإ. وقبد مسبحاا  ث

المسح. األخيرة. وبعد سأع. أحّام  تحّسن  حالتابا قلبيال  وللبّن حبدنا بقيب  حابسب. معّطلب.  والووبع فبال ظارنبا  وقبد 

حلم الدكتو  أبو حيد   والدكتو  ميدال فرحاإ من حّمانا  ببأّن سبأّ نبلا العبا ض  البلي كبان حراوعابا  ضبعو 

من عدم التالح.. وبقي  حدنا معّطلب. نحبو سبأع سبنواإ  وقبد شبفي  علب  أثبر مسبحاا  وتنديو فال العظم والعروق 

بترا  أحضرته لاا الرئيس. العاّم. من  وما  وقد تّم نلا الدفاء فال اليوم التالال. وبقيب  علب  نبله الحبال حتّب  سبن. 

ءا. وكبان البدكتو  حلمب  والعوا ض تراوعاا واسستفراغ حالزماا حتّ  انترأإ أسناناا وزادإ حالتاا سو 1950

وأّو  حعاحناا وكان حصرح بأّن مرضاا غير قابل الدفاء  فلبم تلبن تقبد  أن تحفبظ فبال معبدتاا شبيئا مبن المبأكوسإ 

الخفيف. والسوائل  وقد قال األ  حوسو اليسوعال مرشد دحر اسبتداء بأنه س حد ي كيو األخ  ما ي أبيبل س تبزال 

فرغ كلّما تأخبله. وكبّل مبن  آى أخواتابا الرانأباإ حسبأل: س تبزال حيّب.؟! وسزمب  عل  قيد الحياة  طالما كان  تست

فراشاا  إل  وانأاا إناء موضوع سلتقاط القالء. ولم تعد تقوى عل  ترك الفراش  وكان الجميع حتوقّعون وفاتاا من 

 حوم إل  آخر.

ة، وخضدوع ا التدام ألحكدام وفي مرضد ا أظ درت فضديلة خارقدة العدادة بصدبرها وبشاشدت ا ومحبّت دا للصدال

 .الرّب، وشانت تدعى أحيانا راهبة قدّيسة

 

 جايبين ا تهوت هون!  -

سمع  بخأر عجائّ القدّحس شربل وكان  صو ته عل  سرحرنا وكخيرتبه فبال عنقابا. كانب  قأبل زحا تابا لبه 

فبال المنبام. وقبد ظابر لابا  تضرع إليه وتقول: إكا شئ  أن تدفينال فدعنال أ اك فال الحلم. ولم تمضال مدّة حتّ   أته

سبسا ثوبا أبيضا  واقفا قر  سرحرنا  مادّا حدحه فوقاا  واختف . ثّم ظار لاا مّرة ثاني. فال المنام  وأعطاعا الأركب.. 

ولّما ظار لاا فال المّرة األول  أخأرإ الرانأاإ بللش فسئل  نل تدأه الصو ة التال تماّله  اكعبا علب  طأبن  ونبال 

تبال كانبب  معروفب. ومنتدبرة  فأوابب : كببالّ س حدبأااا! فقلبن لابا: إكا لببيس نبو. علب  أّن كلبش لببم الصبو ة الوحيبدة ال

 حضعو إحماناا به. ومع أنّاا لم تطلّ أن تزو ه  كان   اغأ. فال كلش  سنّاا تأّكدإ أنّه سيدفياا.

ل غرحّبّ  التبال   قام  بزحا ة القبدّحس شبربل بصبحأ.  ئيسب. دحبر وأيبل األم إحزابيب1950تموز سن.  11وفال 

الّح  نال عل   ئيستاا بووو  أخلنا إل  دحر عنّاحا  و ئيس. دحر الأوشرحّ. األم ماتيلد زنأق.  ومعلّم. ا بتداء األم 

برندح  نفّاع  واألخ  ليوتينين  حم.. وتضاحق  كايرا  فلان  تستفرغ طول الطرحن  حتّ  إّن السيّا ة كان  تقبو 

لرانأباإ مبن إوبراء المسباعداإ لابا ببفبر اللبافو   وكبّن حخفبن عليابا أن تمبوإ فبال من حين إل  آخر حتّ  تتمّلن ا

الطرحببن  حتّبب  فّلببرن بببأن حتركناببا ترتبباح ليلبب. فببال دحببر وأيببل  فأببب . وبعببد خمببس سبباعاإ قضببيناا علبب  الطرحببن  

  أخبل النبا  وصلن إل  الدحر ونال فال حال. التلو. ولّما أنزل  من السيّا ة عل  كرسال  ونال عل  مال نبله الحبال

حقولببون مببن حولاببا: مببا أصببار عقببل نببوسء الرانأبباإ اليسببوعيّاإ! واحأيناببا تمببوإ نببون! .حتركونببا تمببوإ علبب  

 فراشاا! 

 ارميني مإ الفقراء  -

أنزلاببا ميدببال السببرووال وفيلتببو  غبباوي وفببؤاد الصببائغ مببأمو ان فببال المفببرزة الصببحيّ. فببال دحببر عنّاحببا  مببع 

رسال. وأدخل  محّل الضرحح وحالما لمس  الأالط. بيدنا شعرإ بقدعرحرة فبال بعضام إل  الضرحح محّمل. عل  ك

ظارنا وبقّوة غرحأ. تسري فال وسماا. وشعرإ بحضو  القبدّحس فبال كلبش الملبان. ومبا كبان نبلا الدبعو  حعترحابا 

سبرحر أُعبدّ أمام التابوإ الفا غ  وس فال اللنيس.  بل عل  با  الضرحح فقم. ثّم أخلإ إل  غرف. حيث تمدّدإ عل  

لاا. وقُدّم  لاا بعض الفواكه  فما أخلإ مناا شيئا حتّ  اعترانا التقيؤ واسستفراغ. وفال المساء قالب  للرئيسب. األم 
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إحزابيل غرحّّ: أنا س أنام عل  تخ   فاص  ا مينال مع الفقراء عل  أ ض الضرحح! وللنّاا أواب : ليس لِش محّل 

شربل: أن   انّ وأنا  انأ. وتعبرف الطاعب.  فأنبا أطيبع والأباقال عليبش.  عل  الضرحح! فرضخ   وقال  للقدّحس

وقض  تلش الليل. بالصالة مع الرانأاإ فال الارف. التال أعبدّإ لابّن. وفبال الصبأاح الأباكر  وبرى تطبواف قربباناّل  

اولب. وضبع  فبال اشترك  فيه الرانأاإ  أّما نال فسألتاّن أن حرميناا عند الضرحح. وبعبد القبدّا  فبال اللنيسب. والمن

غرف. الضرحح أمام بالط. القأر  ونناك اشترك  باالث. قدّاساإ. وكان  تدا ك الدعّ فال حاستام  تصلاّل مبالام: 

حألون فتألال! وحصرخون فتصرخ! وكان حسود الارف. وّو صالة عجيّ  ومحأّ. متأادل.. وفال تلش الساع.  أخبلإ 

من  فتوّسبم  خيبرا  وقالب  فبال نفسباا: إنّبه وس شبّش حدبفينال! تدعر بووع مؤلم فال ونأاا وخصوصا فال  كأتاا الي

 ألنّاا كان  سمع  أنّه إكا شاء أن حدفال حزحد الووع. 

 

 لهسة من هللا -
وعند الساع. التاسع. والربع  بعد اسشتراك بالتطواف من البدحر الب  المحأسب.  عبادإ األم إحزابيبل وعرضب  

م أو الدببرا   فأببب  وقالبب  لاببا: أفّضببل أن أبقبب  أصببلاّل ننببا! أتركينببال علياببا أن تببلنّ معاببا فتأخببل شببيئا مببن الطعببا

و وحال مش طالع. من نون إسّ ماشي.! فلنأ  وتركتاا. وبعد كلش بقليل دخل  المفرزة الصحيّ.  وراء التنظيو  

نا أمبام و ّش مادّة د . د. إ. فنقلوا المرضب  إلب  الخبا ج. ولّمبا وصبلوا إلب  األخب  مبا ي أبيبل سبألتام أن حضبعو

الضرحح من الجا. الخا ويّ.. فحملونا عل  اللرسال الجالس. علياا ووضعونا حيث طلأ . ثبّم عبادوا  بعبد البرّش  

فحملونا ووضعونا أمام الضرحح فبال البداخل  فدبلرتام قائلب.: لقبد عبلّبتلم مبّرتين! ونبله المبّرة اسخيبرة! وولسب  

إلياا! ولم تسبتطع أن تحبّول نظرنبا عنابا! وكانب  فبال حالب. تبأثّر أمام الضرحح وعيناا فال الأالط. كأّن شيئا حجلباا 

شدحد. كان قرباا أعم  حفرك عينيه عل  الأالط. قائال: إ حمنال حا هللا كعظيم  حمتش... ثّم حرفبع  أسبه وحجبّر  أن 

تصبلاّل  التفب  حفتح عينيه بيدحه. وقد أعاد نله العمليّ. مّراإ عدحدة. وكبان الووبع س حبزال علب  مبا نبو. وبينمبا نبال 

ففكا بفسم األ  شربل  المحفو  عل  بالط. الضرحح  قبد تألّبل بقطبراإ مبن العبرق تجّمبدإ عليبه! ففرحب  وقالب : 

نلا لال! ثّم نَوإ فال نفساا أن تأخل مندحال  وتلتقم العرق عن الأالط.  وتمسح المندحل علب  معبدتاا ووسبماا فتقبوم 

ان تسباعدنا  فأبب  إسّ أن تبناض ببلاتاا! ولّمبا وضبع  المنبدحل وتمدال. فأخبلإ المنبدحل وناضب . وشباءإ امبرأة 

عل  الأالط. و أته تألّل بالعرق  تأثّرإ ودّا  وأخبلإ تمسبح ببه معبدتاا  وسلسبل. ظارنبا  وونأابا  ولبم حبرى أحبد 

رحن لترى ما إكا كبان حولابا أخواتابا الرانأباإ ليدبادن شبفاءنا وحفب  سوانا قطراإ العرق عل  الأالط.! ثّم التفت

معاا بعدما تلأّدن من عناء فال سأيلاا  طيل. أعوام عدحدة  ألنّاا كانب  قبد تأّكبدإ مبن شبفائاا. فووبدإ بعضبا مبناّن 

  وانتصبأ  وسأل  الممّرض. أن تحضر لاا األم برنادح   فأسرع  وأحضرتاا. فوقف  إل  وانأاا فسلّمتاا العصبا

كان  خطواتاا فال الأدء غير ماأت. ترفع قبدمياا أكابر : زححوا! وسعوا لال! ومد   وواقف.! وصرخ  بصوإ عالٍّ 

من المعتاد وللنّاا ما لأا  أن مدب  مابل اللبل  والنبا  مبن حولابا حصبفّقون وحالّلبون. وكبان بقربابا  وبل متبوالال 

محّمببدي  آنببا سبباع. وصببل   و آنببا سبباع. شببفي   فصببرخ: بببدّي صببير مسببيحال. وأخببل النببا  حتنبباكفون ثياباببا! 

ونتف  الجمانير فاقدعر بدن اسخب  إحزابيبل غرحّبّ وقالب  بتبأثّر: إن شباء هللا تلبون  انأتنبا وقرع  األورا ! و

مدي ! ثم خرو  مسرع. بين اسمل والخوف. ففكا باألخ  ماتيلد زنأق. تصبرخ: مدبي  مبا ي أبيبل! فمدب  األ  

تحمالنبه تبأثّرا وكانب  اللنيسب.  أويّا عل  مال  ونو فال غاح. التبأثّر  فوصبل إلب  اللنيسب. ودخلابا و كأتباه كادتبا س

غاّصبب. بالدببعّ  وأحببد الرنأببان حخطببّ بحماسبب. نا حّبب. عببن سببلط. هللا وشببفاع. األ  شببربل واألخبب  مببا ي أبيببل 

منتصأ. عل  د ج الملبح كعصا الخيز ان تنظر إل  اللانن وتسبمع كالمبه. ولمبا انتاب  الخطيبّ مبن كالمبه شبعر 

  والعببودة إلبب  ا حمببان  وكببان السببامعون حألببون مببن فببرحام   إلبب  التوببب.األ  أويّببا بنفسببه تدفعببه إلبب  اللببالم فببدع

. وبعد زحّاح القربان  قاموا بتطواف دام أكار من ساعتين اشترك  فيبه ولبم تدبعر بتعبّ  وكانب  وحدا كونه بتأثّره

صرخ بالجمبانير:   بين حدحه وميشال السروجيوحملاا  تقفز فوق الحجا ة المعدة للأناء المتراكم. فال أ وق. الدحر.

 شوفوا المحمول حامل! ما عل  هللا أمر عسير! أنظروا الحامل والمحمول! والوحل لمن ليس له إحمان! 
 من هو ميشال السروجي؟ -

. وكنُ  مصابا بداء المفاصل. ووصبل نبلا المبرض إلب  1949أحا  سن.  9لااح.  1947كنُ  مرحضا منل سن. 
ل التااببا أقعبدنال عبن العمبل  وسبأّّ إحبالتال علب  التقاعبد مبن سبلش البد ك  غداء القلّ البداخلاّل والخبا واّل  وعمب

كبانون الابانال  السباع. الخامسب. بعبد الظابر   27فبال  1950فال أّول تدرحن الابانال. سبن.  1949فتركُ  السلش سن. 
بيروإ  فلطمنال برولبه و مبانال  مبن استبوبيس  -حصل شالء بينال وبين شخص حدع  فيلتو  خو ي من الحدث 

نو واقو  إل  األ ض. فوقع ظاري عل  حافّ. الرصيو  وأغمال علاّل. وقد سأّّ لال كسبر فبال الفقبرتين الحادحب. و
عدر والااني. عدر من سلسل. فقراإ الظار. فاندلّ   وبالي اسثنتبان  واندبّل حباوز الماانب. )المأولب.(  كمبا أثأب  

يُ  عل  نله الحالب. حتّب  التاسبع مبن شبار أحّبا  سبن. كلش التصوحر عل  األشع.  بدااداإ األطأّاء التال أحملاا. وبق
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  حيببث سببمع  بأخأببا  عجائببّ القببدّحس شببربل. فطلأببُ  مببن زووتببال أن تنقلنببال لزحببا ة ضببرحح األ  شببربل. 1950
فأحضببرإ سببيّا ة  وطلأبب  زووتببال مببن ابببن خالاببا األ  بطببر  تنّببو ي  الوكيببل العببام آنببلاك فببال الرنأنبب. الحلأيّبب. 

ا إل  الدحر. فُوضعُ  فبال السبيا ة  إك لبم أكبن أسبتطيع المدبال  وقصبدنا البدحر. فتضباحق  وبدّا الما ونيّ.  أن حصحأن
عل  الطرحن  وكان مرض القلّ س حزال متملّلا فاّل. وصلُ  إل  الدحر  ففحصنال نناك األطأّاء المولجون مبن قأبل 

قرحببرنم آنببلاك بسببوء حببالتال  الرنأنبب.  ونببم الببدكتو  ابببرانيم ببباخو  وصببخر الخببازن وأنطببوان الأعينببال. فلببان ت
وتقرحرنم مووود فال سجالّإ الدحر. وأنزلُ  إل  القأر  فلبم أسبتطع البدخول للابرة اسزدحبام. فأعبدُإ إلب  اللنيسب.  
حيث اعترفُ  وأنا واقبو واللبانن ممسبش ببال  واأل  وأرائيبل حسبندنال مبن وبانأال  وأنبا تعبّ مبن نبله الوقفب.. ثبّم 

حيث تناولُ  القربان المقدّ . وبعد كلش أُنزلُ  إل  القأر  وبقيُ  مطروحا أمام الضرحح ُحملُ  إل  المائدة المقدّس.  
السباع.  أحسسبُ  بروفب. فبال كبّل مفاصبلال وعأقب. قوحّب.  وقمبُ   4\3فال الألباء والتضبّرع مبن قلبّ مجبروح. وبعبد

وكبان ننباك عامبل بسرع. واقفا ووسمال حرتجو وشاقُ  بالألاء وصرخُ  صرخ. قوحّ. كمن اعتراه خوف شدحد! 
بالطباإ  فخبرج وأخأبر أن قبد حبدث لبال  3اسمه اسبأيرو  حبألّم داخبل غرفب. الضبرحح  ولبم حلبن قبد وضبع بعبد إسّ 

أعجوببب.! وتوّواببُ  نحببو الأببا  مرتعدببا أمدببال كطفببل فببال أّول نقلبب.! فسببمعُ  األوببرا  تقببرع والنسبباء حزغببردن 
ألمسح العرق المتصبأّّ علب  ووابال  فبامتأل المنبدحل والجمانير تاتو أعجوب.! أعجوب.! فأخلُإ مندحال من ونأال 

عرقا أصفر. وتقدّمُ  فوودُإ عأاءة مندو ة عل  الحائم أمام با  اللنيس.  فمسحُ  باا وواال. فاجم  النا  علب  
العأبباءة مّزقونببا وتناتفونببا تأّركببا. ومدببيُ  إلبب  اللنيسبب. وحببدي س حسببندنال أحببد  فببز ُإ القربببان المقببدّ . وبعببدنا 

 15رونال إل  غرف. فيابا األسبتاك ببولس سبالم. طبرحح علب  نقّالب. المرضب   وكبان قبد مضب  علب  شبفائال استحض
دقيق.  فتقدّم  منه  وقلُ : حا أمير الدعراء هللا حدفيش مال ما شفانال. ثّم تبدفّق  الجمبانير علب  الارفب. ليدباندونال. 

لال ثيابال كلّاا  وأخبل  حفحبص قلأبال  وحبدّق ثم حضر الدكتو  صخر الخازن  وأورى لال الفحص بعد الدفاء  فرفع 
عليه بيده  وفحص وسمال كلّه فوودنال معاف . وأسبقطُ  دعبوتال التبال أقمتُابا  فبال محلمب. الجناحباإ  علب  فيلتبو  

 خو ي  حفاظا للجميل اللي أوسنيه القدّحس شربل.
 

 حضور هللا -
ماشي. عل  أقداماا من مفرق طرحبن  مع بعض الرانأاإ ال  المحأس.األخ  ما ي أبيل وعند المساء صعدإ 

وعند الصأاح عادإ إلب   .وقض  ليلتاا والس. عل  كرسال أمام غرف. الحأيس األ  شربل  السيا اإ ال  المحأس.
وعادإ تدتال أشااس متعأ. للعقبل والجسبد  وتناول  طعام الفطو  معام ولم تراوع. .وفرح باا وماو  الدحر  بلفيّا

عاإ بالصّح. اللامل.. وبقي  تأخل بعض المقّوحاإ والمابلّحاإ ألّن سبقوط أسبناناا س حمّلنابا كأحسن الرانأاإ المتمتّ 
و وإ مّرة حبادث شبفائاا أمبام ومابو   من أخل التالح. اللافي.. واتسع المجال لايرتاا فسع  للقداس. أكار من قأل.
 غفير فال حّمانا بينام  ول د زي بل  عندما سمع من فماا  واح. شفائاا.

 اسكندر عبيد -4

 إصابة العين وشفاء أّول -

بينما كان حدتال فال مانتبه حبدّاد  بدبظيّ. نبا  ورحب  عينبه اليمنب  والتابّ  1925أصيّ اسلند  عأيد  سن. 

ورحاا  ففقد الأصر فياا.  فقصد بصحأ. الدكتو  توفيبن سبلاّ الطأيبّ الفرنسبال المبدعو دوبرلونبغ اسختصاصبال 

الجرح فال بياض العين وعالجه بفبر فبال الزنبد سبأع. عدبر حومبا تمّلبن بعبدنا مبن  بأمراض العين ففحصه فوود أنّ 

فصا  حرى األشياء اللأيرة وللنّبه لبم حلبن حميّبز دقبائن األشبياء وس حسبتطيع القبراءة وكانب   هاستفادة القليل من نظر

نبو نبائم  أى فبال الحلبم نفسبه  اسمروأيل فلّما عبوفال زا ه وقضب  ليلتبه فبال اللنيسب. وفيمبا - ته لما  نارالأّمه قد ن

واقفا مع الخو ي وروس لألال خادم  عيته فال كلش الوق  حصلاّل عل  القّراحب. فبدفع إليبه السنلسبا  ليقبرأه فأواببه: 

ه مبلعو ا ق مبن نومباعينال بتووعنال حا أبونا ما بقد  أقرا! فنلزنال بعلازته نلزة قوحّ. قائال: قلب  لبش خبل إقبرأ! فأفب

أنّبه فبال اللنيسب. . وللحبال أخبل مفّلبرا وأغمبض العبين  ه فعبرفالقندحل عبن الأنبش وأضباء فأخل نوعال أحن خائفا س ح

 راوع طأيأا.حعد حوالقدّحس نارا. ولم    فدلر  بّهبساول. اليسرى فقرأ

 

 ألم طويل األمد -

   كان مع صاره فال بحرصاف بمناسأ. اسنتخاباإ. وفيما نما سائران عل  الطرحن وصاره أسعد1937سن. 

شربل حتقدّمه إكا به ححّش باصن سرو وحزححه من أمامه وحتركه فجأة فأصا  عينه اليمن  ضبرب. طبا  لابا صبوابه 

وللسبباع. لببم حعببد حأصببر شببيئا فصبباح بببه:  ّوحبب  عينببال حببا أسببعد. و كأببا سببيّا ة وأسببرعا إلبب  بعأببداإ. ولّمببا حضببر 

نفرحه خلو والدكتو  دوبرلونبغ الفرنسباوي وبعبد الدكتو  سلاّ أشا  إليّه بالنزول حاس إل  بيروإ. قصد الدكتو  

الفحص أشا  عليه بالنوم مدّة أسأوع كامل عل  ظاري دون حرك. وعينه مالق. فال نقط. واحبدة فقضب  سبأع. أحّبام 



 10

9 

مستلقيا عل  ظاره وعينه شاخص. إل  مطرح واحد السقو وبعد حومين ونو عل  نبله الحبال اسبتعاد نظبره فصبا  

سأع. أمتا  األشخاص واألغراض التبال تعبرض أمامبه األحّبام السبأع.. نابض ليعبود إلب  الحلبيم حميّز ماال عل  بعد 

حسّ  إشا ته فأحّس للحال بدالء انقلّ عل  عينه فاّطانا وفقد بصره! فصعّ عليه كلش كايبرا. ولّمبا عباد الحلبيم 

عل  حدق. العبين انقأعب  وتمّزقب   أشا  عليه باسستلقاء خمس. عدر حوما إضافيّ. عل  ظاره مدّعيا أّن الدأل. التال

حومبا مسبتلقيا علب  ظابره فعباد إليبه بصبره وللنّبه عنبدما  15وقد تعود باله الطرحق. فتلتحم . فعاد إل  فراشه و بقال 

حباول النابوض بعبد كلبش أصببابه مبا أصبابه فبال المببّرة األولب  فضباع بصبره. فعباد إلبب  البدكتو  نفرحبه فأشبا  عليببه 

حّام ففعل ولم حنتفع بدالء. ولّما  أى الدكتو  نفرحه كلش حتّب  نبّم ببفوراء عمليّب. سقبتالع بمالزم. المستدف  عدرة أ

ين مببنام حأيببّ أبببيال وشببانين الصببليأال وفيليببّ تومببا عينببه فمببانع وتببرك المستدببف .  اوببع عببدّة أطأّبباء اختصاصببيّ 

حش بأن س تراوع طأيأبا بعبد! والدكتو  أوليار وللن بال ودوى وقد صرح لال نلا اسخير قائال: عينش معطل. وانص

احتسّ حالش خلق  بعين واحدة! وبعد كلش سلّم أمره هلل ولم حعد حاتّم بعينه وعاد إل  شاله فال الحدادة كمن كي قأبل 

وللنّه كان حتضاحن من عينه بعض الدالء وخصوصبا عنبدما كبان حقبوم بأشباال حبدادة فرنجيّب. حلزمابا دقّب. وضبأم 

إكا كان الدال مظأوطا فعينه المرحض. تعّطل  تماما بحيث لبم حعبد حبرى فيابا بصبيص فلان حستعين بايره ليرى ما 

وكبان الووبع حعباوده  .نو  فلان ماال إكا وقع بعينه السليم. غأا  حضطر ليمسحه إل  أن حقو عبن الدبالء لبئال حعابر

نّبه خيبر لبه أن حقلعابا لبئالّ من حين إل  آخر عل  التعّ والحر ّحتّ  إّن الدكتو  توما صّرح للدكتو  توفين سلاّ بأ

 تعّطل الااني. فلم حرض .

 

 انا طالبك اليوم لزيارتي -

ودعوا اسبلند  لمبرافقتام أكابر مبن مبّرة فبأب  وتبرك    بعدما اشتارإ عجائأه كايرا شربل ةنّم الأعض بزحا 

بابا عينبه.  امرأته تلنّ وحدنا  وعبادإ تحمبل بركب. مبن القبدّحس  قطبن وزحب  وقطعب. قمباش مبن ثياببه  فمسبح 

. طلببّ للدببفاء. وسببأل القببدّحس أن حلامببه زحا تببه متبب  قببّر  أن حدببفيه  فمضبب  ضببمر اسببلند  بلاتببه القيببام بتسبباعيّ 

التساعيّ. األول  ولبم ححصبل علب  وبوا . فتالنبا ثانيبا وثالاب. و ابعب.  ولبم ححصبل علب  شبالء  فأقبال مابابرا علب  

 الصالة.

. فقبام فبال اليبوم التبالال وصبّرح أندا طالبدك اليدوم لزيدارتيله:  وفال كاإ ليل.  ونو نائم حضر عليه  انّ وقال

ألنل الأيب  قبائال: أنبا ببدّي  وح اليبوم علب  القبدّحس شبربل. فاعترضب  زووتبه طالأب. أن حتمّابل  حامبا تحضبر لبه 

بيبروإ  الزّوادة. وسأله ابنه أن حأق  إل  السأ  حتّ  حملنه مرافقته دون أن حعّطل د وسه فأب  إسّ أن حلنّ. نبزل 

  فركّ سيّا ة  وكان معه امرأة بولونيّ. و وسبيّتين. 1950تدرحن األّول سن.  17وكان كلش حوم الاالثاء الواقع فال 

ولدى وصولام إل  دحبر مبا  مبا ون زا وا اللنيسب.  ثبّم القأبر حيبث بقبوا حصبلّوا حتّب  السباع. الحادحب. عدبر لبيال  

اسلند  وإحّانم فال الصالة حتّ  بعد نصو الليل. وفال اليبوم التبالال فلنّ اللّل إل  النوم  عدا بعض األشخاص بقال 

قصد قرح. كفركدّه  فال بالد وأيل  لزحا ة صدحن له. وفيما نو فال الطرحن أخلإ عينه تبدمع وتؤلمبه ألمبا محمبوس  

لبم حنقطبع لبه وقض  فال كفركدّه ليل. لم حلق فياا نوما. ولم حلن حد ي لماكا. وفال صأاح الخميس عاد إل  بعأداإ  و

 أمل بل كان حقول فال نفسه: وقتال لم حأتال بعد. وكان الووع حزحد شيئا فديئا. 

 رح جبلك رشوش لعينك -

الووبع عليبه  فتحّملبه طبول النابا . وفيمبا نبو  تدرحن األّول  بينما كان فال الدّكان حعمبل اشبتدّ  20وفال الجمع. 

  فسأله أن حصلح له برغال تعّطل فال طنأبره  فاعتبل  قبائال: عائد عند المساء  التق  بوالد ما ي الجميل عل  طنأره

أنا تعأان وعينال تؤلمنال كايرا! فأوابه عل  الفو : بدنا تصح عينش! فتبرك نبلا اللبالم فيبه أمبال كأيبرا  وعباد ففبتح 

ي. مباء المحّل  وأصلح له طنأره  و وع إل  الأي . وفيما نو حاسل وواه أخلإ عينه تدمع بازا ة  حتّ  كأنّاا حنف

مفتوح.  والووع حزحد بدلل غير محمول. واشبتد عليبه الووبع حتّب  صبا  حألبال  حتّب  صبا إ قلبو  كوحبه تتفتب  

عليه. وكان  زووته تعرض عليه بفلحباح اسبتدعاء طأيبّ أو اسبتعمال قطبرة لتسبلين الووبع  فلبان حبرفض  فضبا 

ال! وبقبال علب  نبله الحالب. حتّب  السباع. الرابعب. باتّا. وبقال حتألّم فصا  حقبول: حبا  ّ   حبا شبيلاا وخلصبنال  حبا شبفين

صأاحا  فتالش  من التعّ والنعس  ونام عل  المسند وغفال. أبصر بنومه أنّه حضر فال كميون مبن حدحبد إلب  دحبر 

مبا  موسب   مبع سبائن كببان شبرحلا فبال البدحر. وفيمببا نمبا حنبزسن الحدحبد أمسبش السببائن بقضبيّ حدحبد وضبربه بببه 

عينال! استفاق  وناض أنبل الأيب  علب  صبراخه  والعبرق حتصبأّ منبه  وقدبعرحرة  فأصا  عينه فصرخ:  اح 

؟ مدا بدكالأرد تسري فال وسمه. التحو وعاد فنام بعد عدر دقائن.  أى فال منامه  انّ متديّّ حطّل عليه وحسأله: 

اد بالرشوش  . ودخل اللنيس.  ثّم ععبكره رح جبلك رشوش لعينكفأوابه:  ّوح  عينال! فقال له: ليش ما حلي ؟ 
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وكّ ه فال عينه المرحض.  وقال له: أطأقاا. فاطأقاا  ثّم فتحاا فلم حرى الرانّ! و أى إسفل  الطرحن مخدّد بالقر  

 منه  بالخم اللرشونال: عأد هللا شربل.

 

 صرت اقشإ! -

ال فبال فاستفاق ملعو ا  ودع  امرأته وقال لاا: شوفال لبال عينبال إكا كانب  وا مب.؟ ألّن الرانبّ البلي ظابر لب

المنام  ووضع لال الرشوش فال عينال  كان قد نأّانال قائال: بدنا تو م بس ما تخاف. فنظرإ امرأته  فوودإ و مبا 

حمتدّ من مؤق العين إل  كرسال الخدّ حتّ  فبوق الحاوبّ  إك كاك تأّكبد فبال نفسبه أّن القبدّحس قبد حضبر عليبه! فطلبّ 

  عينبه السبليم.  وأمسبش الصبو ة بيبده  فبفكا ببه حرانبا صو ة القدّحس شربل  فأحضرتاا زووتبه لبه  فرفبع حبده علب

بوضوح فصرخ: صرإ اقدع! وقأّل الصو ة باكيا  وخّر ساودا حصلاّل. فأطأن بيده عينه الدمال  فرأى  عل  بعبد 

أمتا  المعلّبم اليبا  فبال فرشبته  وكبان نبلا وكبيال فبال النافعب. مسبتأورا عنبده  فصباح ببه: حبا معلّبم اليبا  صبرإ  7

شاحفش! فأخل اليا  حقوم بحركاإ ليتأّكد من كلش  وكان اسبلند  حميّزنبا كلّابا فبا تم  عبن تختبه  و كبع شوف  أنا 

وصا  حقأّل األ ض وحدلر! وقام أنل الأي  وميعا حدلرون وحالّلبون. اسبتفاق الجيبران علب  الحركب.  و أوا بيب  

م البدكتو  توفيبن سبلاّ  وفبال المسباء وباء اسلند  منّو ا  فجاؤا حستطلعون. ولّما عرفوا  فرحوا معبه  وكبان بيبنا

 ابنه الدكتو  أميل وتحقّن شفاءه.

 

 شفاء الروح -

متدحّن  حسن اسخالق  حما   واوأاتبه الدحنيّب. بأمانب. ودقّب.  حضبر  ببه المابل فبال بعأبداإ  فبفكا اسلند  كان 

بعبد األعجوبب. التبال وبرإ لبه. تايّّ اسلند   فاو فال دحر ما  موس  أو فال دحر مبا  شبعيا. وقبد زادإ أمانتبه نبله 

ونله األعجوب. أحدث   فال بعأداإ وسائر الجااإ  انقالبا  وحيّا وأدبيّا شدحدا بالمئ. ثمانين  فلايرحن مبن البلحن لبم 

حلونبوا حما سببون واوأبباتام الدحنيّبب. أقألببوا عليابا  ومببن كببان حمببا   بفتببو  )وعلب  سببأيل الموضبب.( أصببأح بحببرا ة 

 وإحمان.

 شربل طوباويا الكنيسة تعلن -5
 3500  فبال ختبام المجمبع الفاتيلبانال الابانال  لوحبده وبحضبو  1965كبانون األّول 5أعلن شربل طوباوحّا فال 

 12أسقفا من اللنيس. ومعاء. بعدما د س  اللنيس. نله األعاويّ األ بع. وأورإ تحقيقا  سميّا  مبع مبا حزحبد عبن 
. وا تأحنبا ندبرنا مفّصبل. لمبا فيابا عنبد البأعض مبن لبلّة معرفب. شاند للّل أعجوب.  للبّن اللنيسب. اكتفب  ببأعجوبتين

تفاصيل سأّ وتطّو  المرض  وتفاصيل الدفاء والنتيج. الروحيّب.. وليعبرف أحضبا مبدى تبدقين اللنيسب. فبال إقبرا  
 األعجوب.. 

 

 

 

 شربل القدّيسون: روعش لثثا

 شربل في بقاعكفرا -1

وحنطلببن محببدّثال فببال  واحبب. الظببوانر  : 1960\1\9فببال  لالعهددحببونس اسبببن فببال ورحببدة  والمفّلببرالدبباعر كتببّ 

الارحأ. وأنا أصاال متفّلاا  ألناّل بطأيعتال س أؤمن إسّ بما حقّره العلم حقبائن ثابتب.  وللبّن محبدّثال س حأببه سبتسبامتال 

بيب  مبا  مندفعا بحماس. مّما حروي: قأل عيد المبيالد بأحّبام كبان األ  وأراحبل سبّلر المسبؤول عبن  الساخرة  وحظلّ 

شربل حصبلاّل فبال الأيب  المبلكو  البلي أصبأح معأبدا  وحولبه بعبض أنبل القرحب.  فبفكا بنبو  غرحبّ حامبر الملبان  

 وحضوع عطر عمين  وتنسا  من صليّ مصنوع من أكواز األ ز قطراإ ماء معّطر...

والصبالة  فبرأحن  خلنا ملانبا للخلبووفال نفس الوق  كان  بعض الفتياإ حصلّين فال الماا ة التال كان شربل حتّ 

ال تماال العل اء المنحوإ من الحجر األبيض  وحجري مبن   وسائال حتألأل عل  وونتَ الظانرة نفساا  نو ا  وعطرا

وفال الوق  نفسه  كبان السبائل نفسبه ترافقبه الرائحب. نفسباا  حتبدفّن مبن صبو ة شبربل المعلّقب. فبال  الميقال كالدموع.

  ودقّ  األورا   وأقأل النا  حمسحون السبائل وحسبّمنه العبرق البدموي  غرف. نوم  ئيس الدحر. وانأعا  الاتافاإ

و أوا بعيبونام النبو  ي عل  أصواإ األورا   حستطلعون ما وبرى  وأقأل النا  من بدرّ  ونو حزداد تألّقا وسيال.

 ا العطر الارحّ! وتّم  بعد كلش عجائّ.والعرق وشّمو

 رأيت بنفسي -
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ول إلبب  معرفبب. العجائببّ التببال سببأ انا بنفسببال. وكانبب  الدببمس قببد قا ببب  وأدخببل بقبباعلفرا وكلّببال شببوق وفضبب

المايّ  ولم أكن أحمل فالش للتصوحر  فيثرإ أن أصّو  أماكن الظوانر قأل المايّ  تا كا األحادحث إل  المساء. 

ياتابا سبن.  وقبد كّرسب  ح 26وكنأ  إل  ماا ة شربل  ومع اللحن حرافقوننال فتاة اسبماا بدحعب. زعبرو   وعمرنبا 

 لهاذا؟.. لحراس. ماا ة شربل

أطأّاء تاأب  السبرطان.  4لقد كان  مصاب. بسرطان فال معدتاا  وأورح  لاا عمليّ. فاشل.  ولدحاا شااداإ من 

ونقلونا من فراش ا حتضا  إل  قأر شربل. فنام  ليل. وعند الصأاح كان  تعرض نفساا عل  األطأّاء فال حجدون 

وبدحعب. إحبدى اللبواتال كبّن حصبلّين فبال المابا ة سباع. تبألّن النبو  وتبدفّن العبرق. وتدبير أثرا للسرطان فال معدتاا. 

بدحعبب. إلبب  التماببال قائلبب.: نببلا نببو التماببال. وإك أصببّو  اللبباميرا إلبب  التماببال  أ ى دمعتببين تنسببابان علبب  الخببدّحن 

عتين  وانتظبرإ  بينمبا  كبع مبن ظنن  أّول األمر أّن ننباك تالعأبا أو أنّبه عامبل  طوبب.  فمسبح  البدم الحجرحّين.

حبولال وميعبا حصبلّون  شببأنام بعبد كبّل ظببانرة  وعبدإ أصبّو  اللبباميرا إلب  التمابال  فببفكا بالبدمعتين تظابران مببن 

 ودحد... وبينما كن  ألتقم الصو ة كان الجميع حولال  اكعين حرتّلون وحصلّون.

 

 شفانا شربل -

فبن والقّصب. التبال  وانبا حقّصبوناا علباّل  فبفكا أقبوالام وميعبا تتّ وفال المساء أقأل اللحن  أوا الظانراإ الارحأ. 

   قيل أنّاا إحدى اللحن شفانم شربل أثناء الظوانر الارحأ..سن.76ناني. شليطا محدّثال. وقدّموا إلاّل 

 منه؟ وما نو المرض اللي شفي ِ  -

سبنين مبا  4وحأس   ومن سنين وقع  من شجرة توإ  انلسرإ حدي  4حا حأيأال اسألام كلام حعرفونال  من  -

 بقد  حّركاا... ولّما شّع النو  فال بي  ما  شربل  دننب  حبدي مبن العبرق اللبال نبزل مبن الصبليّ  وصبرإ صبلاّل

... قم  وإحدي عم تتحّرك كأنّاا مبا بابا شبالء... وبينمبا حؤّكبد الجميبع صبّح. أقوالابا ترفبع حبدحاا إلب  السبماء  ونم 

 أيأال أصأح  حدي تتحّرك.وتقول بمرح كمرح األطفال: أنظر حا ح

 ة ثاني. فال الاالثين من عمرنا: وأن  حا سيّدتال؟دوتتقدّم سيّ 

إسمال ليل  انطانيو  منل سنتين ظارإ فال وسم أحد أبنائال الاالث بارة غرحأ. ثّم لم تلأس أن مبألإ الأابو   -

وعأاببا كنأبب  عالوبباإ   فامببرإ أوسببامام كلاببا مببن األقببدام حتّبب  الببرؤو ... وسببمه وانتقلبب  العببدوى إلبب  أخوحببه

األطأّاء وعقاقيرنم. وليل. بدإ الظانرة مسح  أوسام أوسدي بالعرق الدموي  وتركتام حقضون ليلام فال بي  ما  

 شربل وأمضي  الليل أصلاّل.

 ونل زال  الأاو ؟ -

عبا زال  أنظبر حبا أسبتاك. وأشبا إ إلب  أوسد ثبالث س أثبر للأابو  علب  أوسبامام  وقالب : أنبل الضبيع. ومي -

 حعرفونام  إسألام.

وحقدّمون إلاّل ثالا.  إنّاا تخدانال  وتخاف آل. التصوحر. وعنبدما تعلبم أنّنبال أكتبّ عبن شبربل تتقبدّم وتقبول: أنبا 

 سن.. 11إسماا ما ي حوشّ مخلوف وعمرنا  شفانال شربل.

 وممَّ شفاك شربل حا صايرة؟ -

  دّق األوبرا   وسبمع  أّن عجائبّ ظابرإ منل وسدتال وأنا مصاب. با تجاف دائم فال حدي  وعندما سبمع -

فال بي  شربل   كض  مع الراكضين  وألقي  نفسال أمام الملبح أصبلاّل وأبلبال  وبقيب  طبوال الليبل أمبام المبلبح  

 وعند الصأاح فا قتنال الروف..

 

 عرق جديد -

يل مبن صبو ة وأطللب  إلب  حيبث تجمابر النبا   فبفكا شبالء كبالعرق حسب وفال نله األثناء ا تفع الاتاف: ماكا؟

تماّببل شببربل  وتنأعببث نفببس الرائحبب.  الارحأبب. التببال شببممتاا عنببدما كنبب  فببال الماببا ة. وللنّببال لببم أعببر تلببش الظببانرة 

انتماما  فّضل  مداندة اللحن حقال إنّام برئوا من أمراض وعاناإ  وسماع قصصام. وللن عأاا كن  أسبع   فقبد 

أتأّمبل القرحبب. المصبلّي. الروبال والنسباء والدبيوخ واألطفببال  وقفب   أقألب  سباع. الصبالة. الصبالة بعببد كبّل ظبانرة.

لينتقلوا من الدحر إل  بي  ما  شربل ومن بي  شبربل  ام  اكعون حصلّون معا  فال حناضون إسّ ان والصأاحا. كلّ الدأّ 

 إل  الماا ة  ثّم حعودون إل  الدحر.

 ولهست بنفسي -

ال مبع صبدحقتال نبو  لّطبوف  ا ي شبلاو : كنب   اكعب. أصبلّ وتتقدّم سيّدة حسناء  فال السادس. عدرة اسماا م

ا نو  قوّي حنأعث من صبو ة شبربل  فاربنبا  منبل كلبش الحبين لبم أعبد أوبرؤ علب  دخبول الارفب. التبال شبّع منابا ففك
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قد حلون السائل تفاعبل عوامبل طقسبيّ.    ومع كلش ظلل  فال حيرة وششّ  .  حتّ   أح  العجائّ الجدحدة بنفسالالنو 

التفاعل عل  غير صو  شربل وتماال العل اء والمصلو . وقد تلون الرائحب. الارحأب.  فام سأّ ووود نلاوإن لم أ

بخو ا ودحدا حوقد فال ملان ما. وقد حلون الدفاء إححاء كاتيّا وللناّل فال اليوم التالال وقف  مددونا كالمدنوشين أمبام 

 لمستاما بنفسال. -ظانرتين 

للتدفئبب.  فلانبب  النتيجبب. أن فّحمبب  وأصببأ  بصببداع  ال مضببيفال بعببض الفحببمأّمببا الظببانرة األولبب  فقببد أوقببد لبب

أكباد أنفجبر. وعنبد الفجبر تقبدّم  منّبال سبيّدة عجبوز  وقالب : دعنبال أمسبح  الوغايان  وظلل  حتّ  الفجر أحبّس ببأنّ 

ل عبن  أسش بعرق شربل حا أستاك. وقأل أن أويّ أمّرإ قطن. عل   أسال  فأحسس  فال اللحظ. كأّن شيئا ثقيال نبز

ولّما سألتاا عن تلش القطن. وما باا  قال : لقد مسح  باا الصليّ ساع. كان حتدفّن   أسال. وزال كّل ألم فال الحال!

منبه العبرق. وس أسبتطيع أن أنسبّ مببا شبعرإ إلب  إححباء كاتببال  ألنّبال لبم أفّلبر ولبم أصببّل  ولبم أنيّبالء نفسبال لتقأّببل 

 ا ححاء.

قالب  إّن النبو  انأعبث منابا  ولّمبأ  ا ي شلاو  إل  بيتاا أل ى الصبو ة التبالالظانرة الااني.  فقد  افق  م أّما

أمسل  الصو ة بيدنا  أح  نو ا غرحأا  كنو  الأرق حتألّن بضع ثوانٍّ  وفحصب  الصبو ة ويّبدا فلبم أ ى فيابا أّي 

صبو ة انأعبث شالء حملن أن حرسل نو ا! سأل  مبا ي إن كانب   أإ شبيئا؟ فبأنلرإ! وعنبدما أوقفتابا أللبتقم لابا 

 النو  نفسه من ودحد.
 

 زوجي يشتغل بالفاعل حتى نعيش -2

أشار فلحظ  أنّه متألم من فخله  5: كان ابنال بطر  بعمر 1961\2\18شادإ نقي. زوو. ابرانيم غالّ فال 

ولما عاحنه الدكتو  شدحاق قال لال: إن ابنبش حلبزم لبه معالجب. عنبد طأيبّ خباص فبال اللليب. فأخلتبه بصبحأ. البدكتو  

شدحاق إل  الللي. وبعد الفحص قالوا لال: حجّ أن حجري لجنّ ابنش عملي. ألن الو ك زائغ عن موضعه وحجبّ أن 

ل ل. فلما سمع  طا  صوابال ألنبال فقيبرة وزووبال حدبتال بالفاعبل حتب   300توضع له آل. حدحدح. خاص. وثمناا 

. فقبال نعيش. فقال له كلش الطأيّ: إكا لم حعمل كما قل  ففنه سيظل حتبألم و تلبون  ولبه أقصبر مبن األخبرى  فسبل ُّ

الدكتو  شبدحاق: هللا حبدبّر  وسبأل الطأيبّ الجبراح متب  حجبّ إوبراء نبله العلميب.؟ فأواببه: فبال الوقب  المناسبّ أنبا 

أ سل إليام ليحضروا الولد. وبعد مضال مدة أتانا علم من الللي. مبع الوصبف. لآللب. الحدحدحب. التبال حجبّ أن ندبترحاا 

واب. اد حس فيه من نله األدواإ. فأخأرإ طأيأنا شدحاق فقال حجبّ أن تعجلبوا فبال إحضبا  مبا حلبزم  من محل فال ب

عندئل كنّ زووال اببرانيم ليدبتري ابلب. وأنبا توواب  نحبو األ  شبربل وطلأب  منبه أن حدبفال ابنبال ببدون عمليب. 

مديا مستقيما. ولما  وبع أببوه  وصلي  وطلأ  منه بحرا ة والحمد هلل ففنه استجا  طلأال ألنه فال الحال مد  ابنال

تعجّ إك  آه حمدال وقال لال وودإ المحل مقفال فروع  علب  سبأيل أن أعبود غبدا. فقلب  لبه: س غبدا وس بعبد غبد  

 ففن الطأيّ الوحيد نو األ  شربل وقد شفال ابنش!

ننبأونال بسبالم. فلنأنا إل  عند الدكتو  شدحاق ونو كنّ معنا إل  الللي. وبعد الفحص والتصوحر اللارببائال  

ابنال. وفال األمس وئ  إل  دحر األ  شربل أنا وزووال وامرأة عمال مع ابنال نبلا ندبلر األ  شبربل ونمنبا بقبر  

 غرفته التال كان ساكنا فياا وصرفنا الليل كله بالصالة.

 

 بين حياة ابنتك وموت ا الفصلهذا الليل  -3

كانب  ابنتبال مبال زووب. سبمير حتبال تحب  خطبر  :1961\7\11كتأ   ووينا سليم الديئ. من فرن الدأاك فال 

أطأباء أحبدنم أميركبال والعمليتبان الجبراحيتين  5الموإ المحتم بعد إوراء عمليتين عل  حد الدكتو  خالدي بمساعدة 

 خطرتان.

 الفصبلففال ليل إوراء العملي. الااني. قال لال الحليم خالدي: صلال للقدحسبين وس تافلبال! فنصبو نبلا الليبل حبد 

سباعاإ لبم  6ابنتش وموتاا. وقال صلال للقدحس شربل. فتنأا  وابتدأإ أصبلال للقبدحس شبربل وأنبا  اكعب. بين حياة 

أنقطع عن الصالة. ففال نصو الليل تماما نادتنال أبنتال وقال : ماما اسقينال ماء. فعجأ  أشدّ العجّ ألن ابنتبال كبان 

لمسبتاا بيبدي فووبدتاا قبد دبب  فيابا حبرا ة مام  عليابا وببا دة كبالالج ومقطبوع األمبل مبن شبفائاا فسبقيتاا مباء و

الحياة. فأخأرإ الدكتو  خالدي اللي كان منتظرا ومستيقظا ألولابا فجباء وقبال كانبال مباكا؟! صبليِ . قلب  لبه: نعبم 

 صلي  للقدحس شربل. قال لال: ا حمان ا حمان وحده شف  ابنتش السالم عل  القدحسين واألنأياء.

 

 ي الجيش السوري محّهد حلهي أربيلليالهالزم أّول الهتقاعد ف -4
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دمدن  شباندإ فبال تلفزحبون لأنبان عرضبا  -  بينما كن  والسا فال دا ي  حال الدرحأاإ1965 1ك 5بتا حخ 

عن حياة األ  شربل مخلوف وتطوحأه قدّحسا فال كنيس. القدّحس بطبر  فبال  ومبا  وبحضبو  قداسب. الأاببا  و أحب  

فال تلفزحون بيروإ  وكنب  اشباند ا حتفبال بلبّل دقّب. وانتمبام... وأثّبر كلبش وميع نله المناظر حتّ  انتااء العرض 

 6فال نفسال  وحصل  لدّي فلرة أن أكلّم نلا القدّحس فال نومال  وأ وو أن حدفال أوواع قدمال التال أصبأ  بابا منبل 

مستدبف  "لبوحزون سنواإ  وكنأ  إل  ألمانيا عدّة مّراإ  و اوع  عدّة أطأّاء منام الدكتو  شرود   ئيس أطأّاء 

 نوسأيتال" فال بلدة آفن وكل نله المداواة كان  دون فائدة  وحئس  من أخل األدوح. وانقطع أملال من شفاء قدمال.

فال كاإ الليل. آوح  إل  فراشال قل  حا أ  شربل مخلوف إكا كن  حقيق. قدّحسا توّسل إلب  هللا أن حدبفال  ولبال 

وم. و أح  فال النوم  وال كأيرا فال السن نائمبا ضبمن صبندوق طوحبل وإكا شف   ولال أؤمن بش قدّحسا  وغفل  بالن

حرتدي لأاسا أبيض  وحضع عل   أسه كاللي كان حلأسه قداس. الأابا ومقصّ  وعل  صد ه صليّ من خدبّ. مبدّ 

عنببدما  1965 1ك 6تألّمب  قطعببا. وصبأاح  احبده وقطببع قسبما صببايرا مبن إكنببال وقبال لببال: نبلا س حؤلمببش  وفعبال مبب

من نومال  لم أ تدي  كعادتال  وبرا  المطباط ألوبل تخفيبو ابسم مبن  ولبال  ألنّبال قلب : لعلّبال شبفي .  استيقظ 

سباعاإ  ولبم أشبعر ببأي ألبم ممبا كنب  أشبعر ببه  4وتمدي  ضمن الدا  وما شعري بأّي ألم! نزل  إل  السوق مدّة 

  وإنّبال أ سبل للبم نبلا الأيبان س مبن أشار لم اشعر بأي ألم  وأتمّد  عل  قبدمال بلبل ا تيباح 6سابقا. وابن مض  

 أول الدعاح.  فأنا  ول مسلم.

 صليت للقديس شربل وشفيت -5

: إن امرأة د زح. تزوواا  امز حميبدان أصباباا احتقبان مباء 1966\1\16 وى األ  غسان خادم الرعي. فال 

لنبزع المباء مبن  كأتابا فلبم فال  كأتاا وألم شدحد فال كتفاا األحسر. ورب  وميع مبا اسبتطاع  مبن الوسبائل الطأيب. 

تجدنا نفعا. فلان  كلمبا نزعب  المباء س حعبتم أن ححبتقن أكابر. أمبر األطأباء إوبراء عمليب. بوضبع فتيبل تحب  الجلبد 

كنأب  إلب  اللنيسب.  1965\12\5وتحرحله لنزع المياه كلما تحقن. قأل  بللش للناا لم تحضر فال اليوم المعبين. فبال 

لتنال إكا كان القدحس شربل س حزال حصنع عجائبّ. أوأتابا: نعبم. واليبوم بالبلاإ حبوم وبعد القدا  مر إ بأيتاا  فسأ

التطوحّ فال  وما  نل ترحدحن أن تعرفال شيئا عن األ  شربل؟ قال : نعم  من كل بد. أعطيتاا كتيأا كان معال فبال 

 السيا ة.

إلب  الأببا  ونبال تاتببو: أ  نابا  الخمببيس بعبد الظاببر  قأيبل السبباع. الاانيب.  مببر إ بابا فالقتنببال  12\9وفبال 

غسان! أ  غسان! والدموع تمأل عينياا. قل  ما حّل بِش  نل وننِ ؟ فأخلإ تطوي  كأتاا وتحبرك كتفابا األحسبر. 

 قل  لاا: من طأأش؟ نل أورحِ  العملي.؟ فقال : شربل  شربل  صلي  للقدحس شربل وشفي . 

 علي الحجار  -6

يين فال واشنطن والسلرتير العام لمؤسس. األبحاث الل ح. عضو استدا ي فال معاد المخترعين األميرك

 اللأناني..

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إّن اللحن آمنوا وعملوا الصالحاإ سيجعل لام الرحمان ودّا.

األ  شربل  انّ نل  نفسه لعأادة هللا ليال وناا ا فاتخل مقرا له فال دحر عناحبا ولبم حتخبل دحنبه لابوا ولبم تارنبه 

 متحدحا القواعد الطأيعيّ.. –فصل  وصام  وعمل فأفلح وأصلح. فماإ ولم حفَن  -نيا  فيمن واتق الحياة الد

اصطفاه هللا ليلون قدوة حسن. فال عصر خرج النا  عن طاعته. اصطفاه هللا وكأنّه حرحد أن حلف  األنظا  إل  

راط المسبتقيم. فلبان مبن الرحمبان طاا ته فأنزل عل  الأعض من النا  آحاته معجزاإ لعل النا  حاتدون إل  الصب

لالا الرانّ الجليل الصالح أن ظارإ عل  حده المعجبزاإ الخا قب. التبال تخّطب  قواعبد العلبم والفبن لمبن زا ه فبال 

دحر عناحا أو لمن اتجا  افلا ه إليه. وقد وقع  مناا بنفسال عل  معجزتين لاما شأناما فال علم الميلانيش وفبال علبم 

. ّّ  الط

 كانيكيّةالهعجزة الهي -

ورى اللدو فال دحر عناحا عل  وامان شربل فوود أنّه لم حزل سليما  غم مرو  اثنتبين وخمسبين  1950عام 

 سن. عل  وفاته.

وفببال حببوم مببن نببلا العببام وأنببا عائببد إلبب  بيببروإ مببن طببرابلس شبباندإ فببال وأيببل األلببوف مببن النببا  حتجاببون 

ا أحضبا فبال سبيا تال الرحنبو الصبايرة  داء نبله الزحبا ة بسيا اتام نحبو دحبر عناحبا لزحبا ة األ  شبربل  فاتجاب  أنب

المأا ك.. ولدى وصولال إل  قرح. طو زحا بالقر  من العين نصبحنال أحبدنم ببأن أببرد محبرك السبيا ة قأبل سبلوك 

الطرحن القدحم. المؤدح. من إنمبج إلب  دحبر عناحبا لبئال تبزداد حرا تبه لد وب. عاليب. فيتوقبو عبن العمبل أسبوة بايبر 
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انحبدا   طرحبن غيبر  %16إل   12قف  من قأل بسأّ الصعوباإ التال كان  تعترضاا. طلع. قوح. من سيا اإ تو

 كلم فال الساع.. "الفيتا  براميا " 3معأدة مليئ. باألخادحد والنفراإ والحص   السرع. علياا س تتجاوز 

را خلبو قافلب. مبن البدحر فتوقفب  وأب -وللنال لم آخل بنصيح. فتابعب  سبيري إلب  أن وصبل  إلب  مفبرق إنمبج

السيا اإ كان  قد توقف  فعال بسأّ شدّة حرا ة محركاتاا وكان سائقونا حأتاعون الماء من أفراد واؤوا خصيصبا 

لاله الااح. فاستانم  الفرص. واشترح  ورة ماء طلأ  مبن الأبائع أن حفرغابا فبال الخبزان )الرادحباتو ( مبن أعباله 

 ساخن.بعد أن فتح  الحنفي. فال أسفله لتصرحو ال

وما أن باشرإ بعملي. التأرحد وكان المحرك دائرا حت  سبا إ القافلب. أمبامال وببدأإ زمبامير السبيا اإ خلفبال 

تصعن فاضطر إ أن أتوقو عن متابع. التأرحد وسبرإ مبع القافلب. دون أن أنتأبه لتسبلير الحنفيب. فبال أفبل الخبزان 

 عبد الااشبم البلي كبان حتأعنبال مأاشبرة بسبيا ته  حيث بقي  المياه تنسا  مناا عل  مرأى من حضرة العقيبد الدبيخ

فأدأ حزمر بددة ليعلمنال باألمر فتوقف  وللن بعد فواإ األوان بعد أن فرغ الماء بلامله مبن الخبزان. فطلبّ إلبال أن 

أقو بسيا تال وانأا خوفا من متابع. السير واحتراق الأياسإ والأيستوناإ فال المحرك )كرحأاج( فتطلع  إليه وقل  

إنّنال متجه لزحا ة األ  شربل اللي عل  نيته قد توال  المعجزاإ وسأواصل السير بدون ماء فبال الخبزان  ففمبا له: 

أن ححترق المحرك وإما أن حصل بال سالما إل  البدحر. فسبرإ علب  بركب. هللا بفحمبان قبوي إلب  أن التقيب  بالعقيبدحن 

قد نزس من سيا تاما "الستاحدن" التال كان  تتقدم  نجا  والمرحوم سمرانال عل  المنعطو األخير من الطلع. وكانا

 بصعوب. فائق. عل  نلا المنعطو الخطر. فقاس لال: مش قليلال سيا تش كيو طالع.!

فأوأتاما: طالع. بفكن هللا بدون ماء فال الخزان عل  ني. األ  شربل. عنبدنا اسبتاربا القبول وأ ادا أن حقفبا مبن 

عنبد نااحب. الطلعب. حيبث كدبفنا عبن المحبرك أمبام المئباإ مبن الزائبرحن ودندبنا نله المعجزة الميلانيلي. ولحقا ببال 

وميعا لما  أحنا الخزان والمحرك فال برودة تام. بينما كنا ننتظر أن حلبون المحبرك قبد وصبل ببالحرا ة إلب  د وب. 

ا ة فبال اسحمرا  وبدا الزح  ضمنه حالبال وححتبرق وحبدخن ونبال عوامبل كبان أكيبدا حصبولاا فيمبا لبو سبا إ السبي

 سال وإل  مجاسإ أقل بلاير.

وقد ا اد الحاضرون التاأ  من عدم ووود ماء فال الخزان فطلأوا إلب   اعٍّ كبان واقفبا ببالقر  مبنام أن حبأتيام 

بدلو مباء مبن بئبر مجباو ة فجباءنم بالبدلو وأفبرغ المباء فبال الخبزان حيبث اسبتوعّ حاوتبه بلاملابا ممبا زاد حقيبنام 

 لحدوث المعجزة.

 بّيّةمعجزة ط -

 5أصبأ  بحبادث فبال كتفبال وحبدي اليمنب  نتجب  عنبه آسم شبدحدة س تطباق  افقتنبال مبدّة  1965فال نااحب. عبام 

أشببار  غببم المعالجبباإ ا شببعاعي. فببال مستدببف  أوحببل دحببو و غببم المعالجبباإ الطأيبب. باشببراف األخصببائال الدبباير 

لمعالجباإ عبن نتيجب. إحجابيب.. فلبم اقبد  الدكتو  ووزف حجا  و غم المعالجاإ العربي. المختلفب.  ولبم تسبفر نبله ا

 عل. قيادة السيا ة إس بصعوب. وبيدي الدمال فقم كما لم اقد  عل  اللتاب. أبدا.

الدام وبرفقتال السيد اليا  قرببانال  -قم  بنزن. فال سيا تال عل  طرحن بيروإ 1966 2وفال كاإ حوم من ك

م فال حدي اليمن  وكتفال تدتد وتزداد. وفيما نحبن سبائرون من بعأداإ وكن  أقود السيا ة بيدي الدمال. فلان  ابس

تطرقنببا بالحببدحث البب  المعجببزاإ التببال ظاببرإ علبب  حببد األ  شببربل ومناببا المعجببزة الميلانيليبب. فببال سببيا تال عببام 

  فقال السيد قربانال: طالما تؤمن قوحا باأل  شربل لماكا س تطلّ الدفاء؟ فقل   ببال اشبفنال وبدبفاع. وعلب  1950

   الصالح شربل حت  إكا شفي  أزو ه فال دحر عناحا قائدا سيا تال بيدي ا ثنتين.ني. األ

وفال صأاح اليبوم التبالال وأنبا فبال طرحقبال إلب  عملبال فبال مدحرحب. التنظبيم المبدنال والقبروي فبال بناحب. المقاصبد 

ن الأناحبب. الخيرحبب. اسسببالمي. علبب  الأببرج )بيببروإ( ولببدى وصببولال إلبب  المصببعد اللاربببائال فببال الجنبباح الجنببوبال مبب

وصل بالوق  كاته  انّ فدعوته للدخول أمامال إل  المصعد فبدخل ودخلب  بعبده فقلب  لبه: إلب  أي طبابن ترحبد أن 

 تطلع حا أبونا؟ فأوابنال: وأن  إل  أي طابن طالع؟ قل  له: الطابن الخامس. فقال: اطلع. 

كا بال أشاند عل  صبد ه  قعب. مبن وبينما نحن صاعدون كان حتطلع إلال بوداع. وطاا ة كلي.. فتطلع  إليه وإ

القماش مستدحرة الدلل كتّ علياا بالعربال:  نأن. دحر ما  شربل  كما  أح  فال ووابه مالمبح تدبأه مالمبح األ  

شربل فال صو ه  فقل  فال نفسال: حا سأحان هللا كنا نلكر الأا ح. األ  شربل ونطلّ الدفاء مبن هللا  واليبوم نلتقبال 

 و قرحّ الدأه منه.صدف. بأحد  نأان الدحر ون

 1950وكان بودي أن أدعوه إلب  ملتأبال لتنباول القابوة حيبث أ وي لبه المعجبزة الميلانيليب. فبال سبيا تال عبام 

باي. تسجيلاا فال سجالإ البدحر  للنبال مبع األسبو وصبل  إلب  الطبابن الخبامس وخروب  مبن المصبعد اللارببائال 

ه من دعوته فلان فال كلش سر اعتقبد أنبه طاب  علب  حيث بقال حضرة الرانّ دون أن أعال أو أنتأه لما عزم  علي
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مخيلتال فانسانال كل شالء. ثم دخل  ملتأال وباشرإ أكتّ بيدي اليمنب  مبدّة وعلب  غيبر عبادة وكأنّابا أصبأح  فبال 

 حال. صحي. ويدة وابسم قد زال  تماما وبصو ة ناائي.. 

ير بالرانّ اللي  افقنال فال المصعد ولما اتضح لال بأن الدفاء غرب. ومعجزة حمدإ  بال وأنا فال دند. وتفل

اللاربائال وكأنه كان لوووده معال سبر فبال الدبفاء العاوبل وأن السباو عبن ببالال فبال دعوتبه إلب  الملتبّ كبان سبرا 

 أكأر.

وقد ا دإ فيما بعد أن أتحقن من نله األسرا  التال اكتنف  نله المعجزة الطأي. فطلأ  من أحبد معباونال السبيد 

لناعم. أن حتحّرى عبن حضبرة الرانبّ ومبا إكا كبان وباء مبدحري التنظبيم المبدنال والقبروي إحلال فرحد الخو ي من ا

قاصدا إحدى دوائرنا لعمل حخصه أو حخص دحر عناحا فقام السيد خو ي بالسبؤال لبدى كافب. البدوائر ولبم حتضبح لبه 

 أن حلون قد واء إلياا  انّ لعمل حخصه أو حخص دحر عناحا.

الرنأبان أن حضبعوا علب  صبدو نم كتابب. " نأنب. دحبر شبربل" أو أحب. إشبا ة وقد اعلمنبال بأنبه محظبو  علب  

 أخرى وإن القراءة التال قرأتاا فال صد  الرانّ ليس  إس دسل. عل  أنه الرانّ شربل باللاإ.

قصدإ دحر عناحا للتحقن من نله األسرا  فقابلب  حضبرة األ  البرئيس  1966 2ك 30وحوم األحد الواقع فال 

 وحبب  لببه المعجببزتين الميلانيليبب. والطأيبب. فلانبب  دندببته عظيمبب. لظاببو  األ  شببربل بالببلاإ فببال طوبيببا زحببادة و

المصعد اللاربائال ولدفائال شفاء تاما بعد برن. من كلش مصرحا بأنه لم حرسل إل  مدحرح. التنظيم المدنال والقروي 

ضبع علب  صبد ه كتابب. " نأنب. من قأل أي  انّ ألي عمل حخص الدحر وأنه س حعقل أن حلبون أحبد الرنأبان قبد و

دحبر شبربل" وأن فببال اللتابب. وفببال الدبفاء العاوببل مبا حبدل علبب  ظابو  األ  شببربل بالبلاإ فببال المصبعد اللاربببائال 

مستوحيا كلش من تلرا  ظاو ه فال مناسأاإ عدحدة مماثل. نتج  عناا معجزاإ أخبرى تبدعو إلب  الزحبادة با حمبان 

 واليقين.

 ال لزوم للعهلية -7

: حدث ألمال حادث انعقاد مصبران. نقلتابا إلب  المستدبف . 1966\7\10أبال خليل من حراول فال  كتّ حأيّ

وبعد أن عاحناا البدكتو ان وبوزف كبرم وفبوزي العضبيمال صباحّ مستدبف  سبيدة لأنبان فبال وونيبه  حلمبا عليابا 

البالزم لابا. وللحبال بفوراء عملي. وراحي. مستعجل.. طلأا منال ا سراع إل  مختأر البدم فبال بيبروإ  حضبا  البدم 

أدخلوا والدتال إل  غرف. العملياإ لتايئتاا ومضي  مسرعا إل  بيروإ. فال الطرحبن طلأب  مبن القبدحس شبربل مبن 

 أعماق قلأال أن حدفال والدتال وحخلصاا من العملي. الجراحي.. وإكا تّم كلش أكنّ لزحا ته فال عناحا.

نال تقبول س لبزوم للبدم ألنبه س لبزوم للعمليب.. فعبدإ حين وصولال إل  المختأر وودإ مخبابرة تلفونيب. قبد سبأقت

 فرحا ودا  و أح  أمال قد تعاف  تماما من مرضاا.

 

 1966 \7\20شفاء من زالل في الدم في  -8

  لبللش  فبع 40و 20مبع العلبم أن المعبدل ببين  245شاد السيد اببرانيم مبرنج: حصبل لبال زسل بالبدم لد وب. 

من شفائال. حتب  إنابم نيبأوا لبال التبابوإ  ألن البدكتو  الدبامال قبال: لقبد انتاب  األطأاء أحدنم عنال وقطعوا الرواء 

قضيته   حمه هللا. وطلأوا لال القربان المقبد  والمدبح. األخيبرة. ومبا إن وصبل حضبرة األ  طوبيبا خليبل  ئبيس 

مبال حتب  أنطوش وأيل وناولنال بركب. مبن القبدحس شبربل  ونباولنال القرببان المقبد   ومبا أن وصبل  الأركب. إلب  ف

عببادإ إلببال  وحببال  وتحركبب  وطلأبب  األكببل. وطلأبب  أن أولببس خببا ج الأيبب  فببال ظببل األشببجا   بعببد أن كنبب  س 

 أتحّرك  وكان فمال مطأقا وس أستطيع الحراك.

 1966\9\10شفاء من ش وة في الرقبة في  -9

وكانبب  عنببد شبباد أسببعد فببرح: لقببد ولببدإ والببدتال ننببود وفببال  قأتاببا شبباوة ظببانرة بدببلل فاضببح ومعيأبب. وببدا. 

نظرنبا إلياببا تألبال وتطلببّ مبن هللا أن حزحببل عنابا نببلا المبرض  وصببا إ فبال عمببر السبتين  ولببم تبزل الدبباوة فببال 

 قأتاببا. ولمببا سببمع  بعجائببّ القببدحس شببربل  صببل  لببه صببالة خصوصببي. وتطلببّ منببه ليببل ناببا  أن حزحببل عناببا 

دنن  قأتاا من الأرك. التال أخبلتاا مبن مرضاا  إل  أن زا إ دحر شربل فال عناحا وأخلإ شرابا وبرك.. وأخلإ ت

الأرك. التال أخلتاا عن القأر  لمدة شار. وكان  قد اشبترط  عليبه  أن معبه فرصب. شبار كامبل ليزحبل نبله العيأب.. 

 وما إن مض  شار حت  زال  تماما.

 تقرير طبيب أميرشي -10

كخأيبر فبال  1936سبن.  3789أنا الموقع أدناه اللسند  توما  المسجل فبال بوسبطن ماساتدوسبتس   قبم 

. وقفبب  منببلنال! السببائل 1966آ   15الرفبباإ وإدا ة دفببن المببوت  قببد عاحنبب   فبباإ الطوببباوي شببربل فببال 

إنبش  ولبون ثياببه كمباء حمبراء  3الجامانال حالّو وسده  ونو كناح. عن مزحج مبن البدم والمباء وكاافب. السبائل 
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تببابوإ إلبب  آخببر كانبب  كلاببا فاسببدة قببد عمببل فياببا قانيبب.. فببال كببل السببنواإ التببال نقلبب  فياببا أوسببام المببوت  مببن 

 اسنحالل عمله الادام.

( اسبتول  1898سبن. ) 68عندما أخأرنال حضرة األ  طوبيا زحادة  ئيس الدحر أّن األ  شربل ماإ منبل 

( والسبائل  13أو  12علال ا نلنال. حأدو كأنّه ماإ منل  أسأوع فقم. إّن البدم والمباء فبال اللفبن نقبال )أحمبر قبانٍّ

 لجامانال نو شأيه بالدم المستخرج من  فاإ وسم عند عملي. التحنيم.ا

إن ما تأق  من وسم شربل كان سليما. وسم كامل وفال حال. ويدة بالنسأ. لسبنواإ الوفباة  وكبللش الايبا . 

لم أشاد طيل. سنواإ اختأا اتال شيئا حضانال حفظ نلا الجامان العجيبّ ونبله الرائحب. القدسبي. الدبلا المنأعبث 

ه! إن ثيا  األ  شربل كان مفروضا فياا أن تمبتص وميبع السبائل البدموي خبالل نبله السبنواإ فبال اللفبن. من

  حينئل كان المفروض أن حقع وسمه للحبال  مبادا وحتفلبش. 1950وعلم  أن ضرحح شربل فتح للجماو  عام 

 إّن تعليلال الوحيد لاله الظانرة أناا صنع حد هللا القدحر.
 أعجوبة التقديس -11

مرحم عّساف عّواد من شلرا  إز ا  دا ا )فبال سبو حا( اصبال  ومبن حّمانبا )لأنبان( مسبلنا  أُورحَب  لابا ثبالث 
  عمليتبان أورحتبا لابا واحبدة  فبال المعبدة واألخبرى فبال المعب . وأورحب   1965و 1963عملياإ سبرطاني. مبا ببين 

باستئصبال السبرطان مبن وسبماا. فأبدأإ مبرحم  الاالا. لاا فال الجزء األحمن من العنبن. للبن نبله العمليباإ لبم تبنجح
 … تصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلاّل للطوببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباوي شببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببربل

أصبيأ  اللبوزتين بمبرض السببرطان  وكانب  تتبألّم كايببراً منامبا  وتجبد صببعوب.ً كأبرى فبال الألببع  وقبد ببدأ صوتببـاا 
 .شبببعّ حضبببعو  وأصبببأح  اللوزتبببان حمبببراوحن  وأصبببأحتا بحجبببم الجبببوزة. و فضببب  كبببّل عبببالج  والمعالجببب. باأل

(Radiothérapie ّوإنم ) .ا كان  تطلّ من ما  شربل  إّما الدفاء مّما تعانال منبه  وإّمبا القبّوة لتحّمبل نبلا المبرض
وفيما كان  حوماً والسب.ً فبال سبرحرنا  فعب  الصبالة واسبتابال الدخصبال التبالال إلب  مبا  شبربل: "أس َمننبَ  علباّل 

اللسبحان! . وعنبدما أُشبف  مبن نبلا المبرض بالدفاء مبن نبلا المبرض  وأنب  القبدّحس العظبيم البلي شبف  العميبان و
ّّ الدفاء وأصأح  كلّاا معافاةً  أكنّ ألشلرك فال مزا ك". وكان  قد طلأ  الدفاء مساًء وقأل الرقاد  وفال الاد تّم

ضرحح القدّحس شربل  تدبلره وتدباد لعظمب. عمبل هللا مبن –وسليم.. وأت  مرحم وفاًء لنل نا  إل  دحر ما  ما ون 
 .1977تدرحن األّول  9وأعلن الأابا بولس الساد  شربل قدّحسا فال  حا.خالل قدحس عنّا

 
 عشيّة التقديس يعّهد طفالشربل  -12

مدلل. فال قلأه  وكان وضعه خطير وبدّا  فطلأب   انأب. فبال ولدحه ولد صأال لعائل. لأنانيّ. مقيم. فال أوستراليا 
 -اة. فبانطلن الوالبد نحبو دحبر مبا  شبربل فبال سبدنالالمستدف  من والد الطفل ليأتال بلانن حمنحه سّر العماد قأل الوف

فاعتل   نأان الدحر الواحد تلو ابخر: س   أوستراليا  وطلّ من الرنأان للال حلنّ أحدنم وحمنح الطفل سّر العماد
حملننا ترك اللنيس. عديّ. التقدحس بسأّ زحمب. النبا   با ضباف. إلب  أّن قسبما مبن  نأبان البدحر كنأبوا إلب   ومبا 

. مؤمنين لحضو  حفل. التقدحس فال الفاتيلان. قطع الوالد األمل من عماد طفله  وصبا  حنتظبر خأبر وفباة طفلبه برفق
لاا أر الليل لم حتصل به أحد  طلع الصبأاح كبللش  حبوالال الظابر اتصبل الوالبد بالرانأب. حسبخالل بضع ساعاإ  عأَ 

؟! لبم حقأبل معبال أّي كبانن ليعّمبده :م. تعّجبّ الوالبدعندما عّمده كانن من عنبدك   حالتهتحّسن : لقدعن طفله؟ أوابته
أوابته: بل   أت  كانن ملتحٍّ بلحي. بيضاء ومنحه سّر العماد. فطن عندنا الوالد وكنّ إل  المستدف   وعلم ساعتاا 

 وأبرأ ولده  وس حزال نلا الدا  إل  اليوم حضّج بالحياة وحعمل سائقا لجراف.. عّمدحس شربل نو من أّن القدّ 
 

 شربل يبارك الجهاهير -13
سبباعاإ  تببروي  5مببن وأيببل دامبب  أكاببر مببن ومببؤثّرة   وبعببد مسببيرة حاشببدة 1977 1إ 9ناببا  التقببدحس فببال 

تماال القدّحس شربل  المنتصّ فبال سباح.  األخ  واكلين فال مجل. الرعيّ.: كن  واقف. أصلاّل وعيناي مسّمرتان فال
 ة الصبليّ ببأمء. فّلبرإ ببأّن كلبش مبن تبأثير التعبّ فبال نظبري  شباإففكا بيده المرفوع. تتحّرك وترسبم دحر عنّاحا  

ففرك  عينال بيدي  وللّن اليد عادإ تتحّرك ثاني. أمام ناظري. التفّ  إل  أختال الرانأ.  ففكا بابا تامبس فبال إكنبال: 
شبا ة إنّه حتحّرك وحأا ك. سمعنا نمسا حسري بين الجمانير: إنّه حأا ك! وأخل الأعض حركعون والبأعض حرسبمون إ

الصليّ. ولّما تلّر إ الحرك. من اليد المأا ك. عل  الاتافاإ: إنّه حأا ك! وحقبول الدبا  أنطبوان ك. البلي اشبترك 
آخبل صبو ة. ومبّرة مبدّ حبده فبوق  كبالمسيرة: بيدي آل. تصوحر  ولّما اقترب  وقف . وكنب  كلمبا شباندإ اليبد تتحبرّ 

ودة. وبعبض النبا   أى التمابال ححبّرك عينيبه والبأعض  آه الولد اللسبيح البلي شبفال  فأخبلإ صبو تين لليبد الممبد
وقد أخأرنا حضرة األ  بولس قزي اللي كان حاضبرا عدبيّ. فعّم اللنول والألاء والفرح غالأي. الحاضرحن.  حدمع.
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تقببدّموا للتوببب.  الببلحناحببا أّن األعاويببّ الااّمبب. نببال التوببب.  فلاببر نببم وناببا  التقببدحس فببال كرسببال ا عتببراف فببال عنّ 
 ...اعترافمن لام عدراإ السنين دون نم  وعدحدونلدموع  با

 

 بخور في النبعة -14

 الحجارة تتحّول إلى بخور -

خأبرحن  نيُ  وا خوة المأتدئا طالأا فال دحر كفيفان  سمعاحوم   أنا األ  حنا اسلند    كن ُ 1977 1إ17فال 

أن دخبل علينبا وكنّبا فبال قاعب. البد    ألعجوب. الأخبو  فبال النأعب.. األولب  مبن األ  المنباظر حوحنبا مبرقس  ونبال

. من الحجا ة الصايرة وقال: أنظروا نله حجا ة  نظرنبا فابال حجبا ة. أتب  بقدّاحب. وأشبعل إحبدانا حامال بيده كميّ 

تال التبال حّصب  ُ فحصبأعط  كل منّبا كميّب.  وقبد  !وقال: أنظروا شربل حّول الحجا ة إل  بخو  فال النأع.  فانلنلنا

دة  ففكا نال حجا ة كدلل من الخا ج وإكا كسبرإ مبن البداخل  للبّن وزنابا خفيبو وتدبتعل بقي  معال سنواإ عدح

 كالأخو .

أعلمنا بسأّ أعجوب. الأخو  قال: نل   ّ  عائل. شيعيّ.  يوالخأر الاانال نو من المرحوم األ  لوحس ونأه الل

ي وزنه. للن فقر نله العائلب. المبادّ  ّبخو ا حسمقيم. فال النأع. ابنه للقدّحس شربل بسأّ مرض ما  ونل  أن حأخل 

حّام الحر   ظار لبه القبدّحس شبربل أ. فأينما كان الولد حلاو فال ملان كان فيه بقاحا متا حس من منعام من إحفاء النل 

حلفبال حسبّ وزنبال.  ابخبو  نا مال لندبتريوقال له: لما لم حلنّ بش أنلوك إلاّل  حفاء نل نم؟ أوا  الولد: ليس لدح

ابا بخبو ا. فالتفب  الولبد فبفكا بلبل شباّل حولبه تحبّول  الحجبا ة  البأحص  نله المنطق. ننبا كلَ  :قدّحس شربلفقال له ال

 فاجبم النبا  وببدأوا حأخبلون الأخبو   وتّمب  معجبزاإفصبرخ أعجوبب.! الرمل  أكيا  الرمل  دواليّ كاوتدوك  

 ض كأركب. فعنبد وصبوله للأيب  منام من لم حستطع الوصول أخبل معبه بحصب. مبن األبسأّ زحم. النا   و .شفاء

بعبض البلحن لبم حسبتطيعون الوصبول  وبسبأّ األمطبا   واألغر  مبن كلبش أنّ  !وود أن الأحص. تحّول  إل  بخو 

عنبدما تقبع سبيّا ة فبال حفبرة  فياضبأون  وللبّن سبرعان مبا تلّوثب  ثيبابام ببالوحول والوحول والحفر فبال الطرحبن  

 !وحول عل  ثيابام نله تحّول  إل  بّخو تحّول غضأام إل  فرح عندما  أوا أّن ال

 قّوة غريبة -

 سب  شببظيّ.  صبباص فببال مرفقببال وحرقب  العظببم  وشببلّ  حببدي اليسببرى كببرم سببده:  -أخأبرإ حسببنا منصببو 

تماما  وا تأى بعض األطأّاء قطعاا  لئالّ حتناثر العظم وحتسّمم وسمال وأموإ. فأبي  وأب  أنلال وزووال الخضوع 

 لمال نله العمليّ..

إ حببوم  وفيمببا خأببر أعجوببب. النأعبب. حنتدببر  وحعببّم كببل لأنببان  نوحبب  الببلنا  إلبب  ننبباك  أندببد الدببفاء  ولّمببا وكا

وصل  إل  الملان حيث كان  ترفع صو ة كأيرة للقبدّحس شبربل  مبددإ حبدي السبليم. إلب  الصبو  للتأبّرك وطلبّ 

ال اليبد المدبلول. بقبّوة غرحأب.  شبأيا. فب الدفاء  وفعل  كلش عل  ثالث دفعاإ. وما إن مددإ حدي حتّب  ببدأإ أشبعر

بقّوة كاربائيّ.  تنطلن من أظافر اليد حتّ  تصل إل  اللتو  وتتوقّو نناك. وقد تراءى لال القدّحس شربل تلبش الليلب. 

فال الحلم  وخاطأنال:إ فعال حدحش ا ثنتين معا  كما أفعل أنا أمامبش  ففعلب  كمبا قبال لبال  وتبابع كالمبه لبال: ستدبف  

 االث. لتّونا  وتعود طأيعيّ.  وإنّما ا باام والسأاب. سيدفيان تد حجيّا. ونللا حصل.األصابع ال

 

 

 حبّة بخور بيد مولود جديد -15

شاد األ  أنطوان صدق.: ما حبا دي نبازا إ  مقيمب. فبال الأرازحبل  كانب  عباقرا  ولبم تبنجح معابا ا ملانباإ 

أنانيّباإ الوافبداإ حبدحاا إلب  كاإ حبوم التقب  بفحبدى الل حأسباا.الطأّيّ. لتضع مولودا. ونلا ا خفباق زاد فبال حزنابا و

الأرازحل  وكان  تحمل معاا بخو ا  بركب. مبن القبدّحس شبربل  وببدأإ تلبش المبرأة تبروي أعاويبّ وافبرة علب  حبد 

ا بولبد. حس شربل. ومن تلش األعاويّ أنعم هللا بأطفال لنساء عباقراإ  فتبأثّرإ ما حبا  وتمنّب  أن حمبّن هللا عليابالقدّ 

فأعطتاا بخو ا وطلأ  مناا الصالة والتأخير. أّما نال فقد ابتلع  حأّب. بخبو   حألب  بعبدنا بطفبل. و احب  بفبا غ 

الصأر تنتظبر مولودنبا  ومبا حانب  سباع. البوسدة حتّب  انتقلب  إلب  المستدبف  لتلبد ننباك  ودنبش الطأيبّ بعبد أن 

. فتعّجّ الطأيبّ ممبا حبرى  ولبم حسبأن أن  أى لبه نظيبرا وضع  ولدنا  إك  أى المولود حطأن حدا  وحفتح األخرى

ل  فتح حده  إك خدال أن حلون أصا  حده سبوء. ولّمبا فبتح حبده ووبد فيابا حأّب. بخبو   فبازداد عجأبه. إمن قأل  فعمد 

 ه ابتااء الحمل.. التال ابتلعتاا أمّ وكان  الحأّ 

 
 فرح اإليهانوعشرون:  رابإ
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 ن اد الشامي -1
 يا ريت بعيش حياتو -

كن  أما   واوأاتال المسيحيّ. علب  أكمبل ووبه  قبدا  بناإ   5شأا  و 7عندي  :دة نااد الدامالالسيّ  شادإ
ر المسبأح. صبأاحا وأبّدبأصبلاّل ا. وأنا كن  كل أحد وصالة المسأح. مع زحاح العد ا مع األوسد وأ كع أمامام حوميّ 

 العد ا ظارا. حسّ عاداإ أغلّ النا . 
  حين  أحب  العبدّة التبال كبان حسبتعملاا القبدّحس شبربل 1950ل كان حين ظاو ه عام لقائال األول مع ما  شرب

سبن..  فسبألتنال والبدتال: لبيش عبم تألبال؟ أوأتابا: حبا  حب  بعبيش  12ا وبلي  وكان عمبري رإ ودّ ثّ فال المحأس.  تأ
ياة الضيع. وطلع  عل  المزا حّ مع إنال من سلان وونيه وعد  حتزّوو   !حياتو س بدي مال وس بدي قصو ا

الحطّ من الحبرش  وغسبيل الايبا  بمباء الرمباد  و   زقّ صعوبتاا: طأخ وغسيل عل  الحطّ  خأز عالتنّ  مع كلّ 
لبال ال العل  النار  وا نتمام بالز حع. والأقر والابنم والبدواج  وكبان عنبدي ختيبا حال تنبين  مبن وملبتن مبرإ عّمب

 من قلأال وعينال.  متاوخد  وبس  ثي  سامحتا علبتنال كتير وما عاد حدا خدما
وكن  أومع أوسد الضيع.  وأعلّمام األبانا والسبالم وفعبل الندامب. وقبانون ا حمبان. وكبان زووبال حمبانعنال: س 

ببس ويب  علب   . المسبأح.  ونحتفبل بزحّاحابا.يّبحوقع شال ولبد حبا مبرا! وكانب  العبل اء تحمينبا  وكنّبا نصبلال لابا ليل
ال علب  المبال وكن  عل  حسبّ قبول العبد ا صبلّ  .  حصحرض حدا  لحتّ إكا م وأ مرحضحاسإ صا  حجيأولال ولد 

 وا.صليّ المسأح. بالمال  وكتا  كانوا حصحّ  ة سالم لجروحاإ المسيح  وغمّ مرّ وة أبانا مراإ النؤمن  ومرّ  3
 

 ة أولى في الكلوةعهليّ  -
معب. وبعبد  احب. سبم وكانب  تسبأّ إلتاابباإ  كنب  إبقب  بالمستدبف  و1,5فال معال بحص. ببالللوة طبول كان 
دة مبرتين  أن أ اد الطأيبّ أنطبوان الدبامال  صباحّ مستدبف  سبيّ  عاد إل  المستدبف  مبن ودحبد.ساع. أُ  24بالأي  

.  وللن بسأّ وسدتال الحدحا. لم حجرحاا لال. كنأب  إلب  محأسب. عنّاحبا  وصبلي  وأخبلإ تراببا مبن حجري لال عمليّ 
 أمام المحأس. وابتلعته. 
 اجلسدي، أيدة شلدوة توجعدك؟أوأتبه: نعبم واعيب.. قبال لبال:  واعيدة؟ !ن اد !ن ادقال لال: و شربل فال الحلم أتانال

قل  له: كلوة الدمال. شقّنال  وفزع  عندما  أح  الجلد مأين بس ما فبال دم. فضبرخ  بالعبل اء: حبا عبد ا دخيلبش  
أبا: شبو بلبال ووبال  متعجّ أسبرع ز  فة للبحصدةعهليّ عهلتلك أنا بونا شربل كيو بدو حعملال عملي. بال بنج. أوابنال: 

حخبرج  بقعب. حمبراءفبأت  و أى آثبا  العمليّب.  . بللبوتال. ال عمليّبصرختال نالصوإ؟! أوأته: إوا ما  شربل وعملّب
 وشفي  تماما.  سائالمناا 

 فالج ال تعالح! -
سببيّدة مببا تين فببال وأيببل.  . دخلبب  إلبب  مستدببف 1993 2ك 9اندببلّ  حببدي ولسببانال لجابب. الدببمال مسبباء حببوم 

تو  ووزحو الدامال  أخّصائال فال مرض القلبّ والدبراحين واألعصبا ؛ أدخلنبال العناحب. الفائقب. وببدأ كال الدإستقألن
بعالوال مع الدكتو  أنطوان نداناقيان وطأيّ العائل. الدكتو  مجيد الدبامال؛ بعبد المعالجب. والصبو  والفحوصباإ  

مبن واب. اليمبين  مّمبا  %70. الدبمال ومبن واب %80واءإ النتائج كما حلال: حوود نداف فال شرحان العنن بنسبأ. 
وعل عنبدي شبلل نصبفال أي داء الفبالج. وس حووبد أي عبالج للدبفاء فبال نبله الحالب.  كمبا قبال لبال الطأيبّ: فبالج س 

 تعالج! 
أشبار  حملبن أن أدخبل إلب  مستدبف  أوتيبل دحبو ألخضبع لصبو ة  3نصحونال أن أكنّ إل  بيتال وبعد مضال 

 عمليّ. وراحيّ. فال عنقال سستأدال الدراحين المسدودة بدراحين بالستيش.ودحدة   بّما استطاعوا إوراء 
 لهسة من مار شربل -
وأحضبر لبال    وصبلّ  بقلبّ مجبروح أمبام تمابال القبدّحس شبربل  بعد كلش كنّ ابنال الألر سعد إل  دحر عنّاحا

بتنميل فال حدي و ولال.  برك. زح  وترا  عن قأر القدّحس شربل؛ وعندما مسح  لال ابنتال من نله الأرك. شعرإ
أحّبام فيابا وسزمب  فراشبال فبال الأيب   فلبان زووبال ححملنبال إلب   9وبعدنا خروب  مبن المستدبف  بعبد أن قضبي  

الحّمببام  وأوسدي حعطببونال األكببل أو المبباء بواسببط. نببربيج أو شبباليمون  وأمضببي  ثالثبب. أحّببام علبب  نببله الحببال بعببد 
 خرووال من المستدف .

 
 عتاب واستغفار -

أبصرإ نفسال أناّل صاعدة عل  د ج المحأس. فال عنّاحا وسمع  القدّا  فياا مع الرنأان  ا  إك كن  نائم.بعدن
 22وناولنال القربان المقدّ  القدّحس شربل! وفال اليوم الرابع المصبادف ليبل الخمبيس أو صبأاح الجمعب. الواقبع فبال 

طلأ  من العل اء مرحم والقبدّحس شبربل   شعرإ بألم فال  أسال وفال الجا. اليمن  من وسمال فصلّي  و1993 2ك
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ولببد بالعببلا  والصببالة  12وقلبب  لامببا: أنببا شببو عبباملال  لدببو كرسببحتونال بببالفراش؟ أنببا شببو خاطيبب.   بّيبب  عيلببال 
والماابرة تا كأرو  أنا مش عم بفرض إ ادتال عليلن وللن إكا ببدكن تدبفونال اشبفونال أو موتبونال متبل مبا ببدكن أنبا 

عببدإ ونببدم  وقلبب : سببامحينال حببا عببد ا أنببا سزم أحمببل  وا أنببل بيتببال حتعببلّبوا فيببال! اضببي.! المببوإ حببّن وس تخلّبب
 الصليّ وما سزم أنر  من األلم  مع آسمش حا حسوع.

 
 

 جايي إعهلّك عهليّة! -
تركنببال زووببال وأوسدي ألنببام وأ تبباح. وفببال السبباع. الحادحبب. عدببرة وأنببا فببال المنببام  وإكا بدببعاع نببو  حببدخل 

اثنين توّواا إل  سرحري  واقتر  منال القدّحس شربل وكدو قميص النوم عن عنقال ووضع غرفتال و أح   نأان 
! فالتفّ  ولم أقد  أن أ ى وواه من قّوة النو  الساطع من عينيه ووسمه فا تأل  جايي إعهلّك عهليّة: حده وقال لال

نعم الزمك عهليّة، وأندا األب شدربل قال :  وقل : حا أبونا ليش بدّك تعملاّل عمليّ.  مش قاحلين الحلما إنّو بدّي عمليّ..

ال فياّل  كيو ببدن حعملبولال ع. فالتفّ  لدخص العل اء الموضوع بقربال وقل : حا عد ا دخيلش تدفّ جايي إعهلّك ياها
و أحتبه أتب  وأصبأح ببين البرانأين  لبم حلبن  عمليّ. نالرنأان  ببدون ببنج وحقطأبونال! فنظبرإ إلب  شبخص العبل اء

فال تلش اللحظ. شعرإ بألم فظيع تح  أصابع القدّحس شبربل التبال حياة. بال ان حدّع بالنو  وحضجّ وامدا  بل ك تمااس
كان  تفرك عنقال... وبعد انتااء ما  شربل من العمليّ. اقتر  ما  مبا ون وأخبل وسبادة واقعبدنال ثبّم وضبعاا خلبو 

سال: إشربال نبلا المباء. قلب  ظاري وأخل كو  الماء الموضوع بقربال  وسحّ الداليمون منه ووضع حده تح   أ
عمليّ. وصا  فيلال تدربال ونلن  عملنا لشمأال  ما  ما ون: له حا أبونا ما بقد  إشر  الماء من دون شاليمون. قال

 الال  اسال بيده اليمن  وسقانال اللأاح. بيده الدمال.وتقدّم وندّ بدّك تدربال الماء وتقومال تمدال. 
 

 دموع الفرح -
نفسال والس. مالما أقعدنال الرانّ ونظرإ  الماء حجري طأيعيّا فال حلقال ووودإبعد كلش صحوإ من النوم و

إل  شخص العل اء فرأحته عباد إلب  ملانبه علب  الطاولب.  وشبعرإ بحرحبن فبال عنقبال  وببدون انتأباه وضبع  حبدي 
   عنببدنا انتأابب  أّن حببدي الدببمال المدببلول. أصببأح  طأيعيّبب.  وشببعرإ برولببال تتحببّركأل ى مببا حجببري فببال  قأتببال

كالعببادة تحبب  اللحبباف. فسببأل  ابنتببال التببال كانبب  نائمبب. علبب  سببرحرنا قربببال ومببع مولودنببا الجدحببد  قببدحش السبباع.: 
حس شببربل أواببب : الاانيبب. بعببد نصببو الليببل. ناضبب  مببن سببرحري وبببدون وعببال كامببل   كعبب  أمببام صببو ة القببدّ 

   كأتال بسبأّ مبا أصبأ  مبن تللّبس وكان  المّرة األول  التال أستطيع فياا الركوع عل والعل اء مرحم ألشلرنم  
إلب  الحّمبام  و أحب  عنقبال مبلبوح بجبرحين  حمينبا  بعبدنا كنأب وكان الحليم قد أشا  بقطع الروبل لتخفيبو األلبم. 

لب  غرفب. زووبال المجباو ة وأضبأتاا  وكبان زووبال حصبلاّل بسبأحته  إسم تقرحأا. كنأب   12وشماس  طول الجرح 
: حا مرا كيو فالتف  ويتال وحدك؟ نلّن بتوقعال وبتصير مصيأال فوق مصبيأال  إكا مبا بتدبفقال  وصاح بصوإ عالٍّ
!  فع  حدي وقل  له: س تخاف  القدّحس شبربل عملبال عمليّب. ومدبي ! سبقم زووبال أ ضبا ال اشفقال عا حالش!عليّ 

تقدّم  منه وصفعته عل  وواه مرا ا قائل.: حا سمعان! حا سمعان! وعندما علبم بعبض األوسد وقعبوا علب  األ ض 
 عوا ونم حاطلون دموع الفرح.أحضا فصا وا حخأرون بعضام عأر الااتو  وتجمّ 

 
 أنا جرحتك بقدرة هللا تا يشوفوشي -

بالمسبؤول عبن    فالتقيب ُ وعند الصأاح كنأ  بصحأ. ابنتبال وزووبال إلب  المحأسب. لندبلر القبدّحس علب  نعمبه
جرج قبال: نبلا الجبرح مبش أللبش وحبدك  نبلا المحأس. حوماا األ  مخاحل ماامس  فعندما أخأرته بقّصتال و أى ال

الحمبدهلل المبرا شبفي   وسزم تخأّري ا كاعاإ حتّ  حخأّرو وطلعال عالتلفزحوناإ. فأوابه زووال: عالم. للل العالم.
وبعببد الروبوع إلبب  الأيبب  كانب  مفاوببأة الجيببران ومبا  شببربل مبا بببدّو دعاحبب.. وحضبرنا القببدّا  معببه فبال المحأسبب.. 

ناض  مبن نبومال فبال اليبوم الابانال  كبان ظابر فبال عنقبال اليمبين ثالثب.  .انوا حزو ونال وأنا مقعدةقا   اللحن كواأل
  ولبم حسبتطع سبحّ الأباقين ألنّبه كبان خيطان واثنان فال عنقال الدمال. سبحّ البدكتو  مجيبد الدبامال خيطبين مبنام

وحب. التبال أعطبونال إحّانبا بسبأّ أّن شفائال ناتج من األد )نو ومن معه( ما لمس الخيم  فقد صّرح األطأاءحلار  كلّ 
 lbcوأتب   ...!البسأّ آسم ال؟ أوابوا: من كارة حلاكال أسال  وبعدما سئلوا عن سأّ ورح عنقفال  الووع المؤلم 

وصّو إ وانتدر الخأر فجاء الزّوا  من كل لأنان وخا وه وغبّص بيتنبا ببيسف البزّوا . وبعبد مبرو  أسبأوع علب  
حاسإ  الخو ي عأدو حعقو   وكللش البدكتو  مجيبد الدبامال: ببدنا نأعبدك إلب    عيّتنا فال كاننأعجوبتال  قال لال 

ال تترشدي منزل ابنش للال ترتاحال شال حومين  فخضع  ألمرنم. وللن فال الليل ظار لبال القبدّحس شبربل وقبال لبال: 
كنيسددة الندداس، خلّيكددي عددا إيهانددك، أنددا جرحتددك بقدددرة هللا تددا يشددوفوشي، ألن الددبعض ابتعددد عددن الصددالة وعددن ال
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تقدري تعهلي شي للناس! اللي بيريد منّي شي أنا األب شربل موجود فدي الهحبسدة بواحترام القدّيسين. وإنتي ما 
 ...من شّل ش ر وبستهعي قدّاس شل عهرك 22على طول. وبطلب منّك تزوري الهحبسة شل 

 صور ترشح زيتا -
آ   15اليبوم المصبادف لألعجوبب.. وفبال  الزحّاح لما  شربل كل حوم خميس فبال بيتبال فبال حباسإ ونبو تابع ُ 

ن اد، أريد أن تعهلي زيّداح الورديّدة شدّل وأنا فال ضيعتال فال المزا حّ ظار لال ما  شربل فال منامال وقال:  1993
 .عا سنة عا نيّة عيلتك  يوم سبت من شّل أّول ش ر في بيتك

لب  إنظبرإ  اإ بصبالتال؛ ولّمبفناض  فال الصأاح كالعبادة وأخبلإ الأخبو  أمبام المبلبح وأشبعل  شبمع. وببدأ
صو ة القدّحس شبربل  أحب  الزحب  حنضبح منابا ومبا زال حتّب  نبلا التبا حخ. وبينمبا كنب  أزحّبح الو دحّب. حسبّ مبا 

  بببدأإ 2إ 6أوصبانال القبدّحس شبربل  ومعببال حدبد مبن الببزّوا  والمبؤمنين فبال بيتبال  وكببان أّول زحّباح المصبادف 
 اليوم. صو ة ما  ما ون ترشح زحتا وما زال  حتّ 

حس.  حتا فبال المنبام بينمبا كنب  أمبام مبزا  العبل اء قبر  بيتنبا فبال الجأبل  أحلول  ظارإ لال القدّ  2وفال تا حخ 
  وقال  لال: بانيلبال باا حمبان! فالتفبّ  إليابا ألخأرنبا مبا حبدث معبال ووضع  حدنا عل  كتفال  وقأّلتنال فال وأينال

 ون عطاك كو  الماء.فقال  لال: أنا عا فال ما  شربل عملش عملي. وما  ما 

 أوراق السنديان -

ا ة الميالد ونزحّن شجرة صنوبر نقطعاا من الحرش  وحوماا منعب  الدولب. قطبع اعمل مأكعادة كل سن. كن  

سبندحان لنصبنع ببه شبجرة المبيالد. وكبان شبلله  غصبنالصنوبر لاله الااح.  فطلأ  مبن ابنبال عصبام أن حجلبّ لبال 

. ور . وليل. الاطا  أت  األ  شربل ومعه ما  ما ون وقال لبال ببدنا نأبا ك و اق وعل  شلل قأّ وميال كايو األ

ا انتاينبا مبن مبّراإ أبانبا وسبالم  و تّبل ترتيلب. بالسبرحانال حلبوي كتيبر. ولّمب 3انم أنبا وإحّب  وصبلّي  الدجرة.  كعب

لب  المابا ة مباء ع نبو  مبن السبطل. فبرشّ  .  ووضبع السبطل علب  السبّجادة فدبعّ ّشبمرالصال أت  بسطل مباء وفيبه 

س أزال أمام الماا ة أنبا ومبا  مبا ون  وقبال لبال:  وكن ُ  عاد.فال الأي   و السندحان وتابع الرشّ  غصنوأكمل  ش 

عددا إسددم  ورقددات 3وا ك شيددف بيسددتعهلوهم: بيحّطددرح قلّدد تبابع: للعددالم. ةا بتعطيدده برشدددايدده بالزبالددة، هدددا مددا تكبّ اهد

ات بيصدديروا مددي مصدداليه بيشددربوا والهيّددوبيحرقددوهم، ا جنددب عدد هم، والورقددات بيشددلوهمبرشددوة وبيغلددو الثددالوث

لبم آخبل نبلا و مرضداهم. سقوبي ،فدى دمو ألجل شعبواللي ة سالم لجروحات يسوع ة أبانا ومرّ وا مرّ ، وبيصلّ  ممن

  خأبا   وكنب  عاحدب. ببالخوف مبن حلبال النبا اد  تعمبل   نااد  بلّ يقولون ونّ سفالنا    اللالم عل  محمل الجد

مدا تخدافي، هللا اختدارك مدن شدعبو تدا  :عنال بالحلم وحقللالي  عا سنتين عاحدال بالخوف  وكان ما  شربل حدجّ وضلّ 

وتبابع  . ما تتكدري من العدالم.كيرجعوا عن يدّ يرتدوا لإليهان وللصال و، وشتار يللي بدن عا األرض تكوني عالمة

 كل سن. مأا ك. ماا ة وشجرة الميالد.

 راق السنديانال تخافي من إعطاء أو -

حبد مبن نبله األو اق. أالسندحان  وأحرقُ  الاصن كما قال لال  ولم أوبرؤ علب  إعطباء  صنغفرفطُ  أو اق 

فببال الأيبب   عببن خأببر الحلببم وأو اق السببندحان  فلببانوا  حوميّببا قببد أخأببرإ النببا   الببلحن حببأتون ليصببلّوا عنببدي وكنبب ُ 

مرحض. وحرحدون أخلنا إل  المستدف . فقّر إ فال الصبأاح   شوا ت  نوال عيد كاإ مساء: قالوا لالو  حأخلوا مناا

قأل أن أكنّ ألزو نا وقال  لال: أتتنال نوبب.  ببو وكبان أنبل بيتبال حرحبدون أخبلي إلب  صأاحا  زحا تاا. فأت  إلاّل 

 . وعنبدما شبرب ُ واغليام اللال وأنانم من عند نااد و قاإ سندحان 3 بالركوة الالمستدف . فقل  سبنتال: حا ماما حطّ 

 ا شبرب  ا تحب .: س تخافال من إعطاء أو اق السبندحان  أنبا كنب  كتيبر متضباحق. ولّمبوتابع   شفي ُ  الأنّ  س ُ أحس

 وما عاودنا نلا المرض إل  اليوم.

 وضعت توأمين -

ة طأيأ. أطفال تدع  كا ولين أببو وبودة  وقفب  أمبام صبو ة مبا  شبربل التبال تنضبح زحتبا وصبا إ أتتنال مرّ 

  تحلمب  كايبرا  أوابب : قطعب  األمبل .اا ما بش؟ أواب : ما عندي وسد  قل  لاا: هللا حطعمبشتألال بحرا ة. فسألت

سن. متزّوو.  ولم حعد لال أمل باألوسد. قل  لاا: هللا قبدحر علب  كبل  20وابن صا  لال  !وز ع  مرتين ولم أحمل

ال لابا  فوضبع  تبوأمين نصبلّ  أرتنال علب  الاباتو أنابا حامبل  وصبرناشالء وأعطيتاا و ق سندحان. وبعد شار أخ

صأال وبن . وقد تلّر إ نله األعجوب. معال مئاإ المّراإ لعبائالإ لبيس لابا أوسد وقبد أنالابا إحمانابا بباهلل عبن حبد 

 .منام 450  وكن  عّراب. لحوالال ما  شربل

 رحلة إلى الهكسيك -

نبائس والمستدبفياإ والأيبوإ الل ع  تماثيلبه فبال كبلّ ِضباشتار شربل فال الملسيش كايرا فاو حأيبّ الجميبع  وُ 

فببال كببّل ملببان  وعلبب  سببيّا اإ النقببل )التاكسببال(. وإكا أ اد أحببدنم إوببراء عمليّبب. مببا  س حقأببل  وصببو ه  إوالمحببالّ 

. مبن المطبران بدبا ة طلأنتنال الجالي. اللأنانيّ  نااد: وتابع أن حقأّل تماال القدّحس شربل.  إسّ بعدالدخول إل  العمليّ. 
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فبال الملعبّ الألبدي مبن كابرة النبا . وصبرإ أدنبن  سبنا. قدّ ل  الملسيش.  ح  فعملولال ماروبانالراعال لللنا  إ

مناا: شبا  فبال الاالثبين مبن عمبره ونلا الأعض  نناك كايرة عجائّحدث  ساعاإ.  3زح  من ما  شربل حوالال 

  تمامبا  وامبرأة ازاإ  تركاا ومد   وفتاة فال التاسبع. مبن عمرنبا  ومصباب. بسبرطان فبال البرحم  شبفيعل  العلّ 

 لب  هللا وتأقيبه  فلبان أن عبادإ إلبالّ لبل عتاا ببأن تتّ ححامل بابن مصا  بالسرطان  وكان  ترحد أن تجاضبه  فنصب

ا  األخيبر فبال وفال القدّ  الطأيّ. كلش وقد أّكد لاااا وشفاه نهللا قد لمس اب وأخأرتنال قأل حوم من تركال الملسيش بأنّ 

عينيابا  عتابا قطنب. ماموسب. بزحب  مبا  شبربل ومسبح ُ عميباء تقودنبا ابنتانبا فألّ  دة كوادالوبيه أت  امبرأةكنيس. سيّ 

وإ عبالٍّ   صبرخ  بصبق أن حدفن علياا  وما أن أعادونا إل  ملاناا حتّ ومن ما  شربل بقلّ محر بيدي وطلأ ُ 

 قون.النا  وصا وا حصفّ  أنا صرإ أبصر  فأل  :وقال 

 شربل عند مسلهين -2

 حبيب األطفالشربل  -

كان  ليل. با دة ودّا  حيث كن  وإخوتال الصباا  لوحبدنا فبال المنبزل    1994فال العام دإ صأيّ. مسلم.: شا

سبن.   11بينما كان  أّمال مع أختال الصايرة المرحض. فال المستدف   وكنب  خائفب. وبدّا إك كبان عمبري س حتجباوز 

 !تخافي ال :اء  وقالوعل   أسه قلنسوة ولحيته طوحل. بيض فدخل شيخ عجوز حرتدي ثوبا أسودا

ه س حوود مازوإ فال الأي   فأت  بالصفيح. الفا غ.  ومأل المدفأة وأشعلاا. وكان فبال كان  المدفأة منطفئ. ألنّ 

ال ترحد أن تطأخه  ز بحليّ. فدخل الديخ إلب  المطبأخ وطبأخ البرز بحليبّ. وعباد المطأخ وعاء فيه حليّ كان  أمّ 

ال   ونبو حضبع إصبأعه علب  فمبه وحقبول: (20\20لال كان  مسابقاتنا وميعبا )وفال اليوم التا ودّ   إخوتال الصاا 

 تخافوا. 

فتح  الأا   خرج الديخ مسرعا. فقل  ألّمال: مبا شبفتال الدبيخ اللبال  اعاإ عادإ أّمال إل  المنزل. ولّمابعد س

مدا   إخوتال وقبال لبال: وأشعل النا   ود ّ بحليّ كان عنّا؟! فقال : س! من نو نلا الديخ؟ فقل  لاا: لقد طأخ الرّز 

  فلان  س تزال ساخن.. فقال : الحمبد هلل علب  كبّل فقام  والدتال إل  المطأخ  ووضع  حدنا عل  الطنجرة تخافي!

 شالء.

  صبو ة القبدّحس شبربل قبوبعد فترة قصيرة  كنأنا مع والدتال إل  بي  صدحق. لوالدتال ونال مسيحيّ.  وقبد علّ 

مبا  الصو ة وقل  لوالدتال: نلا نو الديخ اللي أت  إل  بيتنا فبال تلبش الليلب.! عل  ودا  الصالون  فأشرإ بيدي إل 

 أوملش حا ما  شربل! إنّش حأيّ األطفال الخائفين! تدفئام وتدّ سام وتطأخ لام وتأق  معام حتّ  تعود والدتام!

 مضّهد الجراح شربل -

وطئ قببدمال السببيّد المسببيح  مببز السببالم عدنا نحببن اللأنببانيين إك نعببيش فببال لأنببان مببسببمببا أكتأبب  امببرأة مسببلم.: 

 ّّ والدفاء  وماد القدّحسين وخاّص. القدّحس شربل  قدّحس لأنان وصدحن وميبع اللأنبانيّين. أنبا مسبلم. مبن الأقباع  أحب

كنب  أعبيش مبع أوسدي حالب. حائسب. وفقيبرة وبدّا إك أوصبلتنال نبله  السيّد المسيح كايرا إك أ سل لبال القبدّحس شبربل.

دان ابنتال! ففال حوم  بعد وفاتاا باالث. أشار  كانب  الحالب. تعيسب. وبدّا  ولبم أعبد أحتمبل الفقبر والجبوع الحال. إل  فق

إل  الأيب   فلنب  بحالب. حرثب  لابا   برمال نفسال عن السطح! فرأتنال وا تال بالا الموقو و دّتنال فقّر إ اسنتحا 

فبال آخرنبا كبرة  اوححمبل فبال حبده عصب سبم 30فرأح  القدّحس شربل قبر  ببا  الارفب. حرتفبع عبن األ ض حبوالال 

كنأيّ.  فاقتر  إل  زاوح. الارف. حيث حوود القرآن اللرحم  وأنا متعّجأ. منه كيو حمسش القرآن!  فأخبله بيبده وعباد 

دوْف و   إل  الأا   حيث كان حقو أّوس وقرأ: دن  اْلخ  نَُّكْم بِّش ْيء  ّمِّ ل ن ْبلُو  : و  يمِّ حِّ نِّ الرَّ ْحه  دن  بِّْسمِّ اّلّلِّ الرَّ ن ْقدص  ّمِّ اْلُجدوعِّ و 

ين   دابِّرِّ درِّ الصَّ ب ّشِّ اتِّ و  در  الثَّه  األنفُدسِّ و  الِّ و  و  عدون  ( 155)األ م  اجِّ إِّنَّدـا إِّل ْيدهِّ ر  ِّ و  ّ ديب ةٌ ق دالُواْ إِّنَّدا ّللِّ صِّ داب تُْ م مُّ الَّدذين  إِّذ ا أ ص 

أُول   (156) ةٌ و  ْحه  ر  ْم و  بِّّ ِّ ن رَّ اٌت ّمِّ ل و  ْم ص  ل ْي ِّ ئِّك  ع  فعلقب  فبال كننبال  (.البقدرةمبن سبو ة 157)ـئِّك  ُهُم اْلُهْ ت ددُون  أُولـ 

  فعرفبب  أّن القببدّحس شببربل سببيادحنال إلبب  طرحببن الصببوا   إك ظاببر لببال شخصببيّا فببال نببلا الببزمن كلمبب. الماتببدون

العصيّ. وس أد ي كيو أخأّر كيو تايّرإ حالتال وعملال! و بّي  أوسدي بنعم. وحلم. وكرم وشجاع.. نبلا نبو 

 حس شربل مضّمد الجراح وصدحن اللأنانيّين.القدّ 
 شربل حبيب الحزانى -

اك أنظر إل  األوسد حلعأون فال وبعد أسأوع إك كن  والس. بقر  الدأّ  تابع  المرأة المسلم.: وفال حضو  ثانٍّ 
اّل القبدّحس اة وشعرإ بأسو شدحد وحزن مرحر إك أنّاا لم تلن تلعبّ معابم. فبأت  إلبفتلّكرإ ابنتال المتوفّ   باح. الدا 

ومنبل  رسدل ا لدك.أ! شلّهدا اشدتقتي إلي دا س...ال تبكدي يداشربل ححمل بيده حمام. بيضاء  فتقدّم ومسح دمعتبال وقبال: 
كلش الوق  الأعيد كلما ككرتاا أ ى الحمام. الأيضاء تطير من أمامال وأحيانا أ انا تقو أمبام شبرف. الأيب . نبلا نبو 

 القدّحس شربل حأيّ الحزان .
 يّب الحنونشربل الط -
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ا نجري عمليّ. وراحيّ. سبنال الصاير  قال الطأيبّ المعبالج: س تابع  المرأة المسلم.: وفال حضو  ثالث إك كنّ 
. وفال اليوم التالال كان  د و. الحبرا ة حسبّ قيبا  37إكا كان  د و. الحرا ة  حخرج المرحض من المستدف  إسّ 

حسوع أن حعمبل شبيئا  . ومع طلوع الفجر بدأإ أصلاّل إل  الر ّ   فمنعنا الطأيّ من مااد ة المستدف 41الممّرض. 
ألنبال تا كب. أوسدي صباا ا فبال المنبزل  صبنع المعجبزاإ ح  كونبه الوحيبد  حسبّ القبرآن اللبرحم  مبن من عجائأبه

: وحنبش حبا قبدّحس شبربل؟! بمفردنم  وفال الوق  نفسه سمع  ماودة الرومال ترتّب ل لمبا  شبربل  فقلب  بصبوإ عبالٍّ
.: حا هللا! حا ما  شربل ما أحالك! ونادح  الممرض. وإك نال   الطفل قد تايّرإ حالته فقل  بطرحق. عفوحّ وفجأة  أح

حصل إشلال بيناا وبين الطأيّ عل  تفاوإ د و. الحبرا ة السبرحع.! فوقفب   . بعدنا37تقول ابن د و. الحرا ة 
شبربل! وتبّم الخبروج مبن المستدبف .  صبراح.: نبله مبن أعاويبّ مبا  مسرع. وأصلح  الموقو وقل  لاما وبللّ 

ّ الحنبون   سبول السبيّد المسبيح فبال لأنبان. ونبو بلبّل تأكيبد صبدحن ماكا أقول عن ما  شربل الرقين العبل   الطيّب
 وميع اللأنانيّين.
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ى بعيبدة  وببالرغم مبن قّر  شخص  من عائل. تقيّ. ودّا  اللنا  من بو كينا فاسو حيث حقيم  إلب  منطقب. أخبر
معا ض. أّمه الجل حّ. لالا اسنتقال. وعندما عجزإ أّمه عن إقناعه بالعدول عن نله الرحل. الخطبرة  اضبطرإ أن 

وبعبد أن سبا  بضبع سباعاإ باتجباه المنطقب. التبال حرحبد اسنتقبال  تضع صو ة لحأيس لأنان تح  مقعد سبيّا ة ابنابا.
ملان حضطر فيه ا نسان حتما إل  الأدء بفحصباء اللحظباإ األخيبرة مبن حياتبه   إلياا  نفد الوقود من السيّا ة  وفال

)بسبأّ اللصبوص  إك الملان اللي نفد فيه الوقود  نبو ملبان منعبزل  حلقب  فيبه اللايبرون المبوإ المحتبوم كبّل سبن..
 أوالحيواناإ المفترس.(

  منبه  وححمبل فبال حبده تنلب.. وللحبال وفيما كان الخوف والقلن حستأدّان ببلاك الدبا    أى شبيخا ملبتح  حقتبر
طلدب إليده تعبئدة . وبالمقابل قدّم له التنل. التبال ححمبل  وطلب استفسارا من الشاب، عن سبب توقّفه في هذا الهكان

وعندما وصل إل  المحّط.  طلّ إل  العّمبال  .خّزان السيّارة من ا، إذ ما تحويه يكفيه إليصاله إلى أقرب الهحّطات
لسيّا ة  ولدى فتحام الخّزان  حدّووا الدا  بنظبراإ ملؤنبا اسمتابان  وقبالوا لبه: أتابزأ منّبا  وتطلبّ تعأئ. خّزان ا

ولّمبا عباد الدبا  مبن  حلتبه إلب  منطقتبه   تعأئ. الخّزان فيما نو ممتلئ  حتّ  إنّه حلاد حنفجر مبن وفبرة الوقبود فيبه.
الحأبيس مبن تحب  المقعبد. وعندئبل تعبّرف   اح حقّص كبّل مبا وبرى لبه علب  والدتبه التبال أسبرع  وسبحأ  صبو ة

الدا  إل  صو ة من كان قد خلّصه من موإ محتوم. ولقد باإ نبلا الدبا  ابن  أفضبل مبن أّي مسبيحاّل آخبر فبال 
 المنطق..

 اإلعالميّة هيام أبو شديد -4

 . قالوا: قدّحس من لأنان!؟33-32  ص2002  276  عددشربل رفقا نعهةهللاكتأ  فال مجلّ. 

ر وأقول: ما نلا اللل ؟ كّل شالء صالح من أول الدعاح. للأنان: خضرة الااباإ  والطقبس الجميبل   ح  أفلّ 

واأل ز الخالد  وابن ابتدعوا  "موض." القدّحس... كّل نبله الدعاحب. مبن أوبل إخفباء الحقيقب. المبّرة التبال نعيدباا فبال 

 اد!بلدنا. وبدأإ حلاحتال مع نلا القدّحس  دون سابن أو ترقّّ أو إعد

بقي  مدّة شار ونصو الدار أعانال من بّح. حتّب  اختفب  صبوتال كلّيّبا. عباحننال الطأيبّ ووصبو لبال عالوبا  

وطلّ مناّل التزام الصم  التام لمدّة أسأوعين. ونللا بدأ الخوف والدش حراوداننال. و ح  أقبول حأبدو أنّنبال أعبانال 

 . قد سزمتنال شاو ا عدّة.من مرض عضال  قد حلون سرطانا فال الحنجرة  خاّص. وأّن الأحّ 

 وفال أحد األحّام  قال  لال صدحقتال ووا تال  احيل: سألْ  عنِش "مدام" معربس  وطلأْ  إلاّل أن تزو حاا.

 من نال "مدام" معربس؟ -

 السيّدة التال ترشح صو ة القدّحس شربل زحتا فال منزلاا. -

 أحن؟ -

نّبال كنب  أخباف مبن نيئب. القبدّحس فال  حفبون ببالقر  مبن ننبا  أتبلنأين ا ثنبين بصبحأتال إلب  ننباك؟ وأل -

 شربل  قل  لاا بدون أدن  حما : إن شئِ  نلنّ. للنّاا ماك ترحد مناّل؟

 قال :  أإ شيئا ما فال الحلم وحجّ أن تحدّثش بما  أإ. -

قمنا بزحا ة منزل السيّدة معربس. وأخأرتنال بأّن القدّحس شربل قال لاا فال الحلم أسّ حجد  بال أن أخاف  ألنّنبال 

مصاب. بداء السرطان! مع العلم بأنّه لم حلن نناك من سابن معرف. بينال وببين السبيّدة معبربس  ولبم تلبن علب  لس  

 علم باختفاء صوتال!؟
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فأعطتنال قطع. من القطن مملوءة بالزح  ألبتلعاا. وللحال عاد صوتال إل  سابن عاده  ولم حعبد ننباك أّي أثبر 

ول  بخجبل وقلبن  أن أعبرف أكابر عبن نبلا القبدّحس  وتوقّفب  عبن للأّح. فال حنجرتال!؟ ومن كلش الحبين ببدأإ أحبا

 التحدّث عنه بطرحق. سلأيّ.  إل  أن سمع  باألعجوب. التال ورإ مع نااد الدامال.

وفال الاانال العدرحن مبن أحبد األشبار قمب  بزحبا ة دحبر مبا  مبا ون بصبحأ. صبدحقتال  احيبل  وكنب  أسبّميه 

د الدامال واقف.  والنا  حتابافتون إليابا طبالأين الأركب.  وحباملين بأحبدحام سابقا دحر ما  شربل. شاندإ من بعيد ناا

محا م من و ق سنتزاع نقط. من دم الجرح الظانر فبال عنقابا. وببدون أن أببلل أدنب  وابد  ودون أن تقبو زحمب. 

إشبراق  المصلّين حاوزا فال وواال  شعرإ وكأّن مووا من النا  ححملنال وحلقال بال أماماا  شباندتاا  وحبدّق  فبال

إحماناا  وومال ووااا وصفاء عينياا  وابتسامتاا المسبالم.  وفرحابا المعبدي  فمّسبتنال فبال قلأبال  ومنحتنبال قسبطا 

من السالم س أعرف كيو انتزعته وحملته معبال. ومنبل كلبش الحبين ببدأ نبلا القبدّحس  فبال ووبه ناباد الدبامال حدغبدغ 

فال صالتال المسامح.. بح  له معترف.  والخجل حعترحنال أحاسيسال  وما عدإ أخاف منه. فصلّي . وأّول ما طلأ  

أن كيو كان الدش حدفع بال لالفتلا  به علس حقيقته. وعل  أثر كلش  اح  خطواإ حياتال تقودنال إل  نلا القدّحس 

 بعفوحّ.  ودون أدن  عناء...

وأطلبّ المزحبد مبن  كاير من المؤمنين حسعون لرؤح. نااد الدامال ليحدّثوا بعجائّ ما  شربل  فاسمع وأصبدّق

الدرح  إل. أن أت  حوم من األحّام قم  فيه بفعداد حلق. تلفزحونيّ. عن خطر شاود حاوه مع شاود كانوا حنتمون سابقا 

إل  نله الديع. وا تدّوا إل  ا حمان. وبعد ا عالن عبن الحلقب. اتصبل  شخصبيّ. كاإ ملانب. مرموقب. فبال المجتمبع  

ا تملش من سلط. ونفوك  اسمتناع عن بث الحلق.. وكبان السبأّ فبال كلبش أّن المتّصبل وطلأ  إل  إدا ة التلفزحون  بم

نو من كأبا  المسبؤولين فبال شباود حابوه. وبطأيعب. الحبال  أوقفب  ا دا ة ببّث ا عالنباإ عبن الحلقب.. وطلأب  إلباّل 

 وعد بّث الحلق..إعداد حلق. عن موضوع آخر  وبالسرع. القصوى  باعتأا  أّن ا بع. احّام فقم تفصلنا عن م

كنّا فال أسأوع ابسم  وكان حوم خميس األسرا  موعدا لأّث الحلق.. فخطر بأبال المخبرج الصبدحن سبليمان أببو 

 زحد أن نتحدّث عن موضوع دحنال  وقا لال: ما  أحش لو أعددنا حلق. عن العجائّ؟

نعم التال نتلقّانا بواسط. ا حمبان  ونلبلا أكيد أكا كنّا س نستطيع أن نتللّم عن أعداء المسيحيّ.  فلنتحدّث عن ال -

 نؤدّي  سالتنا بأكار قّوة.

س أعلم كيو تّم إعداد الحلق.؟ إنّاا العناح. ا لايّ.! ومساعدة  ؤساء األدحا  فال عنّاحا  ووربتبا وكفيفبان. ونلبلا 

حبه نجبم وسبيلين  بيبز  اوتمع قدّحسو لأنان: شربل و فقا والحردحنال  بأشخاص ضيوفال الاالثب.: ناباد الدبامال وأند 

 وكان النجاح عظيما ودّا.

بعد كلش  أعددإ حلق. خاّصب. مبع ناباد الدبامال بمناسبأ. عيبد القبدّحس شبربل. فبانفتح الأبا  علب  عبالم الصبفاء 

ّّ والتضحي. والسماح والسالم. وشعرإ فعال بأّن ما  شربل طلّ من نااد الدبامال أن تلبون عالمب. لحضبو   والح

 هللا عل  األ ض.
 

 2002حزيران 22مجدليّة في  -5
 خطيئة قاتلة -

  كانب  علب  18ـسن.. كأرإ  وكأرإ معاا مداكل عدحدة. ولّما بلاب  الب 11 فقا فتاة توفاّل والدنا ونال بعمر 
ّّ لتتّوج بالزواج. وعل  أثر حادث سيّا ة خطير  أدخل  أختاا  عالق. عاطفيّ. بمنصو   وكان  تعتقد أنّاا عالق. ح

ح. الفائق.  وانامل  بابا أّمابا. أّمبا نبال فلانب  تأقب  فبال الأيب . ننباك اسبتفردنا منصبو  ألّول مبّرة  إل  غرف. العنا
أشبار. بعبدنا أحّسب   فقبا  5معلنا حأّه الدبدحد لابا  فاّرنبا وفبّض بلا تابا. واسبتمرإ عالقتامبا بتبواتر علب  مبدى 

واج للتموحبه  فصبّرح لابا الطأيبّ: إنّبش بلعيان فال نفساا  فلنأ  إل  الطأيبّ مبع منصبو   ونمبا حلأسبان خباتمال ز
حامبل! فاضببطرب  للخأبر فببال أّول ونلب.  وخافبب  خوفبا شببدحدا  سسبيّما ألّن عائلتاببا تبرفض نببلا األمبر قطعببا  وقببد 
حتجّرأ أخوانبا علب  كبحابا حبين حعرفبان بأمرنبا  علب  حبدّ قولابا! أ ادإ أن تجابض الطفبل  فطمأنابا منصبو : س 

حؤوبل األمبر حتّب  بلاب  شبارنا الخبامس. فقالب  لابا أّمابا حومبا: لبيش عبم تنصبحال حبا  تخافال سنتزّوج. وللنّبه أخبل
 فقا؟! فأوابتاا: صّحتال ويّدة حا أّمال  والحمد هلل. أّما منصو  فأخل حتنّصل مبن األمبر و فبض البزواج منابا ناائيّبا  

فقبدإ حأّابا األّول لمنصبو   فأات  فال صدم. عنيف.  س تعرف كيبو تخبرج مبن واقعابا األلبيم والخطيبر معبا  ألنّابا
فتّدب  عبن حبّل لوضبعاا لبدى أطأّباء  اللي خاناا  مبن واب.  وأمسب  عرضب. للعبا  وخطبر القتبل  مبن واب. ثانيب..

كايرحن حتّ   ضال أحدنم بفوااض طفلاا بعد إلحاح شدحد من قألاا. وبات  تلش الليل. عند ودّتاا  وفال اليوم التبالال 
اد  برغم آسماا النفسيّ. والجسدحّ. الددحدة بسأّ اسنفصال عن منصو  وإوااض كنأ  إل  عملاا فال الفرن كالمعت

 طفلاا.
 حّل موقّت -
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تعّرف  إل  ما ي  فدل  لاا نّماا  دعتاا إل  السار مع األصحا   ونناك أندتاا سبيجا ة حديدب.  وقالب : 
تنسبب  نموماببا حتّبب  حنتاببال مفعببول نببلا حنسببيش مصببابش! فمّجبب  أّول سببيجا ة  ثببّم أتأعتاببا باانيبب. وثالابب.  فلانبب  

كاإ ليل.  وضبع لابا  السيجا ة. وبسأّ أساا نا المتواترة  بدأإ تتأّخر عن عملاا فال الصأاح  وتختلن أعلا ا لاا.
أحد الدأا  مع الأيأسال نيروحين فال كأّاحتاا  فسألته: ما نلا؟ قال لاا: اشربال. شرب  فأحّس  بندوة طوحل. األمد لم 

فسألاا: أليس للحلا؟ أواب : نعم. وفال اليوم التالال وضع لاا الايبروحين أحضبا فبال الوحسبلال. فسبألته تعادنا من قأل! 
أحضا مبا نبلا؟ فأوابابا: اشبربال. فدبرب   وتمتّعب  بالندبوة ...طبوحال. ننبا ببدأإ حياتابا ببالتايير  علقب    وأصبأح 

اد نبال ببدو نا طنا  للبال تصبدل كلش ليصبطاالايروحين خأزنا اليومال وس تستطيع ا بتعاد عنه. وكان الدا  قد فع
 الدأّان  وحلاُر بيع الايروحين فتمتلئ ويوبه!

 
 جحيم الهلذّات -

وبسأّ سار الليالال  صا إ تنبام فبال النابا   ومبا عبادإ تبلنّ إلب  العمبل. تبوتّرإ عالقتابا كايبرا بصباحّ 
حين  اضبطرإ لأيبع وسبدنا فبال سبوق ثمن نيبرو $100العمل  فقدّم  استقالتاا. وبسأّ مصروفاا اليومال الاائل: 

الرقين األبيض  تا كب. المما سباإ الدحنيّب. وانأبا  وقبد كانب  عضبوا فبال ووقب. مدباو ة  وأسبلت  صبوإ هللا فبال 
ضميرنا  س بل كان  تبرفض  فضبا قاطعبا سبماع أحّب. ترتيلب.. اعتقبدإ  فبال الونلب. األولب   أّن نبله نبال السبعادة  

وة إل  ندوة  فما حصدإ إسّ القلن والتعاس. والحبزن والفبراغ. مبا عبادإ تابن بأحبد فتنقّل  من للّة إل  للّة  ومن ند
ّّ أحد  وس تصدّق أحدا  لمس  أّن س أحد ححأّاا  بل ححأّون كاتابم إلب  وانأابا  وفبال  الصبأاح حتنّلبرون لابا  وس تح

ابا كانب  تمبا   نّ ألب  إضاف.   نلا با ا وحتللّمون بحقّاا! فمأل قلأاا اللره واللل  والعدائيّ. والاو ة عل  هللا والن
ضبباءة والقربانبب. سبب. لإلسببود الببلي بببه حسببتعملون الدببمعاإ الملرّ ا  األوححتفلببون بالقببدّ   عأببادة للدببيطان مببع  فاقاببا

. قرفبب  مببن نببله الحيبباة  فحاولبب  ومما سبب. الببدعا ة قرباببا   والسببأا  نانبب. الببر  عأببر الأصببن عليابباسبب.  الملرّ 
واحببدة. عببرف أنلاببا بمببّرتين أدخلبب  فيامببا إلبب   تناولبب  كميّبب. كأيببرة مببن المسببّلناإ دفعبب. اسنتحببا  خمببس مببّراإ!

  بعد سنتين من بداحب. تعاطيابا الايبروحين  اتخبلإ قبرا ا 2002. فال أواخر  بيع 6ـالمستدف  ونأم ضاطاا إل  ال
 باسنتحا  الناائال  إنّما بعد أن تتمتّع فال الصيو كلّه. 

 

 مصالة األ -

  علم  والدة  فقا أّن  فاق ابنتاا سيزو ون القبدّحس شبربل  فطلأب  منابا  أن تضبالء 2002ران حزح 22فال 

ّّ والبدتاا س حبزال الوحيبد فبال قلأابا  وكانب  تتبردّد أحيانبا فبال عن نيّ. أوسدنبا شمع للقدّحس شربل زم.    وكبان حب

ا إك اعتقدإ أنّاا كلب. من األكلوباإ اليوميّ.   ظانرحّ القدوم عل  اسنتحا  لئالّ حسأّّ كلش حزنا لوالدتاا  وافق   فقا

 أإ صبو ة القبدّحس شبربل عنبدما وفووئب   فقبا   إلب  عنّاحبا واانطلقبعل  والدتاا.  مع  فاقاا التال كان  تلل  باا

حا كبلّابين! علب  أسبا   اححبين اللأيرة الموضوع. فال الحرش فوق الطرحن  فصعق ! شو واحال أعمل أنا نون؟! 

ال مين مفّلر حالو ما  شبربل؟ شبو عملّبفصرخ   فقا:  أواباا الدا  السائن: زحا ة بسيط. وبس. !شباللسلي نسار

ليبش نبا الصبو ة ليبش! وننا أومأإ بيدنا إل  صو ة ما  شربل ساخرة: ما  شربل؟ بتحلونال شربل شربل شربل! 

طز طز طبّزحن وتالتبال!  فقا:  ! فانفعل  فيقتاا: ليش عم تحلال نيش حا  فقا؟ ما تحلال نيش عن ما  شربل تدّخل 

مينبو مبا  شبربل؟ النبا  اللبال عملبو. وحنبو هللا؟ وحبن العبدل؟ )تللّمب  ما شفنا حدا  اح وخأّرنا شو فال بااك البدنال! 

بالا معيدة بلاكرتاا ما صا  معاا مع منصو  وكيو تركاا وأواض   با ضاف. إل  أنّاا كان  فقيرة وس تسبتطيع 

انتابب  الجببدال  ووصببلوا إلبب  المحأسبب.. طلأببوا مببن  فقببا أن تنببزل  ن فتملببش مبباس كايببرا(أن تصببلح أسببناناا  أّمببا اب

لتصلاّل  فرفض . ألّحوا فقال : اللنيسال مسّلرا  مبا ببدّي إنبزل. وللابرة ا لحباح  نزلب  فخلعب  حبلاءنا كا اللعبّ 

ع حبده  فيقابا علب  فمابا وضبف  العالال  حملته بيدحاا وصا إ تدّق اللعأين بأعضام  قائل.: طبز طبز طبّزحن وتالتبال

 الدبمعاإ.  فيقتابا و فضب  إضباءتاا  فأضباءإ عل  باباا  ووضع   زم. الدمعوصل  إل  المحأس. وأسلتاا. 

نزلبوا إلب  البدحر  وكانب  السباع.  فلبم تجأابا  فيقتابا.شو تايّر؟! نه!  ؟!اإدمعال ال: ضّوحت فقا مناا قائل.سخرإ ف

زل إل  اللنيس.  بل أ ادإ أن تأق  فال السيّا ة. ألبّح الرفباق عليابا: اللنيسبال نحو العاشرة ليال  فما كان  ترحد أن تن

  وعال. كان  ترحد أن ترضيام وتماّل أمامام  لتسلتام.امفتوحا صلاّل و

 محبّة هللا -

دخل  با  اللنيس.  وقأل أن تنزل الد ج الحجبرّي الصباير  لمحب   انأبا حبدخل مبن الأبا  المقاببل لابا وحابّم 

ولم أعدد    الد ج الموازي. ننا تداد  فقا  عل  أعجوب. تأدّلاا السرحع: لم أعد أ ى سوى نلا الرانّ!بالنزول عل

انطلقُ  بسرع. نحوه  وقأل أن حصل إل  كرسال اسعتراف التال فال آخر البد ج البلي حنزلبه   أفّكر بغير االعتراف!

! معترفب. رشعُت وانفجدرُت بالبكداءف. ولس  دلّيُ  بيدي اليمن  تلرا ا وبسرع. ليجلس الرانّ فال كرسال اسعترا
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  ملحدة  أتعاط  المخدّ اإ. ولّما سمع اللبانن كلمب. مخبدّ اإ  فابم أّن النصبائح س تنفعنبال  فبلنّ زاني.بخطيئتال: 

.   وأعطيتبه عنبوانالعرض علاّل المساعدة فال الحال. شلرته  وقل  لبه: فبال الابدوبال إل  غرف. ا  شاد فال الدحر  

 أسال ووسمال  أ حد النوم  س السار. وفال الاد نقلنال اللانن إل  ملبان حصبل  فيبه  والحمبد هلل   أحسس  باقل فال

 ّّ علبب  الدببفاء التببام. أحأأببُ  بببول وتزّووتُببه  و زقنببا هللا أوسدا نببز ع فببال قلببوبام الصببايرة بببلو  القداسبب.  والحبب

 .  وخليّ. أساسيّ. فال وسد المسيح.دي حسوع  وتلميله شربل  لنلون عائل. مسيحيّ المّجانال اللي أوسنيه سيّ 

ّّ هللا وتأّكبدإ مبن أنّبه  ّّ  أحأأ  أوسدي وأحأّنال زووال! لمس  حب ابن عرف  معن  الحياة! عرف  طعم الح

نو حعأدنال  س أنا اللي أعأده! أنا الخروف الضال البلي خبرج حفبتّش عنّبال  وحملنبال علب  كتفيبه فرحبا. شبلرا لبنعم 

ّّ ا وختاما إناّل أندي شاادة حياتال نله إل  كّل نفس سبا إ فبال طرحبن الخطيئب.  !أبنائهلأدر هللا  األ  المجنون بح

وأوصلاا الدّر إل  حائم مسدود  علّاا تجد فال سيرة حياتال نبله سبالما وفرحبا تأحبث عنامبا  ولبن تجبدنما إسّ فبال 

 قلّ المسيح مخلّص العالم. 

 

 لم يكن أمامي سوى البكاء -6

فال فترة د استال فال فرنسا  وأنا أشتال داخل مختأر الجامع.  أحسسب  بووبع   2002سن. شاد كلود مسوح: 

مؤلم فال عينال. كنأ  فو ا إل  المستدبف   عبالجنال الطأيبّ ننباك  وعبدإ بعبدنا إلب  الأيب   وكبان فبال محفظتبال 

ن  حالتال فال بقاعلفرا  فتحتاا ودنن  عينال باق. كامل. بأناّل لن أتعّرض لسوء  تحسّ  -قنين. ماء من بي  ما  شربل

ن من الدواء  وخاّص. أناّل لم أكبن بعبد أعلبم سبأّ مدبلل. عينبال. وبعبد إسبأوع  اليوم الاانال والاالث  قل  نلا التحسّ 

سباعاإ مبن العمبل   4فبال مختأبر الجامعب.. وبعبد  ن  وبدأإ عيناي ببالتفتّح  عبدإ أكبّر  عملبالعندما لمس  التحسّ 

. الفبوق   فبدخل البدكتو  وقبال لبال: كلبود  س تنسب  إطفباء مصبأاح أشبعّ بدأإ بفطفباء ابسإ والمصبابيح اللاربائيّب.

ال أحدا به؟ ففكا به حدير إل  الملان اللي أعمل فيه  وما تأيّن نقل  له: أحن نو؟ فما أخأر ( ultra-violetبنفسجيّ. )

بالألباء  وتضباحق  لال فيما بعد  أّن نله األشعّ. كان  تستعمل لقتل الميلروباإ  صدم  حبين قبال لبال كلبش وببدأإ 

وبدّا وبالوقب  نفسببه س أعلبم! كببان فبال داخلببال شبعو  حُلمسبنال أّن س تعطببال كلبش مببن أنّميّب.. خلعبب  الابو  األبببيض  

ساعاإ تحب  األشبعّ. الفبوق بنفسبجيّ.؟! طلأب  تاكسبال   4وأخأرإ الدكتو  بما ورى! فجّن ونونه  إك كيو عمل  

: تعرضبب  إلبب  نفببس األلببم فببال عينببال  وأضببف  علبب  كلببش هودخلبب  المستدببف   وواوابب  الطأيببّ نفسببه  وقلبب  لبب

سبباعاإ تحبب  األشببعّ. الفببوق بنفسببجيّ.. لببم حصببدّق فببال الأببدء  فأعطببانال للببل عببين كببيس مببن  4معلببومتال الجدحببدة: 

 -سباعاإ! 4فعندما نداند كسوف الدبمس لابوانٍّ نتعبّرض للعمب   فليبو –المصل  وكن  أنا أعلم خطو ة الوضع 

حبص لدبأل. العبين. دخلب  غرفب. الفحبص  ووضبع  كقنبال علب  ابلب. لينظبر نبو داخبل وعاد الطأيّ وطلبّ لبال ف

لنال نبو: كيبو أتيب  ألته أّوس فلبم حجبّ! ألّحيب   فسبأسه وحعّض شفته! سبأالعين. فال نله الفترة كان الطأيّ حاّز بر

فقبال لبال: أكيبد أنب  لبم  إل  ننا!؟ أوأته: لوحدي  وأضف : حملنش أن تتللّم ما ترحد فانا س أخاف! وأتقأّل كبل شبالء.

  وخالحبا تأِإ لوحدك إل  ننا! ألنّش س تأصر! قل  له: كيو!؟ أنا أبصر! أوا : حوود بقع سوداء عل  شبأل. العبين

الدأل. محترق.! فال تلش اللحظ. لم حلن أمامال أّي شالء سوى الألاء وبدلل غرحّ! لم أعلبم لمباكا نطلب  دمبوعال! 

نال بعد حومين. كنأ  إل  الأي  مبع األدوحب. نفسباا  واسبتعمل  الميباه نفسباا  أ دف الطأيّ: إكا بقي  تأصر   اوع

ألناّل علم  أنّاا نال الدواء وليش شالء آخر. بعد أسأوع عبدإ إلب  لأنبان  وكنأب  فبو ا إلب  طأيبّ عيبون لفحبص 

 لّه!نظري: فقال ويّدا  أصّرح  ليفحص لال الدأل. قال: ويّدة ودّا. وأ دف حقول: س لزوم لالا الفحص ك

ز إ شببربل وشببلرته  وبببدأإ حيبباتال بببالتايير  صببرإ أصببلاّل ومببن قلأببال  وكانبب  صببالتال مببن قأببل بالدببفاه  

إكا تركب  ليلب. . صالة قلّ مع هللا  أفضل من كّل ما صلّيته بدفتال وعقلال فال ملان آخر! وصرإ ظولمس  أّن لح

تقأّل التاانال بنجاحاتال! عنبدما حصبل لبال   ولو كن  فال أسعد أحّام حياتال أبدون صالة  أشعر بنقص فال الفرح  حتّ 

نلا التايير أحسس  أّن الحياة تافا.  وليس مطلو  منّا فقم سوى أن نحلاّل حياتنبا بحضبو  البرّ  فيابا. ونبو البلي 

مملن أن نفتح له ونستطيع أن س نفبتح لبه  الحرحّب. عنبدنا شبالء مابم للااحب.. وغالأبا قال: أنا واقو عل  الأا  أقرع  

 .  وأنا ابن أ انا تافا..األمو  المادحّ  نانحن حامّ 

حسبيه  وصبرإ أعتأبر مبا  شبربل أصأح  ابن أعلم أّن مالكال الحا   نو المسيح  وحظار لنبا مبن خبالل قدّ 

أكار مبن  فيبن وصبدحن وأ   بلبل الحبالإ مووبود معبال. صبرإ أشبعر بمسبؤوليّ. تجباه نعمب. الدبفاء التبال نلتابا  

فمنببلما حببدث  معببال نببله صببنع الببرّ  إلببال والنببا  حتببأثرون وببدّا بعظببائم هللا.  فببالمفروض علبباّل أن أخأببر النببا  مببع

ووبود هللا فبال حياتنبا أمبر عظبيم! وصبرإ أتبردّد إلب  ف  األعجوب. ما تعأ  من  واحتاا وس تعّ النا  مبن السبماع

انزلقب  فينبا عنّاحا  ومّرة اشبترى صباحأال سبيّا ة وأ اد أن حزّو نبا مبا  شبربل  وكنّبا سبائرحن حبول نصبو الليبل  

السيّا ة عند منعطو صعّ  فاصطدم بطناا بصخرة كأيبرة  كمبا ندباند فبال األفبالم  وانقلأب  عبدّة مبّراإ. خرونبا 
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لبم حبتحّطم من السيّا ة سالمين  نفضنا الاأا  فقم  نو خرج من بابال وأنبا خروب  مبن باببه  دون أن نعبرف كيبو! 

نين أمام نلا المداد. أنا شلرإ عناحب. هللا علب  نجاتنبا  بينمبا أّي زواج فال السيّا ة  غم عنو الحادث! وقفنا مددو

صدحقال ابن فأدأ حدعر بعناحب. هللا بعبد تفليبر وتأّمبل بمبا حبدث وكيبو نجبا مبن  اصدحقال قال: آخ  اح  السيّا ة! أمّ 

 الموإ. شلر هلل أبينا عل  كل شالء.

 

  2005شربل في الفيليبّين  -7

فال الفليأّين  فأل  والدتاا خادم. لدى عائل. مسيحيّ. لأنانيّ. فال بيروإ  بأّماا  اتصل  فتاة فيليأينيّ.  ونال تعمل

: سأموإ دون أن أ اِك  قد أنالنال المرض وأنا فال احّامال األخيرة. بل  الفتباة بلابرة لصبعوب. سبفرنا المللبو قائل.

الزووين حعمالن ونما بحاوب. ماّسب.  وبا ضاف. أنّ   إل  الفليأّين  ونال فقيرة  وقد وقّع  عل  عقد عمل لمدّة سنتين

إلياا لرعاح. طفلياما الصايرحن. وكان  تجاش بالألاء  وقد ضاق  حيل. البزووين لتعزحتابا. أخيبرا دعيانبا لزحبا ة 

وصل  إل  عنّاحا وواب  سباعتين ونصبو علب  القأبر ضبا ع. ونبال تقبول: أنب  حبا  القدّحس شربل  فوافق  شاكرة.

شبِو أّمبال! أ حبد أن أ انبا قأبل أن تمبوإ  وأنب  تعبرف فقبري وعجبزي! س أسبتطيع قدّحس شربل إ أف بحالتال  وا

 اللنا  إلياا... وعادإ مع العائل. وعينياا محمّرتين من كارة الألاء!

عندما وصبل  إلب  بيبروإ  اتصبل  بابا أّمابا: أشبلرك حبا ابنتبال  ألنّبش أ سبلتال لبال طأيأبا مبن لأنبان فبأبرأنال. 

  !ل  أحداأوابتاا ابنتاا: أنا ما أ س

 !أنّك أرسلتيه إلّي من لبنانبل ! أصّرإ األم  نو قال لال  

 ماكا حرتدي؟ ؟ننا فطن  الفتاة فسأل  والدتاا: ما نو شلله

 أوابتاا الوالدة: حرتدي ثوبا أسودا  ولحيته بيضاء.

 صعق  الفتاة: فال أّي ساع. أتاِك؟

الفتباة  وقالب  للوالدة:نبلا القبدّحس شبربل  وقبد زا ك  أ دف  الوالدة: الساع. الواحدة والربع بعد الظار. نلّل  

بعدما  كع  أمامه  ونله نال الساع. التال كن  أصلاّل فياا أمبام قأبره  كبان نبو حدبفيِش فبال الفيليأّبين  تمّجبد هللا فبال 

 قدّحسيه!

 شربل جندي للهسيح -8

حسسبب  بببالنعس غفيبب  فببال إلبب  الجامعبب. فببال الدكوانبب.  أ 2007أكا   22نازلبب. فببال  كنبب ُ  : وإ سببوزان العلببم

 السبائن الأاص. عادة أنزل فال المللس وأنطلن نحو الدكوان.   اح الأاص عالدو ه وعاد باستجاه نحو الأقاع  حاول

. خباف   ألن السائن حعرف أنلال  وقال لام: الأن  ناحم. ما عم توعباحوعينال حوعينال! ما فال حدا! طلعنال لعند أنلال

نال أخال. اتصلوا بالطأيّ فقبال لابم: انقلونبا ابن إلب  مستدبف  خبو ي فبال زحلب.. أنلال وأنزلونال إل  الأي   وحمل

وعي  فال السيّا ة  وسقط  دمع. من عين أختال عل  خدّي  فقل  لاا: لماكا تألين؟! قال  لال: ورح   ولال  وما 

نا إلبب  نببال تاببّم برفببع الأنطلببون لترحنببال الجببرح  غأبب  مجببدّدا عببن الببوعال  وسببمع  العوحببل فببال السببيّا ة. وصببل

  وغيببر مووببودة فببال $1000إبببرة كببو تيزون أوغتبباغون  ثمببن ا بببرة الواحببدة  24المستدببف   طلببّ لببال الطأيببّ 

وقبال:  علب   كأتيبهوواا  !لأنان. طلأونا من قطر  وحلزم حومين لتصل  فقال الحليم: بتلون  اح  الأن  بين إحدحنا

وصبل البدواء  وقبد دفبع  !! مبش معقبول تسبمح باالدبال.سن. تروح بين إحدحنا! سباعدنا حبا    17حا هللا بن  عمرا 

 ثمن الحقناإ وا. سياسيّ..

كان  أّمال تألال كايرا حوم خميس األسرا   تطلّع  بيسوع ومسح  دموعاا وقال  له: ما  ح إبلال بقبا نيبدي 

عبد مبا شباف  شبال ان  خلقتا ونال بنتال وأنا بحاو. إلاا! وإكا بدّك حانا خدا  بس أنبا بحاوب. لابا! مبا عاشب  حياتبا  ب

  بدّي حانا تقوم معش! ناا  الجمع. العظيم. ا تفع  قد ما تعلّب  وأكتر! بس ناا  القيام. علّ باالدنال! وأكمل : تت

وفبال ليبل سبأ  أحبد القيامب. اللأيبر  كنبُ  محاطب. ببأنلال:   وقف  دقّباإ قلأبال  وعبادإ مبن ودحبد. 43حرا تال إل  

وحل حاّز لال حدي وحضربنال علياا ضرباإ خفيف.  وأنا غيبر واعيب. أببدا  إخوتال ووالدّي  فقد كان والدي  ولوق  ط

فبال تمبام السباع. الاانيب. عدبرة لبيال وعيب   فرأحب  نفسبال فبال غرفب. فبال وكان  أمبال تقبول: هللا عباحزا ببدّو حانبا! و

ال فبال فرنسبا  قل : ماما! بابا! أنا نون  لم حصدّق أنلال مّما  أوا! اتصلوا بالطأيّ  وكان فال مؤتمر طأّبالمستدف  

قالوا له: نعم وطلأب  ملبح. قبال: إكا طلأب  ملبح   ؟صّح ! 256لم حصدّق فال الأدء فسأل: سوزان العلم  فال الارف. 

 ر خيرك حا هللا!ا شال! كتِّ احعنال ما بقا ب

. قال  لال: س كان فال  انأ. مبن بدبواة عبم بتصبللال بعد ما وعي  قل : ماما كان فال خو ي عم بيصللال نون

ا كل المرض . أصّرح : كان فال خو ي بيدأه القدّحس شربل عم بيصللال  وطول وق  اللال انا غاحأ. فيبه وبتأرم ع
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عن الوعال  كن  معه فال الجن.  مساح. خضراء فياا طيو  ووميل. ودّا. أوابتنال أّمال: صحيح ألنّبش متّبال وقمتبال! 

 ووقو قلأش وعاد  وع دق!

بلل خدوع  وعند المناول. قال لال اللانن: شيلال نالحأّ. اللبال ز نا ما  شربل لندلره  ووق  القدّا   صلّي  

 وإك نبالدم من شبفتال   فخرجا اقأعت  .قاسي بحأّ.  سحسأشفتال   ل حدي ع وضع عا شفتش! قل  له: ما فال شال! 

: قلّبال ر فياا. وبعد القدّا  سألنال اللانن: قلّش شال ما  شربل؟ أوأتبهحأّ. بخو   أخلنا اللانن وقال لال: أنا بدي بخِّ 

ري فيّي ما في غير رّب واحد بالدني، هوي يسدوع الهسديح! والدرب التداني مدا إلدو وجدود! ومدار شدربل هدوي  بّشِّ

وأنببا  األ  حنّببا اسببلند   قببد تعّرفبب  شخصببيّا علبب  سببوزان  فببال سببوبرما ك  أنلاببا فببال بعأببداإ   .جندددي للهسدديح

 !شمعاو أح  بنفسال  وفال وق  قصير  كيو خرج من فماا  ترابا وبخو ا و

 

 )أ شيو عناحا( 2009 -2008شفاءات في  -9

تعالج فال مستدف  أوتيل   بلارباء الرأ   ودخل فال اللوما لمدّة شار وعدرحن حوًما.شربل نصر أصيّ  -

دحو عند الدكتو  ساند ا صأاغ. وبعد نقله إل  الأي  عل  اللرسال النقّال  أت  به أّمه إل  دحر ما  ما ون وألأسته 

  شربل. وبعد  ووعام إل  الأي  وفيما نم حصلّون  وقو حمدال  وأخلإ صّحته بالتحّسن تد حجيًّا.ثو  القدحس 

 

 بمرض السرطان  طلأ  شفاع. ما  شربل فاختف  المرض من وسماا. باسيل أصيأ  إلاام  -

 

بمرض السرطان فال صد نا. فخضع  لعملي. وراحي.   1964  مواليد أحمد ونأه شيعيّ.أصيأ  وليل.  -

وبعد سن. وأ بع. أشار ظار المرض فال العظم فقُّر  لاا ولساإ عل  األشعّ..   .2006سستئصال المرض سن. 

حس شربل وطلأ  منه الدفاء ووضع  حدنا عل  الحائم وقال  له: س تنسانال. فسمع  صوتًا زا إ ضرحح القدّ 

 . وكان الدفاء. لحظة :حقول لاا

 

بالتاا  مزمن فال أكنه اليسرى وامتدّ ألكنه اليمن . سزمته  نطو ة   عي1945  مواليد سليم الحاجأصيّ  -

أورى عمليّ. فال أكنه فال مستدف  النقاش عل  حد الدكتو  بيا  نوفل. وبعد العمليّ.  األوواع مدّة عدرحن سن..

حدفيه  حس شربل وطلّ منه بفحمانٍّ حاّ  أنزا  دحر ما  ما ون ضرحح القدّ   اوعه اسلتاا  لمدّة خمس سنواإ.

 . 2008ودنن أكنيه بزح  ما  شربل فخرج معاف  وكلش فال شار آكا  سن. 

 

بتدّوه فال العامود الفقري وانحن  ظارنا. وفال    من حلّ   وم كاثوليش سيسيليا مردحللالأصيأ   -

إل  أن حدفال ابنتاا. وعند عودتاا  شربل عناحا طالأ.ً من-واءإ باا والدتاا إل  دحر ما  ما ون 31/07/2008

الفندق  أحّس  بيسم س توصو فال ظارنا. كان نناك من حعالج فقراإ ظارنا بفصأعه خرزة خرزة. وأحّس  

بأرودة فال حدحاا و ولياا واألنل قرباا س حقد ون أن حصنعوا لاا شيئًا. وبعد ساع. من األوواع  قدإ فال 

  .سرحرنا. وعند الصأاح قام  منتصأ. س تدلو من شالء

 

بدلل لجا. الدمال لمدّة سلان بيروإ    1968مواليد  من الصومال   تقال أ  فرساناسينا أصيأ  صوفي -

حس شربل ودنن   أساا ووسماا بالمياه المقدّس. عل  مدخل سنتين ونال المعيل. لوالدتاا. زا إ محأس. القدّ 

 .المحأس.  ثّم بزح  ما  شربل وشفي  كليًّا من الدلل النصفال اللي داوماا مدّة سنتين

 

بمرض السرطان فال بطنه. أورى   1936من كرم سدة  مقيم فال كاليفو نيا  مواليد عأود أصيّ أنطوان  -

حس شربل طالأًا عمليّتن وراحيّتين فالتاّ الجرح وتأّزم  حالته الصحيّ.. ُطِلّ له المعالج. الليميائيّ. فصلّ  للقدّ 

القدّحس شربل حدخل غرف. الطأيّ. وبعد برن.  حخرج منه أن حعفيه مناا. وفيما نو مووود فال المستدف   شاند 

الطأيّ ليقول له بأّن المعالج. الليميائيّ. بعد شار. وقد تلّر  نل الحدث مّرتين وأُعفال أنطوان من المعالج. ألّن فال 

 كّل مّرة كان ما  شربل حظار له وحدفيه.

بلسو  فال ظارنا. وبعد سنتين عل   عن السلّم وأصيأ    من منيا ة  سلان شيلاغو ميدالوقع  إحفون  -

وقوعاا شاندإ أناًسا حأنون مزاً ا لما  شربل فطلأ  صو ة صايرة للقدّحس  أعطتاا إمرأة مسنّ. صو ة قدحم. 

  ولاا وكتفاا وكان الدفاء. حددّ فالبعد الطلّ أحّس  أّن أحدًا  له  فطلأ  منه أن حلتف  إلياا وحدفياا.

 



 12

8 

ظار له القدّحس  لمدّة حومين بسأّ ضام القلّ. تعالج فال مستدف  أوتيل دحو.فال اللوما  نجيم دخل ويمال -

 شربل وبصالة األنل ونل نم لما  شربل  عاد ويمال إل  الحياة.

 

أ بع عمليّاإ وراحيّ. سستئصال الادّة فال مستدف  السان وو ج فال عجلتون عند أبال خليل أورإ صونيا -

ارإ من ودحد وقّر  الدكتو  إوراء عمليّ. خامس. سنتزاعاا. حئس  صونيا الدكتو  خّطا   شوان. وللّن الادّة ظ

ة. وبينما نال نائم. شاندإ  انأًا حخيم لاا حس شربل ووضع  قونته عل  الادّ من إوراء العمليّاإ فالتجأإ إل  القدّ 

اوضاا من النوم شاندإ وعند ن ".للي عهلّك العهليّة مغلّط، وأنا عهلتلّك العهليّة أساا فال الحلم  وقال لاا "ا

 العََمل عل  ثياباا وصد نا وآثا  لاالث قطّ وراحيّ. ملان الادّة.

 

  مقيم. فال لندن  بألم فال كتفاا عل  المخلع  وكان  بحاو. 1937اليد وأصيأ   شيدة مرنج من قرطأا م -

لحلق. أعجوب. بدفاع.   وكان موضوع اإيهانك خلّصكبرنامج  otvأشار. فداندإ عل  شاش.  6إل  أدوح. لمدّة 

 ما  شربل. ولّما ظار تماال ما  شربل عل  الداش. وطلأ  من ما  شربل شفاءنا  فدفي  حاس من أوواعاا.

 

أماكن  5ماتر  فال الأرازحل  بمرض السرطان فال اللأد فال  1999ا   وزا مواليد أصيّ باد و شعّ  -

.  لما  شربل وطلّ منه شفاء ا   حدث الجأّ اد الدعّ   اميليو عوألّمه تين وراحيّتين. صلّ  ودّهوخضع لعمليّ 

 شفاء الصأال. حس.  فقا  وتمّ الصأال  فظار له ما  شربل والقدّ 

 

اء   وق  وسدتاا باقأين فال القلّ  واكتدو األطأّ 2007. مواليد الأوشرحّ  أصيأ  وامال نجا   فال سدّ  -

  ليل. عرض  حلق. األعاويّ مع ما  شربل فال الاقأين بعد وسدتاا بأ بع. أشار وكلش فال مستدف  أوتيل دحو

  حضر الوالد الحلق. ونل  ابنته لما  شربل  فظار ما  شربل سبنته وأخلإ تدل عليه بفصأعاا 2008\10\6

  أنزلاا والدنا عند الدكتو  شرف أبو شرف فال مستدف  الروم فتأيّن أّن 2008\10\10. وبتا حخ وتقرع صد نا

 لطفل.. الاقأين اختفيا وشفي  ا

 

فال الادّة  2007  بسرطان فال شأاط 1968أصيأ  ما حّا كدوكال مقيم. فال سان فرانسيسلو  مواليد  -

اللمفاوح.  وبدمل. كأيرة فال خدّنا  عولج  كيميائيّا ونال حأل  فال بداح. الدار الساد . اتصل  بوالدتاا فال لأنان 

ا بالزح  اختف  المرض من وسماا  وولدإ وسدة لترسل لاا حنجو  زح  ما  شربل  ولّما دنن   قأتاا وخدّن

 طأيعيّ..

 

المنطق. السمعيّ.  فالفال الدماغ    بمرض السرطان 1970أصيأ  سوزان كرم من الاأاطيّ. مواليد  -

. تعالج  فال مستدف  أوتيل دحو وفال مستدف  وأل لأنان  وكان  بحال. الخطر الددحد  2008الأصرحّ.  فال شأاط 

مل بنجاتاا. زا إ القدّحس شربل وشرب  زحته ودنن   أساا وأكل  ترابا عن قأره و وع  إل  وقطع األطأّاء األ

 شفاؤنا كلّيّا. بيتاا وتمّ 

 

  ونو 2008زحل.  مقيم فال لندن  مواليد  -ظار كيس كأير فال مؤّخرة الطفل شربل أبو عيد  من الأربا ة -

طأّاء من األنل إوااض الطفل ألنّه سيولد مدّونا ونين وتمّر فيه شراحين الرولين مع األعصا   فطلّ األ

ومدلول الرولين. فجاءإ أّمه من لندن ونام  فال السيّا ة قأال. تماال ما  شربل طالأ. منه خالص ابناا  وأخلإ 

معاا زحتا وبخو ا مع شرحم ألحان ما ونيّ.. وعند الوسدة طلأ  منام أن حضعوا لاا اللاسي   وطلأ  من زوواا 

وبعد الوسدة نقل الطفل إل  مستدف  أخرى لعالج الليس فوود دة الطفل أن حمسحه بزح  ما  شربل فو ا. عند وس

 أّن الليس مآلن ماء!

 

أصيأ  مادونا كلش  من بطرام   وم أ ثوككس  بالادّة الد قيّ. وكان  بحاو. لعمليّ. وراحيّ. سستئصالاا.  -

ووضع حده عل   أساا واألخرى عل  الادّة  أنا بدّي إعهلّك العهليّة: صلّ  لما  شربل فظار لاا فال الحلم وقال لاا

ولّما قام  من نوماا ظارإ عل   قأتاا أصابيع ما  شربل لمدّة ساع.  ودنن   قأتاا كما قال لاا ما  شربل. 

ح  وأنّاا كنأ  باكرا إل  طأيأاا الدكتو  حسن نرموش فال مستدف  الزنراء فتأيّن للدكتو  أّن العمليّ. قد أور

 شفي .
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  فال الوسحاإ المتحدة األميركيّ.  متزّوو. من وونال عيس  1984ناتاشا أنطونال واتسون  إنلليزحّ. مواليد  -

بمرض تقليص الخالحا  وبعد معالجاإ طوحل. أت  إل  والدتاا فال لأنان لأيأ.  2006أصيأ  فال بداح.  من القأياإ.

مناا القدوم إل  لأنان لتزّو نا القدّحس شربل. ولّما وصل  إل  الأي   واتسون المقيم. فال كوق ملاحل التال طلأ 

 بيسموقأل زحا تاا للقدّحس شربل أسقتاا والدتاا نقط. دم من ما  شربل محتفظ. باا فال بيتاا. ولّما شربتاا أحّس  

نا  فأحّس  بأّن تدنّج  أعصاباا. فأخل األقا   والجيران حصلّون لما  شربل طالأين شفاءفال وسدنا و مأرح.

بعد ساع. من األوواع وشخص ابتدأ حعالجاا ابتداء من أصابع  ولاا وباقال وسماا حتّ   ئتياا وصد نا و أساا  

 شفي  من مرضاا.

 

 5   محاس الدوف  مقيم فال أوستراليا  بالسرطان ونو بعمر 1980أصيّ فادي أبال عأدهللا  مواليد  -

حّام حياة. التجأإ والدته صونيا لما  شربل  وطلأ  منه شفاء ابناا. وبعد أ 3سنواإ  تملّش المرض فيه  فأعطال 

المعالج. شفال ابناا. وقيل لوالدته أّن ابناا سيلون قزم القام. ومصا  عقليّا  وس حملنه  إن تزّوج  إنجا  بنين. 

لر سّماه شربل وبدفاع. ما  شربل أصأح فادي أطول من أبيه  وحعمل فال الأو ص.  وتزّوج وأنجّ ولده الأ

 مخلوف.

 

أصيأ  لودي عيد  من سوق الار   بداء المفاصل فال  كأتياا  وعان  من المرض عدّة سنين. زا إ  -

 المحأس. برفق. أخياا فؤاد حيث ساعدنا فال الركوع. وبعد اسنتااء من الزحا ة شفي   كأتانا.

 

الدم  وقأل المعالج. زا إ القدّحس    مقيم. فال المنصو  بسرطان فال1978أصيأ  بولين صأاح  مواليد  -

 شربل وأكل  حديدا عن قأره  واختف  المرض من وسماا.

 

  الحساني. الجنو   بالسرطان فال صد نا وحدنا من وراء شظاحا 1938أصيأ  لوسيا حنّا خليف.  مواليد  -

شربل وتلرحس الأي  وبعد أصابتاا وق  الحر   وبعده انتقل المرض إل  معدتاا. وبعد اسعتراف وزحا ة للقدّحس 

وبعد كلش زّو نا ابناا  .ال داعي للعهليّةانتدا  المرض فال زسعيماا ظار لاا ما  شربل مع فتحال بلدي وقال لاا: 

ما  شربل  ولأس  ثوبه. عمل  سنتين ولساإ أشعّ. فال أوتيل دحو والمرض حنتدر فال  قأتاا  فتقّر  إوراء عمليّ. 

. طلّ لاا فحصا ودحدا  ال تعهلي العهليّة قبل أن يجدّدوا الزرعما  شربل وقال لاا:  وراحيّ. فال  قأتاا. ظار لاا

سنواإ  وتاأت  من  9فجاءإ نتيج. الز ع خالي. من أي مرض. ودّدإ الفحوصاإ لاالث مّراإ وعل  مدى 

 المووودة فال بيتاا.بيت ا شبه مزار، ينضح الزيت من يدها والصور شفائاا. وحاليّا 

 

 

 

 (24/6 لو)وع حّي يس -10

  وبينابا مبع تقبا حر أطأّباء أعجوبب. شبفاء 13000قد ُسّجل إلب  ابن  فبال سبجالّإ دحبر عنّاحبا  مبا حزحبد عبن ال

المعجزاإ  ولم تسبّجل  التبال حبدث   مالحينعالماإ دائم. مال السيّدة نااد الدامال  والسيّد  حمون ناضر... ما عدا 

مبل البروح أحضبا نبال التوبب.  فيعتأبر مبزا  القبدّحس شبربل مبن المبزا اإ فال لأنان وخا وه. والنقط. الماّمب. فبال ع

ا حدبفال وراحباإ العالميّ. التال تدفع بالخاطئ نحو التوب. والمصالح. مع هللا  وإ اح. الضمير... فال حزال حسبوع حيّب

 دحّ...  وحافر لاا خطاحانا  التال تسأّّ لاا الموإ المحتّم  وحعطياا الحياة األبالأدرحّ. المتألّم

 

 خاتهة

أمام تلش "السحاب. من الداود" س حسع القا   الحليم سوى الخدوع العمين أمام نلا القدّحس الملنل فال حياتبه 

ّّ إلانبا وقرحأنبا! وبعد مماته! قد س نستطيع اس قتداء به وبفضبائله  وللنّبه لبن حنفبّش حجبلبنا وحدبدّنا شبدّا آسبرا إلب  حب

تض  دعوتنا الخاّص. التال دعانا هللا إلياا  ونحن نردّد بفحمان وو ع: عجيّ أن  حا بمقدا  طاق. كّل واحد منّا  وبمق

 أهلل فال قدّحسيش!
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 "شلهات مار شربل": أّول ملحق

  ببدأإ الرنأانيّب. اللأنانيّب. الما ونيّب.  مبع شبقيقتاا الرنأانيّب. المرحميّب.  1994تدبرحن الابانال مبن العبام  10فال 

سن. لتأسيس الرنأانيّ.  وكلش با حتفاسإ الدحنيّب. والدنيوحّب.  بفقامب. القبدادحس والصبلواإ   300حتفاسإ بيوبيل با 

بفلقاء المحاضراإ  وطأاع. عدراإ اللتّ  بالدعواإ الرسميّ. والدعأيّ. لإلحتفباسإ والبوسئم. وفبال الليلب.  نفسباا 

ج  ونو حصلاّل فال العراء  ّّ هللا وأبّوتبه وعناحتبه بدأ إختأا  شا  متزّوِ   قر  محأس. ما  شبربل  بجبّو مصبقع  لحب

الااح. التال من أولابا تتلبّون الرنأانيّباإ. إنّبه السبيّد  حمبون ناضبر  ونبله  واحتبه: كنبُ  أُصبلاّل  حسبّ عبادتال مبن 

عبد أَ  توقّبو كبّل شبالء: لبم أ  أصبأح  فبال عبالم آخبر  سنين طوحل.  ونله المّرة أمام محأس. مبا  شبربل فبال عنّاحبا

لببم أعببد أشببعر   وس األشببجا  وس األ ض. لببم أعببد أسببمع أّي صببوإ علبب  ا طببالق )التببال كنببُ  أضببأتُاا(الدببمعاإ 

أصأح  أ ى باير عيناّل ما لم أَ ه أبدا فال حياتال.  ولم أعد أسمع بأكناّل  وللناّل أصأح  أسمع باير أكنباّل   بجسدي

ببه أببدا  وكبأّن قلأبال لبم حعبد مبن لحبم ودم.  أحب  نبو ا غرحأبا ما لم أسمعه أبدا. وأصأح  أشعر بقلأال  ما لبم أشبعر 

عجيأا  س حدأه أي نو  أعرفه عل  ا طالق  بحر من النو   حمتدّ من أقص  اللون إل  أقصاه. تأدو الدمس أمامبه 

ين وقوّي كأنّاا شمع. صايرة. وللنّه ليس نو ا طأيعيّا: فرغم كّل قّوته  فاو س حأار وس ححرق  نو  ناعم سلس   ق

ووأّا  فال نفس الوق . إنّه نو  بلون اللرحستال  نو  صافٍّ  نقاّل ودّا. شبعرإ أنّنبال نقطب. صبايرة وبدّا  أسبأح فبال 

بحر عظيم ودّا من النو  اللرحستالال الرائع. شعرإ بأمان كأير مال الجنين اللي حسأح مطمئنّا فال مياه أحداء أّمبه. 

 شعرإ بفرح س حوصو واندناش عظيم.

أناّل أقو أو أولس أو أسأح أو أّي شالء آخر س أد ي ما نو. أمام كائن عظيم أو فال قلّ أحبد مبا وأّبا  شعرإ 

 ودّا   ائع ودّا  نو اللمال فال القّوة  ونو اللمال فال المعرف.  ونو اللمال فال الحنان والمحأّ..

اإ اللون دفع. واحبدة  وفبال أحسس  أناّل عل  اتصال بأحد ما بطرحق. غرحأ.  وكأناّل عل  اتصال مع كّل كائن

نفس الوق   وكأّن كّل اللون أصأح قطع. واحدة وأنا نقط. منه  ومن نله القطع.  كأّن اللون انصار فال نلا النبو  

وقد انصارإ أنا أحضا معه. دخل  بمخاطأ. غرحأ. مع كلبش النبو   بطرحقب. عجيأب.  فلبان حللّمنبال دون كبالم  دون 

بطرحق. أوضح من أي كالم  وبطرحق. أفصح من أّي لا.. وكان نلا النبو  حخاطبّ أّي صوإ  بدون أّي لا.  وللن 

به إلب  أّي مبن حواسبال  التبال لبم أعبد  أو عينبالّ  أو ببأكناّل  المبرو  دون مأاشبرة وقلأبال عقلبال  وحال مأاشرة  وحتووَّ

 أصال أشعر باا.

واإ واللاباإ  وأفامنبال بدبلل قل  فبال نفسبال: إنّبال أحلبم. فأوبابنال بطرحقتبه وبلاتبه الخاليب. مبن اللبالم واألصب

واضح ودّا س حقأل التأوحل أو سوء الفام وسبوء التفسبير  أفامنبال ببأناّل س أحلبم... وكأنّبه حقبول لبال: س أنب  س تحلبم. 

فعدإ وقل : أكيد أنا لس  واعيا. وبنفس الطرحقب. الواضبح. والرائعب.  أفامنبال أنّبال ابن فبال قّمب. البوعال  وأنّبال لبم 

ال مستوى من الوعال لووودي وكيانال  كما أد ك ابن. وكأنّه حقول لبال: أنب  ابن واعٍّ أكابر مبن أد ك أبدا فال حيات

 أّي وق  مض  من حياتش. أن  فال أوع  لحظ. فال حياتش.

فرح  أتساءل فال نفسال: أحن أنا؟ ما نلا النو ؟ من نلا اللي حخاطأنال؟ فدعرإ حينئل بأ وع شعو  حملن أن 

دّا  فببرح س حوصببو  سببعادة كأيببرة وببدّا  س تحببدّ. صببفاء تببام و ائببع. محأّبب. صببافي. حدببعر بببه إنسببان: سببالم عظببيم وبب

وأّا ة  تفوق بمالحين المّراإ كّل المحأّ. المووودة فال قلو  كّل الأدر أومعين. محأّب. نائلب. عظيمب. وللبن س تدبأه 

عندما امتللنبال نبلا الدبعو   اا.وحده نلا النو  حستطيع أن حاأمحأّ. الأدر  فاال شالء مختلو. محأّ. إلايّ. عظيم.  

الرائع  وكب  فيه تماما "سمعته" حقول لال: نلا أنا. وكأناّل أعرفه منل زمن بعيبد  منبل وسدتبال أو  بّمبا قأبل وسدتبال 

 حتّ .

وأحسس  أنّه حعرفنال تماما  منل أن تلّون  فال أحداء أّمال  وحتّ  قأل أن أتلّون. وكأنّه حعرف كّ اإ وسمال  

رف ما حوود فال خالحا عقلال  خليّ. خليّ.. وحعرف أفلا   وحبال ومدباعري أكابر منّبال. أحسسب  أنّبال كّ ة كّ ة. وحع

عا ٍّ تماما أمامه  أحَسْسُ  أّن النو  حخترقنال من ميل إل  آخر. فالا النو  س حتبرك ظبالس  فابو حختبرق كبّل شبالء. 

 أحَسْسُ  أنّه دخل إل  كّل زواحا قلأال.

حد أن حأق  نلا النو  دائما ننا وأن أبق  دائمبا فيبه  وإكا أ اد أن حبلنّ فليأخبلنال قل  فال نفسال وفّلرإ أناّل أ 

معه. وللنّه أوابنال بطرحقته  وكأنّه حقول لال: أنا دائما ننا  وفال كّل ملان  وس أكنبّ إلب  أّي ملبان... أنبا دائمبا فبال 

لبب  ابن  وفببال كببّل مببّرة حتلقّبب  السببيّد مببّرة  إ22وقببد تلببّر  نببلا ا ختأببا   . الزمبان وخا وببه  وفببال الملببان وخا وببه

 سببائل غيببر  5 حمبون ناضببر  سببال.  ونببا نحببن ابن نندببر القسببم األكأبر مناببا  وحأقبب  إلبب   ابن  حسببّ  حمببون  

 مندو ة. ونلا نّص الرسائل:
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 الهسيح هو حقيقة الهحبّة الهتجّسدة -1

مبا كبان شبالء مّمبا كبان  منبل األزل أو مّمبا نبو قأل الأدء كان  المحأّ.  بالمحأّ. كان كبّل شبالء  ولبوس المحأّب. ل

ابن أو مّما سيلون إل  األبد. فال أسا  الأدء كان  المحأّ.  قاعدة اللبون وقانونبه ونظامبه نبال المحأّب.  وفبال نااحب. 

 كّل شالء لن حأق  إسّ المحأّ.  وكّل ما نو خا ج المحأّ. زائل.

.. عببالم هللا نببو عببالم المحأّبب.  نببو عببالم الحقيقبب. وس حقيقبب. خببا ج هللا محأّبب.. هللا حقيقبب.. هللا نببو المحأّبب. الحقيقيّبب

المحأّ.. س ححقّن ا نسان كاته إسّ بالمحأّ.  وس حبد ك ا نسبان الحقيقب. إسّ فبال عبالم هللا. ا نسبان حنتمبال إلب  هللا  نبو 

 إبن المحأّ.  ابن هللا وموطنه الحقيقاّل: عالم هللا.

نو المسيح. المسيح نو حقيق. المحأّ. المتجّسدة  نو ا عالن عبن حقيقب. الحيباة   إل  عالم هللا طرحن  والطرحن

نو الطرحن إل  عالم هللا. كّل إنسان خبالل  حلتبه عبابرا نبلا العبالم إلب  العبالم ابخبر  مبدعّوا لسبلوك نبلا الطرحبن. 

ّود ببزّوادة  وحتسبلّح بسبالح: البزاد ومال كّل  حل. فال نلا العالم  عل  ا نسان  فال  حلته إل  العالم ابخبر  أن حتبز

الوحيد لاله الرحل. نو المحأّ.. والسالح الوحيد نو المحأّ.. نله المحأّ. س تلون إسّ شامل. للّل الأدبر  ببدون مقاببل  

 بال حدود وبال شروط. نللا ححأّلم هللا  فأحأّوا بعضلم بلاإ المحأّ.  بمحأّ. هللا.

المحأّ. من كاته  بل أن حستمدّنا من هللا  بيسوع المسيح  ليمتلبئ منابا  وحبا. س حستطيع ا نسان أن حعطال نله 

وكلبش حلببون بالصبالة. بالصببالة وحببدنا تسبتمدّ المحأّبب. مببن أهلل اب   نأبع المحأّبب.  بواسببط. أهلل ا ببن حسببوع المسببيح 

محأّ.  لتحأّوا كّل الأدبر دون مقاببل  المحأّ. المتجّسدة  ونله المحأّ. نال  وح هللا فال ا نسان. صلّوا لتستمدّوا نله ال

ّّ هللا    .فتكونوا أبناء هلل. من قلب هللا خرج اإلنسان وإلى قلب هللا يعودبال حدود  بال شروط  كما حح

 

 اإلنسان إذا ما تحّول لهحبّة بيهوت -2

او نم  صا  النا  حاملين أحمال وأعأاء كايرة عم تحنيلام ظ ليش الأدر نازلين نزول ود   الرّ  طلوع؟!

وأينام عم حالمس األ ض  وما عادوا قاد حن حجلّسوا وحوقفوا وحرفعبوا  اسبام تبا حدبوفوا ووبه  بّابم. عبم حجّرببوا 

 حتحّر وا وححّر وا بعضام مناا  بيرمونا عل  بعضام وبيحملّونا لأعضام بتصير أحمالام أثقل.

ائام وأثقبالام  ألن العأبد مبا بيقبد  ححبّر  عأبد. وحدو حسوع المسيح قاد  ححّر  كّل الأدر من كّل أحمالام وأعأ

ا نسان بيخلن مربّم بحأبال وونبازحر وملأّبل بقيبود بيربب  عليابا  بينمب  عليابا  بيلأبر فيابا  وكتبا  كتيبر حلّبال عبم 

 حموتوا فياا.

النا  عم حتعّودوا عل  قيبودنم  عبم بتخباوحام  عبم بتصبير وبزء مبنام  وعبم بيصبير تخليصبام منابا صبعّ. 

ن قيودنم عم حأار عيونام وما عادوا قاد حن حدوفوا ووه الرّ   وضجيج حرتقب. ونبازحرنم عبم بيصبّم آكانابم لمعا

وما عادوا قاد حن حسمعوا صوإ الرّ . بيتأانو بلمعان قيودنم اللال عم تلأّلام  وبينطربوا لرنين الجنازحر اللال عبم 

بيربطش بيضّل وْنزحبر عأودحّب. ولبو كبان كنبّ. ببدل مبا تلّمبع تربطام  القيود قد ما تلمع بتأق  قيود  والجْنزحر حللال 

 قيودك حّطماا  وبدل ما تلّحن  نين ونازحرك فّلاا وتحّر  مناا كلّاا.

الرّ  بيتألم لرؤح. النا  حلاّل تجّسد من أولام حتّ  ححّر نم وماإ وقام حتّ  حعطيام الحيباة والسبعادة األبدحّب.  

 عادتام بمطا ح ما  ح حالقونا فياا:دوا عل  سعأيد ملأّلين وعم حفتّ 

 سعادتلم باالعالم مش من نالعالم  لو كنتو من نالعالم كنتو بتأقوا فيه. -

وسعادتلم مش بالحجر  الحجر ما بيعطال السعادة: ليش ا نسان بيسبع  و ا البلنّ؟ تبا حعطبال قيمب. لحبالو؟  -

وفيبه  والبلنّ مببا بيحبّر  ا نسبان مبن قيبودو  بببس  ا نسبان أغلب  بلتيبر مبن البلنّ  ا نسببان إببن هللا وقيمتبو منّبو

 بيخلّياا تلمع أكار.

يمللونا  وما حدا بيقد  حعطال شبال بسعادتلم كمان مش من الأدر  الأدر ما بيقد وا حعطوا السعادة ألنّام ما  -

 ما بيمللو.

  صبا وا عاحدبين ببين حسوع المسيح وحدو قاد  حعطيلم السعادة الحقيقيّ.. للن النا  صاحرحن متلأّرحن  النبا

الزفبب  والأبباطون  صببا إ عقببولام زفبب  وقلببوبام ببباطون: عقببولام مببا بتعطببال غيببر أفلببا  معتّمببال وسببودا وقلببوبام 

محّجرة وقاسبي. وخاليب. مبن المحأّب.. النبا  صباحرحن مبادّة عبم تتحبّرك ببدون  وح  والبأعض صبخو  متحّركب. عبم 

ومصبّرحن حالقبوا السبعادة بالخطيّب.. والخطيّب. مبا بتعطبيام إسّ تفوح مناا  حح. الخطيّب.. النبا  صباحرحن متلأّبرحن  ب

القلن والحزن والتعاس. والفراغ. النا  صاحرحن متلأّرحن  بيتلأّروا عل  حالام  بيتلأّروا علب  بعضبام  وبيتلأّبروا 

ّّ الأدبر للبن محأّب.  بّنبا عظيمب..  بّنب عل  الرّ . مش عا فين إنّو الرّ  قاد  حبردّنم للاأبرة بسبرع. الأبرق؟ ا بيحب

 محأّ. عظيم. ألنّام أبناؤه ونو وعل منام نو  للعالم.
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كّل إنسان شعل. نو    بّنا خلقو تا حنّو  العالم. كّل إنسان قندحل  بّنبا صبنعو حتّب  حضبوي وحعطبال نبو . وحلّبال 

عببم حاتّمبوا باببيللام ي فيبه الظببالم. القنبدحل انعمببل حتّب  حنببّو  العتمباإ. للببن نالقنادحبل بيقنبال قنبدحل  بيقنيببه تبا حضببوّ 

الخا وال: عم حلّونوا قزازاتام وحطلونا وحزحّنونبا وحزخرفونبا. نبالقزازاإ حلّبال  بّنبا صبنعاا  قيقب. وشبفاف. لوقاحب. 

النو   صا إ سميل. وقاسي. وعم تحجّ النو   وصا  العالم غرقان بالظالم. نالقنادحل اللال  بّنا صنعاا تا تحمبل 

و مزحّن. وملّون. ومزخرف.  للن ما بتعطال نو . شو نفبع القنبدحل حللبال مبا بيضبوي النو   وتنّو  العالم  صا إ تح

بالعتم؟ القندحل بالعتم ما بينداف إسّ إكا ضّوى. وقد ما حلون حلو القندحل نبو ه أحلب  منّبو. العبالم عبم حابرق ببالظالم 

عالم وتحقّقوا ال دف يللي هللا خلقكدم مدن تا تنّوروا ال اوإنتو نو  العالم. سزم تروع قزازاتلم شفّاف. و قيق. وتروعو

 . أجله

مخلوقاإ ناأل ض  كبّل مخلبوق عبم حعمبل شبالتو  اكّل مخلوق  بّنا صنعه حتّ  ححقّن ندف من وووده: تأّملو

اإلنسدان بلّل دقّ. وبلّل أمان. وما فال مخلوق تعيس. أتعبس مخلبوق علب  ووبه األ ض أسبعد مبن ا نسبان الخباطال. 

  نالمحأّب. ب، ما رح يعود يعتل هم الحساب العسير بقدر ما رح يخجل قدّام عظهة محبّدة هللاالخاطي بساعة الحسا

 المحأّ. ناّل اللْنز الوحيد حللال بتلْنزوه باالعالم وبيأق  وبينتقل معلم للعالم ابخر. حللال خلق  اللون وأعط  الحياة.

مللتونبا باالعببالم وبتعتقببدوا إنابا إللببم بتأقبب  كبّل كنببوزكم وأمبواللم وأمجببادكم وإنجببازاتلم حللبال بتفلببروا حبباللم 

وحدها الهحبّة بتنتقل معكم للعالم اآلخدر، ويللدي بيوصدل قددّام الدرّب خدالي مدن باالعالم  حتّ  عظاملم مش   للم. 

 وساعتاا بتلون لحظ. موتو الحقيقال مش الساع. اللال ترك فياا نالعالم.  الهحبّة بيهوت خجل،

  ألنّبو هللا محأّب. والمحأّب. وحبدنا أبدحّب.. خلّبوا المحأّب. تملبش علب  قلبوبلم  حبّدة بيهدوتاإلنسان إذا مدا تحدّول له

مرعل  عقوللم. صلّوا وتوبوا. صلّوا ليسبوع المسبيح بيسبمعلم  وفتحولبوا قلبوبلم بيبدخل عليابا وبيحبّل أوالتواضع ح

بلم عند  ّ  آخر.  بّنا بيعرف شبو فبال فياا السالم. للن صلّوا من قلوبلم. ما تتمتموا كلماإ تطلع من شفافلم  وقلو

دوا عل  الحقيقب. خبا ج المسبيح. مبا فبال حقيقب. خبا ج المسبيح. المسبيح نبّوي ما تتعأوا تفتّ  بقلوبلم ونو بدّو قلوبلم.

تعرفوا المسيح بتعرفوا الحقيق. وبتصيروا أحرا   والمسيح بدّو حاكم أحرا . ما تخافوا تقّووا  وتأّكبدوا  الحقيق. وبسّ 

 .قوا منيح إنّو المسيح غلّ العالمثَ ووْ 

 شغلك ب الدني -3

 المسيح نو الطرحن  إثأتوا بالمسيح واثأتوا عا الطرحن  ما تخلّوا شال حزححلن عنّو.

وقاف مع كّل خاّل إلش شرب. ماّل  دلّو عا الطرحن  دلّو عا النو : إكا  اد حمدال حبدك مّدبيه قبدّامش  وإكا طلبّ 

كا حباول حزححبش عبن الطرحبن  أو حبردّك للخلبو  افلتبو ألنّبو الطرحبن طوحبل والدبال تمسلو بفحدو امسلو ببالتنين  إ

كتير: بدكن تز عوا األ ض صبال وبّخبو . از عبوا األ ض محأّب.. از عبوا بالصبخر ألنّبو بلبّل صبخرة فيابا حأّب. 

انلسبر مبن أّول ترا  بيطلع فياا الز ع. والصخر حللال سزم تطحنوه  اطحنوه. اضربوا الصخر ومبا تملّبوا  إكا مبا 

ضربال والااني. بينلسر بعد ميّ. ضربال. ما تملّوا وما تقّصروا ألن إكا قّصرتوا  غيبركن  ح حطحبن الصبخر وحفلبح 

 وحز ع. الز ع بيتّم بالموسم  والحصاد بيتّم بالموسم.

تش. مببا تنقّببوا  وس ي ماببدّ ضببرو  الصببخر ومببا تخبباف ألن الزنببد زنببدك بببس س األ ض أ ضببش وس الماببدّ 

ر مبن تقبل المبو ج    منابا التبأن مبا بتتبلمّ ّمروا  وس تتململوا  وس تتأفّفوا: سنابل القمح حللال عبن تنبد   تبا حتنقّبتتل

ببر تبا تصبير خأببز وغبلا. وحأّباإ العنببّ مبا بتتملمبل نببال وعبم تنلبأس وتنعصببر  ومبن قسباوة الأيببد  ألنّابا عبم تتحضَّ

و ون الصبليّ مبا فبال س خأبز وس خمبر. حللبال ببدّ وتنسحن عل  صخو  المعصبرة ألنّابا  ح تصبير خمبر وفبرح. ببد

 حصير خأز وخمر بدو ححمل الصليّ. احملوا الصليّ و وحوا صو  النو .

ا نسان باالعالم عبم حنتقبل مبن شبّم الظلمب. والعبدم  لدبّم النبو  األببدي  وبيعأبر بحبا  نالعبالم بسبفين.  وسبفن 

 نالعالم كايرة:

ان مرحح. كاير  ألنّو أشرعتاا بتميبل مبع البرحح  ودفّتابا بتلبوي مبع فال سفن حلوة كاير  وفخم. كاير  وكم -1

علياا أكارحّب. النبا   ألن  االموج. ما بتواوه الرحاح وس األمواج. ما عندنا إتجاه وس ندف توصلو. نالسفن بيتاافتو

لب. بابالأحر بتبدوم النا  مش شاحفين باالعالم إسّ الرحل.  وبدنم  حلتام تلون حلوة وسفرنم مبرحح. ببس مبا فبال  ح

 ا  نالسفن بلعّ الأحر حدّ الدّم حلاّل انطلقوا منّو.لألبد  بتنتاال الرحل.  وبينتاوا  كّ 

فال سفن ثاني. أشبرعتاا  قيقب. وخدبأاا  كيبش  بتبتحّطم ببس تصبير بعبرض الأحبر  وحعبال المبوج  وتقبوى  -2

 العواصو  وبينتاوا  ّكا  نالسفن  شال مطرح بلعّ الأحر العمين.

ا  من سفن ثالا. خدأاا قوي  وأشرعتاا متين.  وشللاا حلو وبياري  للن قأطاناا مخادع  بياخد الركّ فال  -3

 ا  نالسفن عل  شال شّم من شطوط الموإ والروع. مستحيل..شّم موإ لدّم موإ آخر. وبينتاوا  كّ 
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نالسبفين. بتعأبر  وفال سفين. الرّ   خدبأاا قبوي وأشبرعتاا متينب. وقأطانابا ملبالء حلمب. وشبجاع. ومحأّب.  -4

السدفر في دا مدش مدريح األمبواج العاليب. بعبرض الأحبر:  .. وبتدبنّ الأحا  العميق. وبتواوه العواصو والرحاح القوحّ 

 ولكن وصول ا أشيد.

اثأتببوا علبب  سببفين. الببر   س تخببافوا مببن العواصببو ومببن المببوج العببالال. وس تخلّببوا السببفن الفخمبب. والمرححبب. 

اببا مببا بتوصببل. انتّمببوا بالوصببول أكاببر مببن إنتمبباملم بالرحلبب.. وس تخلّببوا أعمبباق الأحببر تاببرحلم تببا تطلعببوا فياببا ألنّ 

بقلبّ  افيبه. ومبا فبيلن تلونبو اعليبه مبش تبا تاطسبو اتسحركن وتجلبلن إلاا تا تاطسوا فياا. بحر نالعبالم تبا تعأبرو

 بسفينتين بنفس الوق . االسفين. وبالمال بعمن الأحر بنفس الوق   وس فيلن تلونو

النبا  حدبا كوكن السبفر تبا  اعليابا ادعبو اتوا إخوتلن معلن: عند كل مينبا بتوصبلواثأتوا عل  سفين. الر  وثأّ 

تأّشددوا إنّدو مدش شالمكدم معان بالوصول  احلولن عن سفينتلن وقأطانلن واحلولان عن شّم النو   للبن  اتدا كو

عضددكم الددبعض، ومحبّددتكن للقبطددان، وثقددتكن علددى سددفينة الددرّب، لكددن محبّددتكن لب ايلّددي رح يخلّددي الندداس يطلعددو

 .وإيهانكن فيه، والفرح يلّي بوجوهكن

نال وْ وتأّكببدوا إنّببو الرحلبب. باالسببفين. مببا بتنتاببال إسّ عنببد شببّم النببو  تببا تلفّببال مببع النببو   ألن ا نسببان مخلببوق َكبب

را  بيروع للتبرا   حدودو النو  مش مخلوق أ ضال حدودو الترا  والمال. ا نسان ترا  ونو : حللال بيعيش بالت

كن  حبدود وطبنلن باالعبالم وبيموإ بالترا   وحلاّل بيعيش بالنو  بيروع للنو  وبيحيا بالنو . ما تخلّوا الترا  ححبدّ 

آخر الأحر وأّول السما. ما تخلّوا الترا  حستعأدكن  كونوا أحبرا   والحرحب. مبا بتلبون إس بالحرحب. مبن الخطيب.: إكا 

ّر وما حدا بيقد  حستعأدك  وإكا كن  عأد الخطيّ.  إن  عأد ولو حامبل بفحبدك صبولجان كن  حّر من الخطيّ. إن  ح

 الملش.

حافظوا عل  نعم. المحأ. وميزة التواضع. كونوا شاود حقيقيّين ليسوع المسيح. واواوا الدّر بالمحأّ.  بس مبا 

تبا حوقّبو الفالحب.. ومبا تخبافوا الدبّر  ح  ح مبا بيبتحّجج بالبدبشتتحّججوا بالمحأّ. تا تاربوا من مواوا. الدّر  الفبالّ 

 حدّمر كاتو.

التزموا إلتزام كامل باللنيس. وبلّل تعاليماا  وثابروا عل  الصال بدون ملل. كّرموا أّمنا مرحم العد ا  وتسلّحوا 

 . إز عبوا بالمسأح.  ألنّو إسم مرحم العد ا بيأدّد الظلم. وبيسحن الدّر. كونوا  نأان بقلّ نالعبالم  ولبو ببدون ثبو

األ ض صال وبخبو . كونبوا قدّحسبين وقدّسبوا األ ض. د   القداسب. طوحبل  للبن تأّكبدوا إنّبو لّمبا بتلبون أفلبا  هللا 

 مبعقوللن  ومحأّ. هللا بقلوبلن  بتلون قّوة هللا بزنودكن وبتوصلوا. وتأّكدوا إنّو كّل مبا تلونبوا عبم تصبلّوا  بلبون عب

 إسم الرّ .تا تتقدّسوا وحتمّجد  صلاّل معلن ب

 ضعفك حتّى تتغلّب عليه -4

كّل قفل لو مفتاح. وكّل با  لو غال ما بيفتحو غير مفتباحو. المبوإ سبّلر ببا  السبما والخطيّب. قفلتّبو. الصبليّ 

  مبا فبال الصدليب هدو مفتداح بداب السدهانو المفتاح اللال بيحّل قفل الخطيّب.  بيحبّل غبال المبوإ وبيفبتح ببا  السبما. 

السما واأل ض عل   ا  الجلجل.. الأا  واضح وملمو  ومقدوع وكبّل  السما مطرح ما بيلتقوبا  ا مفتاح غيرو.

إنسان بيقدع قاد  حدوفو. الأعض بيفلر إنّو ما لو قفل  وبيفتح مين مبا دفدبو. ببس تقبّر  مبن الأبا  بتعبرف إنّبو لبو 

 قفل وما بيفتح إسّ بمفتاحو.

ّ الاال. المفتاح الحقيقال واحد: صبليّ المسبيح. مبا تتعأبوا تفتّدبوا المفتاح الحقيقال ما بينعرف إسّ ما تحّطو بقل

عل  مفاتيح تفتح با  السبما غيبر نالصبليّ  وس تتعبلّبوا تصبنعوا مفتباح غيبرو. كتبا  الأدبر حلّبال عبم حفنبوا عمبرن 

أا . وكتبا  الأدبر .  وحصأّوا وحدقّوا مفاتيح بتجّسد تصاميمام  بيعتقدوا إنّاا  ح تفتحلام الحصّمموا مفاتيحن الخاصّ 

حلاّل بيسخروا من صليّ المسيح. قدّام الأا  بتأيّن الحقيق. وكّل المفاتيح بتسبقم. كبّل مسبيرة حيباتلن مدبوا  صبو  

نالأببا   بنااحبب. المدببوا  أو معلببن المفتبباح وبتفتحببوا  أو بتوقفببوا حبباملين مفبباتيح فنيتببوا عمببركن علياببا وخببزلتلم 

 المسيح بتحملوا مفتاح با  السما.وخيّأتللم كّل آماللم. احملوا صليّ 

احملببوا صببليّ المسببيح بفببرح وعببزم وشببجاع.  مببا تأببالوا بالسبباخرحن  ومببا تتوقّفببوا وتألببوا قببدّام النبباححين  وس 

تنوحوا كّل ما توقعوا مع الناححين. الألال والنواح ما بيصبنعوا تبا حخ الخبالص  وس قبرع الصبدو  والنبد  بيفتحبوا 

بتصبنعوا دمبوع التوبب. الصبادق.. دمعب. توبب. واحبدة بتفبتح ببا  السبما. دمعب. التوبب. مبا  با  السما. تبا حخ الخبالص

احمول صليّ المسيح وامدال عل  دعسباتو بتلبون العبل ا حبدّك متبل مبا كانب   بتْنِزل إسّ عل  خدّ المؤمن الدجاع.

سبوع. وكبّل مبا اضبطادإ حدّو. وكّل ما انجرح  قول: مع وروحاإ المسيح. وكّل مبا تألّمب  قبول: مبع آسمبش حبا ح

. ببس تحمبل صبليّ ضعفك حتّدى تتغلّدب عليده مدش حتّدى تدتحّجج فيده وتأادل  وانان  قول: كرمال مجدك حا   .

المسيح  س األلم بيلوحش وس التعّ بيادّك  وبتمدال باأاإ وصبأر وبصبم . عنبد وصبولش للأبا  فبرح عأبو ك  ح 

 بلاير علا  مسيرتش. حفوق بلتير ألمش وتعّ سيرك  وسعادة وصولش  ح تفوق
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د   ولجلتلن طوحل باالنقط. من العالم  وصليّ المسيح باالدرق عل  اكتافلن  أعداؤكن كتا  ألنّابم أعبداء 

الصليّ. ما تجعلوا منام أعداء  للم. احلونم داحما بلاّ. الصليّ ولو كانوا أعبداؤكم بسبأأو. الدباو  والسبنين اللبال 

مّرة وثقيلب. ثقبل الصبليّ. احملونبا بصبالة عميقب. مبن ا حمبان  وبصبأر مبن واحال  ح تلون صعأ. كتير  وقاسي. و

الروببا  وبمحأّبب. مببن الصببليّ. العنببو  ح حملّببال األ ض  اللوكببّ  ح حتجببّرح بسببلاكين الجاببل والحقببد  الدببعو  

المحيط. فيلن كلّابا  ح تتبرنّح تحب  األلبم  الخبوف  ح حلبون علب  كبّل األ ض متبل الرحباح  والحبزن بقلبو  كبّل 

الأدببر. نببا  وببانلين وحاقببدحن  ح حتحّلمببوا بمصببير شببعوبام وحاخببدونم علبب  الأببؤ  والمببوإ عببن طرحببن الحقببد 

وه إحمبان. الحقبد والجابل  ح حعّمبوا أ وباء األعم  اللال  ح حسّموه عدال.  وعن طرحن الجال المظلم اللال  ح حسبمّ 

افظوا إنتبو علب  وّج المسبيح. حبدود ووماعباإ  ح حتايّبر وّج األ ض  حب المعمو ة. إثأتبوا إنتبو با حمبان والمحأّب..

محبّددتكم بددال حدددود  اخلّدووأنظمب. بدببرحّ.  ح تنمحبب  وتنلتبّ عببن ودحببد  وشببعو   ح تتبرنّح تحبب  النببا  والحدحببد. 

ي السفن الشاردة بالبحار ال ايجدة، وقلدوبكم وجهاعتكم الكنيسة ونظامكم اإلنجيل، وشونوا إنتو الهرساة اللي بت دّ 

. صبلّوا تبا تلبين تايه ومشّرد ومسدتجير. بصدلواتكم بتسدهطروا الرحهدة وبترّشدوا محبّدة عداألرض موانئ سالم لكل

 م. وتخّو الوحالإ واألنوال. ما تخافوا بالنااح.  ح حدرق نو  المسيح  وتدبعّ ح العقول المعتّ رة وتتفتّ القلو  المحجّ 

 .  وثقوا بفله القيام. والحياة  مجدو داحما آتالعالم. الصليّ وتتألّن اللنيس.. اثأوا بفحمانلم بالمسيح وما تخافوا

 محور الكون -5

الصليّ. كّل إنسبان بيفّلبر إنّبو اللبون عبم حبدو  حولبو نبو  ونبو محبو  اللبون.  اللون كلّو عم حدو  حول سرّ 

. اللبال مبا واللدي بددّو يكدون عدا محدور الكدون، بددّو يكدون مدإ الهصدلوب علدى الصدليبالصليّ نو محبو  اللبون  

 سّر الصليّ ما بيقد  حد ك سّر اللون:بيعيش 

ببوا كّل إنسان إلو شلل وكيان بالزمان والملان  مال قطع. الجليبد  والأدبر تبا ححبافظو علب  كيبانن بيخبافوا حقرّ 

من النا  حتّ  ما حدوبوا: شو بينفع الجليد إكا حافظ عل  شللو وكيانو؟ إكا ما دا  وصا  مال؟ مبا بيتالابل بباأل ض 

وس بدر. ما تخبافوا تقّرببوا مبن النبا  اللبال بتبدّوبلم ألنّبو بتحبّوللم لمباء حبال تبرووا األ ض. خلّبوا وس بيروي شجر 

 محأّتلم تلون مال الساحل تالال وحن ما كان  ما تخلّونا وامدة وتعطونا شلل وتاندسونا  ما بتمرق لمطرح.

حملّحابا وبيفسبد األكبل. والملبح الجيّبد اللبال ح. الملح الفاسد بيعبوكر المبال اللبال سزم الملح اللال ما بيدو  ما بيملّ 

بيببدو  بيختفببال بببالمال ومببا بيظاببر بالطعببام س شببلل وس لببون وس كيببان للببن بيعطببال الطعببم. وإنتببو ملببح األ ض. إكا 

بتجعل حياتش مللش وحدك بتلون  خيص. كاير  كّل ما تعطال حياتش بتلأر قيمتابا وبتألبغ كمبال قيمتابا لّمبا بتصبير 

الخأز نو نو عل  طاول. الانال أو علب  طاولب. الفقيبر. الرغيبو الطيّبّ لّمبا بيطلبع مبن الفبرن مبا  ملش اللّل.  غيو

بيسأل مين  ح حاكلو  الرغيبو تبا حتّاكبل  ا نسبان الصبالح  غيبو صبالح. تبا حخ الأدبر فبا غ لبوس الصبليّ  ألنّبو 

ر والمصببلو  وحببدو بيحييببش تببا حخ عببابر والصببليّ ثاببب . وتا حخببش إنبب  بيلببون فببا غ بببدون الصببليّ ألنّببش عبباب

 تش بحياة األبد. الصليّ نو اللال بيقدّسش بالزمن.وبياأّ 

بداحبب. الخلببن ونلببن ونااحبب. اللببون عببم حصببيروا كلّببن  بالنسببأ. ألهلل  باللحظبب. الحاضببرة. قببدّ  لحظبب. عمببرك 

. قبدّ  البزمن  قبدّ  الحاضرة نلّن بالمحأّ. بتلون عم تد ك سّر الخلود بحضبرة هللا. ا نسبان خالبد بالمحأّب. مبع هللا

عمرك  قدّ  كّل لحظ. من حياتش  ما تلتاال بدقّاإ الساع.: ما فيش توقّو دقّاإ الساع.  للن فيبش تلبون وبانز لّمبا 

يللي بيشيل هللا من عهرو، من فكرو وقلبو بيسحقو الزمن وبيغرق بالهوت، ومدش يعندي هللا مدا عداد الساع. تدّق. 

 ل مبا النبو  بيظابر المووبود للعيبون  المسبيح بيظابر الووبود للعقبل وللقلبّ.. مابموجود، يعني هو ما عداد موجدود

بدون النو  عبين ا نسبان عميباء عبن المووبود  وببدون المسبيح ا نسبان أعمب  عبن الووبود. هللا خلبن المبادّة وحبّم 

يعقبل المبادّة  النظام  خلبن العقبل وحبّم البروح وأعطب  الحيباة  مابل مبا ببالمنطن والتحليبل  العقبل بيبد ك النظبام وب

 با حمان والصال والعأادة الحّن  الروح بتد ك محأّ. هللا وسّر اللون وبتعطال الحياة.

فال زنو  بتنقطو بالربيع تا تبزحّن  وفبال زنبو  بتدبيخ وبتأقب  للخرحبو تبا تأبدّ   وفبال زنبو  بتنابر أو اقابا 

لو حلم.  صلّوا تا تفاموا حلمب. هللا وتعيدبوا الرحح تا توّصل أ حجاا لأعيد وتعأّن برححتاا األ ض. بلّل حرك. أهلل إ

خلّيبش حامبل  ححب. السبندحان والزعتبر  مبا تتلبّون ببألوان  إ ادتو  مش تا تايّروا مدبيئته. مدبيئ. ببيّلم داحمبا خيبركم.

نالعالم وتعأن برواححو. لمساإ أصابع هللا عليش أنّم مبن كبّل اللبال  ح حلأّسبش حباه العبالم وحزحّنبش فيبه. امدبال باأباإ 

 .عل  د   القداس.  خلاّل المسيح حعيش فيش  بتعيش بقلّ سّر اللون  بنأع النو 
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كّل الأدر انعطوا دحنين تا حسبمعوا  وحللبال عبم حسبمعوا قبالل. ومبن نالأدبر حللبال عبم حسبمعوا حللبال عبم حفامبوا 

ا حللببال سببمعوه وححيببوا حللببال فامببوه. السبباللين صببو  قببالل  وقببالل كايببر مببن حللببال عببم حسببمعوا وحفامببوا عببم حعيدببو

 المللوإ قالل والأا  ضيّن.

إصاوا  افاموا واشادوا. إصاوا لصوإ الرّ   افاموا الحقيق.  واشادوا للحقيق. حللال أد كتونا وعيدوا فيابا. 

أفلا ك  خلاّل اصم  تا تسمع وإصغِ لصوإ الرّ . للن انتأه ما تسمع تردّد صدى أفلا ك وتصاال لحالش: تخّط  

 كلم. هللا تنقّياا  تمحال حللال تمحيه وتلتّ اللال سزم تلتأو من ودحد.

ا نسان نو وزء من اللّل  الجزء سزم حصاال لللّل. مال نقط. المال للنار: نقط. المال ما فياا تلون نار  ولبو 

ببالنار نبال نابر  للبن نقطب.  كان  بتحوي من كّل شال من النار  للن النار كلّو نقم مال بمسيرة واحدة. نقط. المبال

صو  قلّ اب    المال اللال خا ج النار نال نقط. مال. إصغِ لمسيرة اللون إن  وزء مناا. اللون كلّو بمسيرة حجّ 

متل مسيرة األناا  صو  الأحر. ما تقأل تلون خا ج نالمسيرة. نقط. المبال اللبال خبا ج النابر مبا فيابا أببدا تصبّ 

 بالأحر.

لّيابا تنفبل لروحبش  كّسبر كبّل طأقباإ القدبو  وفتّب  التراكمباإ حللبال لفّبش فيابا العبالم  إصغِ  وإفام الحقيقب. وخ

وكسيتش وحجأ  وج هللا عنّش. تنازل وتخلّ  عن األفلا  حللال حجأ  صوإ هللا عنّش حتّ  ولو الأعض منابا كّونبش 

الصببدى الضبباحع  وصببنعش. إصببغِ بتواضببع وخلّببال قلأببش لببيّن وعقلببش حببّر. ا صببااء بببدون تواضببع وإنسببحاق ماببل

بالودحان: ماما حلون الصدى قوي بيضبّل الجأبل وأبل والبوادي وادي والحجبر حجبر. إصبغِ بتواضبع  افابم الحقيقب. 

 بعمن  واشاد بدجاع..

إصغِ تبا تفابم وتعبرف  وعبيش بحسبّ الحقيقب. اللبال عرفتبا: مبا بيلفبال تعبرف الطرحبن تبا توصبل سزم تمدبال 

سزم إنب  تقبرأ  هللا بينّو لبش د ببش ببس سزم إنب  تمدبال. وحللبال بيطلبع  علياا. هللا بيضّوحلش علب  الصبفحاإ ببس 

 بيطلع عاورحه  وحللال بيْنزل  بيْنزل عاورحه. ومطرح ما بتوصل  إورحش بيلونوا أخدوك.

كون داحما بحال. إصااء وفحبص ضبمير داحبم  عيبد حسباباتش كبّل حبوم  وغيّبر حياتبش ووبدّدنا. إصبغِ بتواضبع 

. والحقيقبب. بتحببّر ك. تحببّر  مببن الحأببال اللببال مربّطتببش: أفلببا كن الخاصبب. ومعتقببداتلم اللاتيّبب. بتسببمع وبببتفام الحقيقبب

وأنوائلم بتربطلم مال الحأال اللال بتبربم المركبّ علب  الدبّم. المركبّ علب  الدبّم بالمينبا حأبالو بتادّحبه وبتعطيبه 

حللبال سزم تقطدبو حأبل و ا حأبل حتّب  ولبو األمان للن ما بتسمحلو حأحر. خلّوا كلم. هللا تفلفلللن حأباللن وتقّطبش 

األمدان وهدم بددون سدالم الهسديح، تألّمتوا. ما تسلنوا بقلبّ أنبواؤكم وأفلبا كم حتّب  ولبو عطبتلم الراحب. واألمبان. 

ما تخافوا تتحّر وا من الدّم وتطلعبوا مبن المينبا. خلّبوا هللا ححبّر كم  وكلمتبو والراحة خدعة إذا ما شانت بقلب هللا. 

والروح حنفخ أشرعتلم بتوصلوا لدّم النو . المركّ تا حعأر الأحر مبش تبا حأقب  بالمينبا. تبا حأحبر المركبّ  توّوالم

وحروح للعمن الأعيد  سزم حفش كّل حأالو  إكا حأل واحد بقال  ابطو بيأق  بالمينبا. حبافظ ببس عالحأبال حللبال بتبربم 

رحلتدك ب العدالم هدي مشدوار قداسدتك. ش ا نسبان. ابش وحأبال المحأّب. والدبراك. حللبال بتربطبش بخيّبأشرعتش وبتووّ 

 .القداسة حالة تحّول دائم من الهادّة للنور

صلاّل تا تصاال  صلاّل تا تفام  وصلاّل تا تعبيش إحمانبش وتطأّبن وتدباد. صبلاّل تبا تتحبّول لنبو . إصبغِ بصبال  

لال ببدون خدمب. بتعمبل مبن افام الحقيق. بصال  عيش واشاد بصال. خلّبال حياتبش كلّابا تلبون صبال وخدمب.: إكا بتصب

صليّ المسيح بحياتش خدأ.  وإكا بتخبدم ببدون مبا تصبلاّل بتلبون عبم تخبدم حالبش. صبلاّل بمخبدعش. صبلاّل بعيلتبش. 

ال بعيلتش هللا. صلّ  . مع الرّ  بتحفظ  وحش وبتفتح عقلش عل  سرّ يّ وصلاّل بجماعتش اللنيس.. صلاّل بمخدعش بحميم

  المللببوإ. صببالتش لاّل بجماعتببش اللنيسبب. بببتحفظ كنيسببتش وبتقببرِّ بببتحفظ عيلتببش وبتوضببعاا بقلببّ الاببالوث. صبب

الدخصيّ. بفنفراد مع البرّ  بتحّطبش بقلبّ هللا  صبالتش العائليّب. بحضبن العيلب. بتوضبعش بحضبن الابالوث  صبالتش 

ي مدا اإلنسان اللدي بيصدلّي بيعديش سدّر الوجدود، واإلنسدان اللدتش بجسد المسيح. صلاّل. الجماعيّ. بقلّ اللنيس. بتاأّ 

الأعيبد عبن سبلون العبدم. تمبّر  بالصبم  انبدعش  تمّر  بالصم   الصم  المصاال الحبالّ  .بيصلّي بالكاد موجود

 .وحّب تا تتقدّس ر بالقداس.. إصغِ تا تسمع  تواضع تا تفام  آمن وتدّجع تا تداد بالمحأّ.  تخمّ 

 بناء الرّب أساسو الهسيح -7

   والسراج عم حنوص ونو و عم حخف  والظالم حالبش. ملّبو سبراولم العتم بيعأّوه زح لّما السراج حنوص بعزّ 

زح  قأل ما حنطفال وتارقوا بالعتم.. السراج اللبال بتسباروا علب  نبو و اسباروا علب  زحتباتو. السبراج اللبال بيسبار 

عبن عليلم اساروا عليه. سراولم عم حنوص وصا  نو  بيتلم أقر  للظالم. غرقبانين ببالنظر قبدّام عينبيلم غبافلين 

 النو  اللال بيضّوي عتماتلم.

نّو وا ظالملم بسراولم طالمبا فبال ليبل  مبا تنباموا علب  العبتم وتنطبروا ضبّو النابا  تبا حطلبع. لّمبا بيطلبع نبو  

الناا  بيألّش شال تانال وبتنسئلوا عن شبال الليبل. إكا خفب  نبو  سبراوش مبن نقبص الزحب   ملّيبه زحب   مبا تبروح 
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طفال   ح تنسأل عن سراوش اللال كن  عم تسار عل  نو و وانطفبا. نسراوش حتسار عل  نو  سراج خيّش وتترك 

خلّوا النو  ضاوي بلّل سراج حتّ  حطلع الناا . السراج بيعأّوه زح  ما بيعأّوه نواحا وأمانال وس بيعأّوه مبال بابوانال 

 انتم بنو  سراوش قأل شالش وإنتاوش. باستاتا ( و)من نيّن أ

 صا  سلّملم بالقلّ. الد و. الصايرة تح  والد و. اللأيرة فوق.. عيدوا النظر بأولويّاتكم

شوفوا الأنّاء الحليم كيو بيعال بنيانو: الحجر األكأر تح  والحجر األصار فوق. كتبا  مبن الأدبر نا حّبام عبم 

. والحبيم نبمّ مبن األ حأنوا حيطانن بالقلّ: ما عادوا عم حعرفوا اللأير من الصباير  وس األّول مبن ابخبر  وس المابمّ 

اللال حجرو األصار تح   وحجرو األكأر فوق بياوي وبيوقع الأنا. كتيرة الحيطان اللال عم تناا   والمداميش اللبال 

علاّل إن  بنيانش بحلم.: إبنال عل  أسا  المسيح  الصخرة األساسبي.  عم تتفّلش من وال العاملين وكأرحاء الأنّائين.

حبّم حجبا ك اللأيبرة عنبد األسبا   وحجا تبش األصبار فبوق. إكا بواحبد مبن  للّل بنيانش اللال بتحمل كّل مبداميلش.

حيطان بناءك  شبف  حجبر كأيبر بالمبدماك العبالال وحجبر صباير عنبد األسبا   فبّش حيطبش كلّبو وابنيبه مبن ودحبد: 

خوتبش ما كان كأير وعالال  من إنّو حناا  وحتادّم وحسقم عل   اسبش أو علب   ا  إ أفضل تعيد بناءك من األّول قدّ 

 أو أوسدك.

تأّكدوا منيح  إكا ما كان المسيح نبو األسبا  بلبّل بنيبان  ح حتابدّم وحنابا   ومبا تنأابروا بالأنيبان العبالال القباحم 

عا نسبان   ح حنابا  قبد مبا حعبال  و ح حمحيبه الزمبان. إكا كنبب  بنيب  بنباءك كلّبو واكتدبف  مبأّخر إنّبو مبش مأنببال 

بنداء دحبد. مبدماك مأنبال عالمسبيح أفضبل مبن ببرج عبالال بيابوي مبن البرحح. عالمسيح  واع فّلو كلّو وعّمرو من و

. المسبيح بيحمبل كبّل الأنيبان  والبروح الرّب أساسو الهسيح، إنتو حجارتو الحيّة والدروح القددس هدو مفتداح العقدد

  بتدبيلوا مفتباح بيجمع حجا  العقد وبيادّي كّل الحيطان. الروح  وح المحأّ.. المحأّ. مفتاح العقبد. إكا شبلتوا البروح

العقد: بيفرط العقد  بيتفّللوا األحجا   وبينابا  الأنيبان كلّبو. البروح القبد    وح المحأّب.  مفتباح العقبد اللبال ببيحفظ 

العاد. كّل حجر بالأناء لو مطرحو: كّل حجر بمدماك فال تحتبو حجبا  حباملتو  وحبدّو حجبا  سباندتو ونبو سباندنا  

مقصّ تا حعأاّل مطرحو. الحجر اللال بينقص مبن الأنباء بيأقب  مطرحبو فبراغ  وفوقو حجا  نو حاملاا. وكّل حجر 

للن بيترك مطرح للدتال والاوا والاأرة والبرحح. الحجبر اللبال بيبنقص مطرحبو بيبدخل عوامبل الخبا ج للبداخل. مبا 

الدبتال  تخلّوا فراغ بين الحجبر والحجبر  بيطلبع الأنباء  كيبش. ومبا تخلّبوا كمبان تبرا  ببين الحجبر والحجبر  بيقبوى

وبببيعال الببالج وبينسببا  التببرا  وبيتخلخببل الأنبباء. قببّوة الببروح حللببال بتجمببع حجببا  الأنبباء مببش التببرا  حللببال بيلصببقاا 

 بأعضاا.

. بايلبل البر : الحجبر حللبال مبا بيلبون بايلبل إثأتوا بأناء الرّ . ثابروا عل  بناء المللبوإ  كونبوا حجبا ة حيّب

أتبرك حالبش  إلو شبلل وس ملبان وس دو   حجبر مرمبال بلومب. حجبا .الرّ  بيأق  حجر بالروم.  إلو حجم بس ما 

بين إحدحن الرّ  الأنّاء الحلبيم  خلّيبه حنّجفبش وحقّصبأش  حدبيل الزاحبد منّبش وحلّمبل النباقص فيبش  خلّبال البرّ  حعطيبش 

لبرّ  خلّبال ا الدلل والحجم والملان  إن كن  حجر كأير أو حجر صاير  إلبش ملانبش اللبال إنب  مقّصبّ علب  قبدّو.

حأنيش بتاخد مطرحش بالمدماك. ما تحّم حالش بالمطرح حللال بيستاوحش: إكا أخلإ المطرح أكأر من مطرحش بتأقب  

نافر وبتخلخل الحيم كلّو  وإكا أخلإ مطرح أصار من الملان المعدّ إلش  بيأقب  فبال حولبش فبراغ. عأّبال مطرحبش  

 .حلملش. المسيح بيحمل اللّل والروح بيجمعلم وبيادّ حمول اللال فوقش  سنود اللال حواليش  والقال عل  حللال حام
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. ما تتوقّفوا عند وسائل القداسب. وتعأبدونا. س تعملبوا مبن القداسة هي هدفكم، والكهال بالهحبّة غايتكم الن ائية

لّبوا القداسب. تلبون وسبيلتلم الوسيل. غاح. وس من الااح. وسيل.. ما تجعلوا من وسائل القداس. نبدفلم وغباحتلم  وس تخ

لااحاإ ثاني.: الصال تا تقدّسلم  ما تقدّسوا الصال. الصوم تا حقّوحلم ما تبألّاوا الصبوم. ا ماتب. تبا تطّابركم مبا تعأبدوا 

ا ماتاإ. أناشيدكم تا تمّجد هللا ما تمّجدوا أناشيدكم. ما تسبتأدلوا المسبيح بباللالم عنّبو بتصبيروا تعأبدوا كالملبم  وس 

ر عناا بتصير نالتعابير عنلم نال الحقيق.. وس مّرة بتلون الللم. أنّم مبن الفلبرة أدلوا الحقيق. بالتعابير اللال بتعأّ تست

تفّلرنا. وس مّرة بتلون الخزن. أنّم من اللْنز اللال حاملتو  بتعأّر عناا  وس الفلرة أنّم من الحقيق. اللال عم باللال عم 

 من القربان. الخمر وس بي  الخأز أنم من الخأز  وس مّرة الجونرة أنمّ وس مّرة بيلون اللا  أنّم من 

المسيحيّ. مش دحان. وس نيلل ولناا كتا  وس معأد  المسيحيّ. نبال شبخص حسبوع المسبيح ببلاتو. المراحب. حللبال 

لمراحب.  خلّبوا بتعلس النو  مش نال النو . ميّزوا بين النبو  والمراحباإ حللبال بتعلسبو. مبا ترّكبزوا إنتمباملم علب  ا

قلألم بالنو . ما تاربوا من كاتلم تا تروحو عند هللا  وس تروحوا عند هللا تا تاربوا من كاتلبم  هللا ببدّو حباكم تقبدّمولو 

كاتلم مال ما نال تا حرفعاا وحقدّساا. ما تخلّوا العالم حدفدلم صو  هللا  خلّبوا هللا حجبلبلن إلبو. مبا تسبّودوا بلتابباتلم 

ضا حللال كتأونا آباؤكم القدّحسين. الحقيق. داحمبا نبال كاتابا. تبا تحلبال عبن هللا سزم تلبون بقلبّ هللا  مبا الصفحاإ الأي

. كّل كلم. بدّك تقولاا قّصبأاا بعقلبش  انحتابا فيش تحلال عن هللا وإن  خا وو. والللم. وسد مش صوإ طاحر بالجوّ 
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ل الحج ر مطرحو بالمدماك. والللم. اللال ما بتأنال بالنا. ما تحلال بروحش  نعّماا بقلأش  نّزلاا من تّمش مال ما بتنَّزِ

 إسّ وق  اللال بيلون كالمش أعمن وأبلغ من صمتش.

ما تخلاّل كالمش عن و اء الأحا  حلايش عن ا بحا .  وحوا صو  الجونر  ميّزوا بين الجبونري والسبطحال 

ّّ والقدرة. باالعبالم  مب ا بتعأّبوا مبال بالسبلّ.  وس عنبّ ببا برحن  وس تبين بحياتلم  وبين األساسال والاانوي  بين الل

بالجّرة: مال ما بتستعملوا أمو  ناأل ض بلكا لخبدمتلم  اعرفبوا اعملبوا ببأمو  السبما بحلمب. مبن البرّ  لخالصبلم 

مبا  كّل أ ض ولاا تربتاا ومناخاا  لاا أواحلاا تا تنقأاا وتز عابا  ولابا نأاتابا حللبال بيزّنبر وبيامبر فيابا: ومجد هللا.

فيش تطحن الصخر بالدوك.  وس تنقّ الترا  بالمادّة  وس تحّطبّ بالمعبدو . وس األ ز والسبندحان بيطلعبوا برمبل 

الساحل وس الموز والليمون بيطلعوا بصخو  الجرد. باألواحل حللال بفحدك عمبول شبالش  ومطبرح مبا البرّ  ز عبش 

 زّنر وثّمر. إكا ما تجلّ إ ما فيش تتدامخ.

لم مع الووود  ما تسعوا تليّفبوا الووبود مبع عقللبم  الووبود كبان قبأللم وبباقال بعبدكم  البروح وحبدو كيّفوا عقل

عمببن سببّر الووببود بنببو  الببروح األبببدي حللببال فببيلم. مببا تسببعوا  د اك الحقيقبب.  ابيلفببيلم وبينبباغملم مببع هللا  بتببد كو

ّّ نظبرك  بحواسلم بتأقوا محدودحن بمحدودحّ. نالحوا . اعرفوا إنّو حواسلم تا  تحأّوا فياا مش تا تحأّونا: لّما بتحب

ّّ سبمعش  بتصبير تعدبن  بتصير تعأد المخلوقاإ اللال بتدوفا  وبتنس  الخالن اللال أبعد من حدود عينيش. ولّمبا بتحب

ّّ أنفبش بتصبير تنقباد و ا  ألحان الدنال وأصواتاا  بتنس  تسمع صوإ هللا بالصم  اللال ما بيالمس دحنيش. ولّما بتح

ّّ كوقش بتصير أسير  )مصد  العطر(لدنال بتنس  زنو  المرج عطو  ا اللال وألاا الرّ  لإلنسان بحنانو. ولّما بتح

ّّ لمسش بتصير أسير الخا ج وبتلتاال عن الداخل. تخّط  حواسش ما تابرق  األكل والدر  وبتنس  الالا. ولّما بتح

 ل الألّو .فياا  وانفل من خاللاا للحقيق. مال ما بينفل شعاع النو  من خال

إكا قّسببي  حواسببش بتسببمش  وبيصببير حرتببدّ عناببا شببعاع النببو  ماببل المراحبب. وتعلسببلش صببو  العببالم. مببا تاببرق 

ش ش بيصير فرحاا حاّدبش  الفبرح الحقيقبال مبش نبو فبرح الحبوا . الفبرح الحقيقبال نبو حللبال بيتخّطب  حواّسببحواسّ 

ش وتجاوزنببا   و وبتببدو  بمحأّتببو. تخّطبب  حواّسببوبيتجاوزنببا لقلببّ النببو  مطببرح مببا بتاببرق بقلببّ هللا وبتعبباحن نببو

تخّط  كاتش ببتلمس طبرف النبو . كبّل مبا ببدك تنظبر للخبا ج غّمبض عينيبش وانظبر للبداخل بتصبير تقدبع الخبا ج 

د هللا، ك تدا تهّجدقدود إندت حواّسدأوضح. وكّل ما بدّك تسمع سّلر دحنيش واصغِ لصوإ الداخل بتصير تسمع أفضل. 

حّب حتّى بذل ذاتك: الدّم هدو الحبدر الوحيدد يللدي بتنكتدب فيده الهحبّدة،  .تا تهّجد مخلوقاتو ك تقودكما تخلّي حواسّ 

. والمجبد بالهسيح، شّل إنسان بيكون شلهة بتم هللا تا تصدير البشدريّة شلّ دا نشديد محبّدة والأاقال كلّو حأر عل  و ق.

 .داحما ألهلل

 مستقبلكم هو أّول يوم بالعالم اآلخر -9

السببما كيببو بتأنببال أعداشبباا بتببأناّل  وبتوضببع بيضبباا برفببن  وبتسببار علبب  فراخاببا بحنببان حتّبب   تببأّملوا طيببو 

سبوا فبراخلم علب  أشبجا  عبم دوا وحطيروا وبتحفظ اشجا  البرّ . عبم تأنبوا أعداشبلم وتوضبعوا بيضبلم  وتفقّ حرحّ 

  الدببجرة  حضببر  بدروشبباا الارحببان  والسببو  عببم حنخببر بجزعاببا  والصببندل عببم حرعبب  بأغصبباناا. إكا نوحبب

وا تبا دّ ا علياا وناحباتلم. عبم تتعأبوا وتلبتوا فراخلم وما بيأقاللم إسّ أغصان عرحان. تلقوبيتفرفطوا أعداشلم  وبيتدتّ 

 تأنوا أعداش متين. ودافي. حربوا فياا فراخلم وحرحّدوا وحطيروا وحعدعدوا نناّل كمان.

و عل  أعداشلم موّكلين كمان عل  أشجا كم. انتّمبوا انتّموا بالدجرة متل ما بتاتّموا باألعداش. متل ما توّكلت

بالجلو   انتّموا بالجلع  انتّموا باألغصان وانتّموا بالو ق وبيلفيلم كم قّدال وكم حأّ. ترا  تا ترسموا أعداشلم  

بأمانب.  أغصان الدجرة بتحميلم وأو اقاا بتفيّيلم. ما تارقوا بأعداشلم وتعلّوا أطرافابا تبا تعطبيلم األمبان  اشبتالوا

 الرّ   والرّ  بيعطيلم األمان.

امكم ب العدالم، عم ترشضوا تا تأّمنوا مستقبلكم ومستقبل أوالدشم، تذّشروا دايها إنّو مستقبلكم مش هو بخدر إيّد

كم تبا تعطبونم الحيباة  ومبا فبال حيباة ء. بتأّمنو مستقأل أوسدكم لّما بتأّمنولن السما. أبنالكن هو أّول يوم بالعالم اآلخر

إكا إنتببو مببا تقدّسببتو كيببو  سّ بالمسببيح. اعطببوا ابنبباؤكم المسببيح  وإكا المسببيح مببا كببان فيببش صببعّ تعطيببه ألوسدك.إ

؟! إكا ما أعطيتونم المسيح  كبّل شبال آخبر بتقبدمولن إذا الهسيح مش فيكم شيف بتعطوه ألوالدشمبتقدّسوا أوسدكم؟! 

سببلن العببالال وضببماناإ نالعببالم بتعطببوا أوسدكببم األمببان إحّبباه عقببيم وزاحببل  بيزولببوا ننّببال وبيببزول معاببم. مببش بالم

والمستقأل. أعطونم قداستلم وصلواتلم بتلفلوا أمانام باالعالم ومستقألام بالعالم الاانال. عم تسعوا لنجباحلم ولنجباح 

 أوسدكم بالحياة: النجاح بالحياة نو الوقوف قدّام هللا بدون خجل.

وا زاندحن. العمل بالجلو  مخفال مبا بيأبيّن وبيتطلّبّ وابد وزنبد. النبا  انزلوا عل  الجلو   اعتنوا فياا وكون

بتدوف الدجرة ما بيدوفوا الجبلو  وس بيدبوفوا عمللبم  للبن هللا اللبال بالسبما بيدبوف وبيأبا ك. اعتنيبوا بالجبلو   

نوا بالدجرة اللبال صونوا الجلع  احفظوا األغصان  انتّموا باألو اق  حافظوا عل  الدجرة بيحفظ هللا أعماللم. اعت
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الوقب   عم تحضنلم وتفيّيلم وتأوحلم من ولو نا حتّ  أطراف أغصاناا  حتّ  ولو كان عل  حسا  علو أعداشلم.

عم حمرق نو كاتو علب  األخيبا  وعلب  األشبرا   إكا األخيبا  مبا عأّبوا البزمن خيبر  األشبرا  بيعأّبوه شبّر وبيصبير 

قبدّامش تبا تعأّيابا مبن حصبادك مبن قطافبش وأغاللبش  بتأقب  قبدّامش  الزمن فا غ. كّل برن. من عمبرك سبلّ. انحّطب 

نا لألبد. إكا توقّف  والتفت  خلفش وتأّمل  ساللش الفاضي.  وحدنا دموع ننيا. وبتروح وبتصير خلفش وما فيش تردّ 

ا عأّيتاا من هللا. ما تخلاّل توبتش برحم. هللا من نعم. هللا بتملّياا  ونعم. هللا بتلفيش. وكّل ثاني. نال نقط. من األبدحّ. إك

 العالم حخطو سالل عمرك بتأق  ساللش فاضي.  وبتلدّ  خلفش كوم قش بيحرقاا الزمن وما بيأق  مناا شال.

ما تدخل بحوا  مع الديطان  إناال حدحاش معو قأل أّول كلم.  خلاّل حبوا ك داحمبا مبع هللا. حبدول سبطحش بعبد 

بتجال العياناإ اللأيرة والطوف والالج وبتتسبّر  المباّل للوصبالال  وبينابا  كّل شتوي وقأل الدلو  ألنّو إكا تلاسل  

عأّبوا عمبركم مبن محأّب. هللا  وقبد مبا تلبون التجربب. مارحب. مبا بتأبّر  الخطيّب.. السقو عل   اسش و ا  أنل بيتبش.

عأاّل البزمن. وحبدو  ّ  وقدّسوا الزمن اللال إنتو فيه  غلّتلم بتلون حرزان. ومونتلم داحم.. وحدو سيّد الزمن بيقد  ح

 .مولوا سالّتلم بتلتر غالّتلمالحصاد والاالل بيقد  حملاّل سلللم. قدّ 

 اعهلوا الخير بدون شلل -10

مسيرة اللون نال و ش. بناء مللوإ هللا. بتدبأه و شب. بنباء نيلبل عظبيم حجبا و مبن صبخو  مقبالع نالعبالم  

مديئته. بيستخرووا الحجا ة من صخو  المقالع باالدنال وبيأنونبا والأدر نناّل الفعل. بقّوة هللا ونناّل الأنّائين بحسّ 

 حجر و ا حجر  مدماك و ا مدماك  بيعطياا هللا الحياة وبيصيروا نناّل حجا ة حيّ. بأناء الايلل.

قسم كأير من الأدر بيأنوا نياكلام الخاص. من حجا ة بيستخروونا من صخو  وبيدّعوا إمتالكاا  بيأنوا فيابا 

جر  مبدماك و ا مبدماك  للبن مبا بيقبد وا حعطونبا الحيباة بتأقب  ميّتب.  ألنّبوا هللا وحبدو بيعطبال الحيباة. حجر و ا ح

نالنا  الزاحلين بيتركوا الحجا  والصخو  والمقالع وبيااد وا نالدنال وبتيكل نيباكلام الصبايرة المأنيّب. مبن حجبا  

يباكلام. وحبدو نيلبل البرّ  أببدي وداحبم ألنّبو حباّل. ابنبو ميّت. وبتزول مع الزمن. فبانيين  س بيأقبوا ننّبال وس بتأقب  ن

نيلببل الببرّ  األبببدي وكونببوا حجببا ة حيّبب. فيببه  س تأنببوا نيبباكللم الصببايرة الموقتبب. مببن حجببا ة ميّتبب. بيفنياببا الببزمن. 

وا اعملوا بماابرة وفرح وتضامن ومحأّ.  اعملوا بصأر وتواضع وبطاع. لرّ  الايلل. ألنلم عم تدتالو بقّوتبو  إبنب

 بحسّ مديئته.

. إكا شف  فاعل مش عم حعمل شالو  اعهلوا الخير بدون شلل. ما تسعوا ورا الراحة، الراحة خطر شبير عليكم

س تنتقدو وس تدحنو وس تلعنو  مسوك معدو ك أو منجلبش وكفّبال شبالش  شبالش  ح حخلّيبه حدبتال  الأنباء إلبش وإلبو  

ه الحصباد. انظبر لخيّبش ا نسبان نظرتبش لبلاتش. كبّل شبال بتدبوفو بخيّبش والحصاد إلش وإلو  وكلّام لرّ  الايلبل وإلب

ا نسان فيه منّو فيش  ألنّو كّل إنسبان نبو إنب  مبع شبوحّ. فروقباإ. وببدل مبا تحلبال علب  خيّبش  وح إحلبال معبو أو 

. س تدحن أبدا وس تحلم عل  حللال بتدوفو عينيش  ما تحلم عل  المال اللبال بتدبوفاا ّّ با نباء  مبا  التزم الصم  المح

فيش تعرف بعينيش إكا كان  حلوة أو مالح.  علب. أو مدق.  وخبوابال الخمبر مبن ببّرا كلّابا متبل بعضباا ولبو الخمبرة 

 بقلأاا بتختلو. انظر بعينيش للخا ج وانظر بقلأش للداخل. القلّ ما بيدحن.

م وبتقتللم. المعرف. بدنا محأّب. ما تدّعوا المعرف. المطلق. وتأنوا نياكل عل  حجم معرفتلن بتناا  عل   ؤوسل

ّّ ما  ح تفام حتّ  لو بتعرف كتير. المحأّ. أعظبم مبن البلكاء. منطبن المحأّب.  تا تصير فام. قد ما بتعرف إكا ما بتح

أسم  من منطن اللكاء. المعرف. الخالي. من المحأّ. فا غ. من الروح مدّمرة لإلنسان. األ ض كوكّ مقدّ  وطأتبه 

  نّو ته أنوا  الروح وقلّ هللا عليه.أقدام إله اللون و

الأدببر بمعببرفتام الخاليبب. مببن المحأّبب. وعلببوا األ ض مرحضبب.: صببا  أكلاببم سببّمام وشببرابام عطدببام  دواؤنببم 

مرضام  نوانم عم حخنقام   احتام تعّ  وسبالمام قلبن  فبرحام حبزن وسبعادتام عبلا   حقيقبتام ونبم وونمابم 

ر معرف. أكار وحلم. أقّل. صا إ النظرحّاإ بعقولام مال الضأاب. عل  صا  عند الأد حقيق.  وصا  نو نم ظالم.

الجأال وبالودحان ما بتخلّيام حقدعوا شال متل ما نو: نظرحّاتام عم تحجألام نظبرنم. عمبا اتام عبم ترتفبع  أخالقابم 

قب.  عالقبتام عم تنخفض. مقتناحاتام عم تزحد  قيمام عم تنقص. حلبيام عبم حزحبد  صبالتام عبم تقبّل. مصبالحام عمي

سطحيّ.. واوااتام مليان.  داخلام فا غ. طرقاتام عم توسع   ؤحتام عم تضين. طرقاتام كايرة بس مش عم تودّحام 

لعند بعضبام. وسبائل إتصباستام عدحبدة ببس مبش عبم توصبلام بأعضبام. أسبرتّام كأيبرة ومتينب. ومرححب.  وأسبرنم 

نطروا. بيركضوا تا حدبّروا معيدتام  بينسبوا تيبدبروا عيدبتام صايرة ومفّلل. وتعأان.. بيعرفو حسرعو ما بيعرفوا ح

سجناء عبم حتأبانوا برفانيّب. سبجونام  تباحاين بيتأبانو بالمسبافاإ  وحياتام. بينطلقوا بسرع. للخا ج بياملوا الداخل.

قبراء اللال اوتازونا  أمواإ عبم بيفباخروا بفخامب. قأبو نم  عبم حموتبوا مبن الجبوع وقاعبدحن علب  معباون الخأبز  ف

وقاعدحن عل  كنوز طمرونا بأنفسام  ليش عم تْنزلوا تح  الطاول. تا تاكلوا الفتاإ المتساقم والماحدة ممبدودة كلّابا 

إللببم. الأدببر عببم حز عببوا األ ض شببوك  نلببن نبباعم عببم حدغببدلام إوببرحام  للببن بببس حنمببا وحعسبب   ح حمببزق أقببدام 
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توقدوا وبترموا أنفسلم بالنا  اللال بتضرمونا  وبسبتاربوا كيبو بتحّطأوا وبتلدّسوا وبتدعلّوا وب األويال اللال واحال.

 عم تحترقوا!؟ الأدرحّ. ضاحع.  ا نسان مرحض  والعالم عم ححترق.

هللا محأّ. نو الادف والدليل للأدرحّ. الضاحع.  المسيح نو الدواء لإلنسان المرحض  ماء المعمودحّ. بالروح نبو 

معرفب. علب  المسبيح  كبّل معرفب. مأنيّب. خبا ج أسبا  المسبيح ببتالللم. المعرفب.  حللال بيطفال حرحن العالم. أبنوا كلّ 

بيضدّل اإلنسدان عدايش بالكآبدة  بدون  وح وال. الأنا المأنال عل  ا نسان كّل ما حعال كّل ما حسبحن ا نسبان تحتبو.

 اوا لأعضببلم  اصبباولعنببد بعضببلم  انظببر ا. اوصببلووالقلددق مددا بيكتفددي وال بيرتددوي حتّددى يتوّحددد مددإ ذاتددو بقلددب هللا

لأعضبلم  سببلّموا علبب  بعضبلم  عببّزوا بعضببلم بلبالم المحأّبب. والتدببجيع  اطلعبوا مببن كاتلببم لعنبد بعضببلم  احضببنوا 

ال الودحبان وتعبال علب  بعضلم بمحأّ. المسيح. اشتالوا بحقل الرّ  بدون كلبل وس ملبل  خلّبوا أصبواإ معبادحركم تتلّب

لّكر النبا  بموسبم الحصباد. خلّبوا صبلواتلم للبرّ  تدبقّن الصبخو  صوإ ضجيج العالم  وخلّوا أصواإ مناوللم تب

 .دوا هللاالطرشا  وتفّجر الينابيع الخرسا  الصخو  بتسمع الصال والينابيع بتحلال  وكلّام بيصلّوا وبيمجّ 

 اسلكوا درب القداسة بفرح القيامة -11

وبرا  ووبرا  شبال بعبازة وشبال ببال ماشيين عل  د و  حياتلم حاملين أثقبال وأعأباء ونمبوم كايبرة  حباملين 

عازة  وموزعين كنوزكم بلبل وبرا كم  خبالطين كنبوزكم بقدبو كم  مبا عبدتو تعرفبوا كْنبزكم وحبن وس ببأّي وبّرة  

وورا  بتوقع وبتنلسبر وكنبوز بتنابد   س بتدبوفوا وس بتبد وا علب  عجقب. وبرا كم  ونبا  بيابد وا كنبوزن علب  

كّل وّرة حامليناا وما فياا من كْنزكن بتلون مليبانال لابو وحمبل زاحبد بعيبن  د و  حياتن وبيوصلوا محّملين فّخا .

تخلّوا عن ورا  السبخرة اللبال بيسبخركم إلابا العبالم  ولبو كنتبو حملتونبا مدبوا  طوحبل وتعأتبوا  مسيرتلم وبيتعأّلم.

كْنبزك كلّبو بجبّرة واحبدة  علياا وتعلبتوا فياا وحملن تعّودتوا علياا. اعرفوا وحن كْنبزكم وحّطبوا فيبه كبّل قلبألم. حبمّ 

 واحملاا منيح. بتحفظ كْنزك وبتوصل مليان.

وّرة واحدة حمول: وّرة المسيح ونو بيلنِزلش حانا محأّ. وبيحملاا معش. قد ما تنتلال بتضّل تساع. وقد ما تتقبل 

ختبا  إنب  د ببش بتضّل خفيف.. وكّل الجبرا  الأاقيب. كلّابا فّخبا  ولبو كانب  فاضبي. بتأقب  تقيلب. وبتحنيلبش ضبارك. ا

كبّل مبا  باالدنال  ما تخلاّل د و  الدنال نال تختا ك  وما تحّمل وبرا  نالعبالم اللبال بيحّملبش حانبا تبا حلايبش وحتعأّبش.

تلتر ورا ك كّل ما تأعد عن وا ك. كّل وّرة بدنا مساف.  وكّل ما حلتروا ورا ك بتزحد حولبش المسبافاإ وبتصبير 

مبن خيّبش. تبا تحبافظ علب  وبرا ك  وحتلّسبروا. بتصبير الجبّرة أنبمّ  نأعضبتأعد عن خيّبش تبا مبا حصبطدموا الجبرا  ب

بتخسر خيّش ووا ك. اعرف إنّو كْنبزك ثمبين كتيبر للنّبش حباملو بفّخبا ة. وكبّل خباّل إلبش كْنبزو ثمبين وحباملو كمبان 

بقلّ الجّرة بيدوف بتصنع وّرتش بفحدك وبتتلعوك بقلأاا  بتقعد بقلّ الجّرة وبتقول الدنال فّخا   اللال بيقعد  بفّخا ة.

 الدنال كلّاا فّخا . اطلع من وّرتش وشوف الدنال متل ما نال مش متل ما إن  ابتدعتاا بقلّ وّرتش.

تدا تف دم خيّدك اإلنسدان، مدا تدروح صدوبو كّل واحد حملاّل وّرتو من كْنز المسيح ألنّو نو وحدو اللْنز الحقيقبال. 

 لق حّط ا بقلبك. بنظام فكري شغل عقلك، روح صوبو بهحبّة من روح الخا

يلم بتلونبوا تقبال كونوا حأّاإ قمبح مليبانال علب  بيبد  البرّ   لّمبا المد احب. بتعمبل فبيلم وبتبرميلم ببالجو تبا تنقّب

التبأن بياخبدنا الابوا  عبوا ببأنراءاإ الحيباة  مبا تلونبوا حأّباإ فا غب. خفيفب. متبل قبشّ وبتاأطوا علب  الأيبد  تبا تتجمّ 

انتلوا من المسبيح بتأقبوا  يلم وبيعطيلم وزن إسّ المسيح.. وتأّكدوا إنّو ما فال شال بيملّ تااحاا خا ج الأيد  وبيدتّ وبيد ّ 

حطيبر لأعيبد. علب  الأيبد   حلم والتبأن والقبشّ عوا. وطالما إنتو عل  الأيد   ح تضبّل المد احب. تبد ّ عل  الأيد  وبتتجمّ 

 بالمليال والدوال. كّل حأّ. قمح بتأق  لوحدنا حتّ  ولو انجمع  مع بقي. الحأّاإ إخوتاا

حجر الطاحون والمال والنا  بيعملوا مبن حأّباإ القمبح كلّابا طحنب. واحبدة و غيبو واحبد. مبن الحقبل للرغيبو 

المدوا  طوحبل: صبلّوا للمنجبل حللبال بيحصبدكم  وللمبو ج حللبال بيد سبلم  والأيبد  حللبال ببيجمعلم  والمد احب. حللبال 

درب القداسددة مددن الحقددل  للببال بتعجببنلم  والنببا  حللببال بتخأببزكم.بتنقّببيلم  وحجببر الطبباحون حللببال بيطحببنلم  والمببال ا

 .للرغيف، من التراب للنور، من الهزود للصليب والقيامة: اسلكوه بفرح القيامة

 القداسة مش حظ القداسة خيار -12

دببوا الأدببر علبب  آحبباإ تببا حببيمنوا وحدببوفوا  وعلبب   سببائل تببا حسببمعوا وحعرفببوا وعلبب  طرحببن تببا حمدببوا  بيفتّ 

 وا للخالص والسعادة.وحوصل

 ابح. نال القربان  العالم. نال الصليّ  الرسال. نال ا نجيل  والخالص باللنيس..

وأعظبم وأقبد  عالمب. نبال عالمب. الصبليّ  الصبليّ نبال عالمب. محأّب. هللا  للبم  خلّبوه كمبان حلبون  أنمّ  -1

 بلّل العالم. العالم.  ح حدعّ عالم. محأّتلم ألهلل. عالم. الصليّ عالم. محأّ. مش عالم. تحدّي. ونو  ن



 14

0 

خالص الأدرحّ. باللنيس.  اللنيس. نال حللال حاملال مدروع الخالص حللال بدؤه المسيح مبن ألفبين سبن. ومبا  -2

بينتاببال قأببل نااحبب. العببالم  كببّل أمببواج الدببّر  ح تببتحّطم علبب  صببخرة اللنيسبب.. إلتزمببوا إلتببزام كامببل باللنيسبب. وبلببّل 

 .ونم تنقاح.تعاليماا وس تنقّ 

وأعظم  سال. نال  سال. ا نجيل حللبال بتحمبل تعلبيم المسبيح  وس حبرف مبن كالمبو بيبزول قأبل زوال  أنمّ  -3

العالم. حللال ما بيعرف ا نجيل بيأق  وانل وعاحش بالظالم ولو عنبدو كبّل معرفب. البدنال. وحللبال مبا بيعبيش ا نجيبل 

 نجيل بتأق  داحما نال نال.. حقيق. ا )حاللم( بيلون مش عاحش  وس تحّرفوا تا تأّر وا

أهم وأعظم بية هي القربان الهقدّس، جسد الهسيح، حهل الفصح الحامل خطايا العدالم، اإللده الحدي القدائم  -4

 .من األموات

عأث تفتدوا عن عالماإ أنّم من عالم. الصليّ  ما تطلأوا  ساحل بتعتقدوا إنّابا أنبّم مبن  سبال. ا نجيبل  مبا 

كنيسبب. المسببيح  مببا تلتاببوا تركضببوا و ا آحبباإ تأاببر عيببونلم أعظببم مببن آحبب. القربببان  تفتدببوا علبب  خالصببلم خببا ج

 اع ألنّو بيودّحلم إل  الفراغ. . ابتعدوا عن السحر الخدّ المقدّ 

العالمبب. حللببال مببا بتببدللم علبب  عالمبب. الصببليّ تجنّأونببا. الرسببال. حللببال مببا بتنأببع مببن  سببال. ا نجيببل انملونببا. 

بالصليّ واللنيس. وا نجيل والقربان بتتقدّسبوا.  للقربان ا كلونا. وباللنيس. كلّاا بتميزونا. العجيأ. حللال ما بتودّحلم

  ما تنطرونا تاأم وتجبال لعنبدكم مبن الخبا ج  القداسة خيار القداسة مش حظّ  هللا خلقلم تا تتقدّسوا مش تا تموتوا.

نعهددة وإرادة: النعهددة مددن عنددد هللا واإلرادة مددن القداسددة  سزم تعيدببونا وتحقّقونببا مببن الببداخل. مللببوإ هللا بقلببألم.

 .. إن  قدّحس بالقّوة  اوتاد تا تلون قدّحس بالفعلعندشم

 الهحبّة نور بيشإ -13

المحأّ. مش عاطفب. بدبرحّ.  المحأّب. قبّوة خلبن  المحأّ. مش تعلّن  ألنّو المحأّ. حرحّ. والتعلّن عأودحّ.. أهلل حرحّ..

المحأّب. مبش  المحأّ. مش غرحزة نابع. من الحوا  المادحّ.  ناّل قّوة حياة نابع. من الروح. إلايّ. وقّوة قيام. سماوحّ..

المحأّ. مش شعو  موّوه باتجاه معيّن  المحأّب. نبو   عادة ميت. بتربطنا وبتعلّقنا ناّل قّوة تجدّد داحم بتحيينا وبتحّر نا.

ش عادة  أهلل مش تعلّبن  أهلل مبش فلبرة. أهلل حقيقب.  أهلل أهلل مش شعو   أهلل مش عاطف.  أهلل م بيدع بلّل ا تجاناإ.

 حياة  أهلل خالن ومعطال الحياة.

المحأّ. اللال بتنأع من ا نسان ندفاا  المحأّ. ما بتطلّ ثمن  أو مقابل لعطائاا كاتاا. المحأّ. داحما بتروح لآلخر.

ّّ مبن كاتبو ّّ لبلاتو مامبا كبان نبوع محأّتبو وقّوتابا.  تروع لعند ا نسبان كاتبو اللبال بتنأبع منّبو. ا نسبان ببس ححب بيحب

إكا محأّتش من أهلل حعنبال لخيّبش ا نسبان  وإكا  المحأّ. اللال بتنأع من أهلل وبيستمدّنا ا نسان منّو ندفاا ا نسان ابخر.

ّّ كاتبو ببابخرحن  وبيفّلبر إنّبو بيحبأّام. محأّتش منّش حعنال إلبش. وا أببدا ببين مبا تخلطب ا نسبان اللبال محأّتبو منّبو  بيحب

 .المحأّ. والرغأ.  وبين المحأّ. والعاطف.  وبين المحأّ. والعادة  وبين المحأّ. والتعلّن

 

 بتقتل الشّر اللي فيك اعترف بخطاياك -14

لّمببا ا تفببع حسببوع سببقم الدببيطان. المعمدببن فيببه مببن الأدببر  احببح معببو  واللببال واقببو بببد بو معببّرض حوقببع. س 

كّل نّمو حزّو  صو ة هللا بلننش وبقلأش وحزّو  صو تش بنظرك. بدّو حاك تعرف هللا تتعمدن فيه وس توقو بد بو. 

غلم وتدوف حالش غلبم. بيبزّو  وبيدبّوه وبيخبدع: بيجبّر  حلأّبرك وقب  اللبال سزم تصبار  وحصبارك وقب  اللبال 

سزم تسبل    سزم تلأر. بيجّر  حوقّفش وق  اللبال سزم تمدبال  وحمّدبيش وقب  اللبال سزم توقبو. تحلبال وقب  اللبال

وتسل  وق  اللال سزم تحلال. بيحاول حقنعش تسرع وق  اللال سزم تأطبئ وتمدبال ببأمء وقب  اللبال سزم تسبرع... 

بلّل الحاسإ بدّو حخدعش. الديطان نو المخادع األكأر  المزّو  األعظم  غّداش خأيث  بالللّا  وأببو اللبل  نعتبو 

 الرّ  المعلّم.

ّّ ولدبو  وس مّرة الديطان بيجال بصو تو الحقيقيّ.  أبدا ما بيجال بصو ة بدع.  نبو بيعبرف ا نسبان شبو بيحب

ّّ تدبوفاا   ّّ تسبمعا  وبيفرويبش إشبيا بتحب بينجل   وبيجال بيلاّل بيحأّو كّل إنسان وبينجبل  إلبو: بيحليبش إشبيا بتحب

ّّ تدوقاا. ّّ تلمساا  وبيطعميش إشيا بتح   بيعطيش إشيا بتح

يببزّو وا بدببال بيدببأاو أصببفر وبيلمببع  وكببللش تببا حببزّو  الدببيطان صببو ة هللا لّمببا حببزّو وا المخببادعين الببلنّ ب

المحأّ. بحياتش بدّو حستعمل ا شيا اللال بيسّمونا الأدر محأّب. وبيخلطابا مبع هللا المحأّب.. أحاسبيس الارحبزة ومدباعر 

 ق. هللا المحأّ. الُمْحيِيَ..العاطف. و وابم التعلّن والعاداإ المستعأدة بيستعملاا الديطان تا حخلم عل  ا نسان حقي

 كّل نّم الديطان حعرقل اللال ماشيين طلوع صو  الرّ . وعل  طرحقش صو  الرّ  الديطان بدّو:

 أو حزححش عن الطرحن: بيخلقلش ندف تنجل  إلو وتتوّوه صوبو تا تدرد وتضيع -1

 أو حوقّعش تا توقو: بينصألش فّخ تا توقع فيه -2



 14

1 

                             ش وبيأّسش تا تتراوع وتروع. الماّم عندو إنّش ما توصل.                                                                         أأو حرّوعش لو ا: بيتعّ  -3

كّل شال بيجمع وبيوّحد عالخير بيلون من عند هللا  وكّل شال بيقّسم وبيفّرق بيلون من عنبد الدبيطان. الدبيطان 

يتسلّم عا نسان بواسط. أمو  نالدنال  كّل ما ا نسان بيتخلّص مناا كّل ما حتحّصبن ضبدّ الدبّرحر  وكبّل مبا حتعلّبن ب

فياا بيلون تحب  سبلطان الدبّر. الدبيطان سبيّد نالعبالم. كبّل مبا تابرق بالعبالم كبّل مبا تلبون تحب  سبلطانو  وكبّل مبا 

فيبه  إ تفعبوا عنبه   افيه  اعأرو الن إنتو مش من نالعالم  ما تارقوإن اتتحّر  من العالم كّل ما تتحّر  منّو. ما تنسو

 وا فعوه للرّ  بقّوة المسيح المرتفع عا الصليّ.

الديطان بيضّحش ا نسان باألّول  تا حأّليه بابخر. وداحما بياخد ا نسان عل  وانّم نو وا نسان عبم حضبحش  

عم حضحش نلّن مع الديطان  حتما  ح حألال بابخر. هللا حملبن  وللن نونيش الألاء وصرحو األسنان. ا نسان اللال

حأّليش باألّول  للن مبع هللا داحمبا بتضبحش ببابخر. داحمبا هللا بيأّليبش تبا حأدّببش  بيجبال الدبيطان تبا حضبّحلش وحأعّبدك 

وبيلره ا نسان اللال  الديطان بيلره صو ة هللا عنّو  ولّما هللا بيضّحلش  بيجال الديطان تا حأّليش  ما تخلّيه حخدعش.

عم حاخد صو ة هللا وبدّو حدبّوه نالصبو ة اللبال فيبه. الطرحقب. الوحيبدة تبا حدبّوه إبلبيس صبو ة هللا با نسبان نبال إنّبو 

حوقّو عمل  وح هللا اللال فيه. ساعتاا الصو ة الوحيدة اللال بتأق  باا نسبان نبال صبو ة الحيبوان.  غأب. الدبيطان 

 وان.إنّو حعطال لإلنسان صو ة الحي

شّل شلهة صدق بتقول ا هي س م بترميه بقلب الشّرير. وشّل السالح األساسال األّول ضدّ الديطان نو الصدق. 

 .إعتراف صادق بالخطيّة هو رمح بتخرق فيه قلبو

اعترف بخطايداك بتقتدل الشدّر اللدي والسالح األساسال الاانال نو التواضع. الصدق والتواضع حعنال ا عتراف. 

 فيك.

الديطان إنّو حلايش عن هللا. انتأه! بيحاول حلايش عن هللا حتّ  بأمو  هللا: بيلايش عبن معنب  الللمب. اللبال كّل نّم 

عم تصلّياا بالللم. كاتاا  بيلايش عن تسأيح البرّ  بلحبن الندبيد اللبال بتسبأحو فيبه. بيلايبش عبن هللا بالصبال حللبال عبم 

توقو بووه الديطان إكا ما فيش تركع قدّام هللا. الديطان ما بيجبال مبن الدبأابيش تلّكر منيح إنّو ما فيش  حانا. بتصلّيلو

 .والطوق اللال ساران علياا ومسّلرنا منيح. الديطان بيجال من الأا  اللال فاتحو تا تستقأل منّو

 الحرشة والحياة -15

ة. وفيه كمان حلون فيه فال فرق كأير بين الحرك. والحياة. فيه ا نسان حلون بحرك. بدون ما حلون فيه حيا

حياة بس ما فيه حرك.. ا نسان حرك. وحياة. اللون بمجّراتو ونجومو ومخلوقاتو اللايرة كلّو حرك. بس مش كلّاا 

 فياا حياة. الحياة بس باهلل الخالن. هللا نّوي الحياة.

عظيم.  للن الحياة ما  كّل حرك. باللون محلوم. بالموإ للن الحياة أبدحّ.. كّل حرك. إلاا نااح. ماما كان 

إلاا نااح.. الحياة أبدحّ. ألنّو الحياة أهلل  وأهلل أبدي. والحرك. بتزول للن الحياة ما بتزول. ا نسان فيه حرك. وحياة  

الحرك. محدودة بالملان والزمان  للن الحياة ما بيحدنا س زمان وس ملان. حرك. ا نسان محلوم. بالموإ وإلاا 

   للن الحياة اللال فيه أبدحّ..نااح. ماما طال 

المسيح إوا تا حعطينا الحياة  وتا حقدّ  الحرك. اللال فينا. المسيح بيعطينا الحياة األبدحّ. ألنّو إبن هللا والحياة من 

. وما فال بين ا ثنين: أو موإ بدون الهسيح حرشتنا محكومة بالهوت الحتهي. ومإ الهسيح إلنا الحياة األبديّةهللا. 

قدّسوا الحرك. اللال فيلن بالحياة من حسوع المسيح. ما تسعوا للخلود باالعالم بزمن ناللون بتمدحد حركتلن  اة.أو حي

بالزمان لألبد  ألن حتّ  الزمن محلوم بالموإ وإلو نااح.. الخلود بس بالحياة األبدحّ. بيسوع المسيح  وما فال حرك. 

 .خالدة أبدحّ. بالزمان ألن الزمان كلّو مش أبدي

 شّل عيلة هي عيلة مقدّسة -16

العائل. الأدرحّ. عل  األ ض ناّل صو ة العائل. ا لايّ. فال السماء. العائل. ناّل التال تنقبل مدبروع هللا مبن ويبل 

إل  ويل. ناّل التال تنقل محأّ. هللا وكلمته عأر األويال. إنايا  العائل. حعنال إنايا  مدروع الرّ  فبال الأدبرحّ.. حعنبال 

. تدبوحه العائلب. شّل عائلة هدي عائلدة مقدّسدة ألنّ دا صدورة هللا الثدالوثالخالص والقداس. عن الأدر.  انقطاع  سال.

 حعنال تدوحه صو ة هللا. العائل. التال تحمل مدعل النو  وتنقله من ويل إل  ويل كال حأق  العالم منّو  بنو  الرّ .

زمن  وحبربم األويبال عأبر التبا حخ  كبال تنمبو العائل. ناّل الحأل اللي حربم الأدبرحّ. بأعضباا البأعض عأبر الب 

الأدرحّ. وتلأر. وإكا انقطع نلا الحأل اللي حربم الأدرحّ. بأعضاا  وتنفصل عن تا حخاا  تصبير أويباس ضبائع. مبا 

لاا تا حخ وس نوحّ.. العائل. نال التال تعطال الأدر نوحّتام الأدرحّ.. وتطأع فبيام صبو ة هللا. العائلب. نباّل التبال تحفبظ 

كرة الأدرحّ.. الأدر بال عائل.  بدرحّ. بال كاكرة. ا نسان اللي بال كاكرة حضّل حأرم فال ملانه  وبدرحّ. ببال كاكبرة كا

 تتوقّو فال التا حخ وتموإ.
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العائل. ناّل األسا  بمدروع الرّ . وكّل قوى الدّر موّوا. كّل شّرنا لتدمير العائلب.  ألنّابا تعبرف أنّبه بتبدمير 

ساسبباإ مدببروع هللا. حببر  الدببرحر علبب  الببرّ   نبباّل حربببه علبب  العائلبب.  وحببر  الدببّرحر علبب  العائلبب. تتزعببزع أ

ّّ حرببه علب  البرّ . ألّن العائلب. صبو ة هللا. مبن ببدء تلبوحن نبلا اللبون  والدبّرحر حرّكبز علب  تبدمير  العائل. ناّل ل

 العائل.  أسا  مدروع هللا.

  ومع إخوته الأدر. ببدون العائلب.  حنقطبع نبلا ا تصبال وس العائل. نال الملان اللي حتّصل فياا ا نسان مع هللا

شببالء أبببدا حعّوضببه  وإكا حبباول ا نسببان إعببادة  بببم ا تصببال المقطببوع  بوسببائله الأدببرحّ.  حصببأح نببش و كيببش 

 ومعوّج  وتصير الأدرحّ. مرحض. ومدّون. كانأ. صو  الموإ الأطالء.

  هللا فياا. صونونا واحفظونا بالصالة والحبوا   بالتفبانم لم واحفظونا من كيد الدّرحر بحضوتصونوا عائال

با صببااء. إصبباوا لأعضببلم الببأعض بببيكانلم وعيببونلم وقلببوبلم وأفببوانلم  والافببران  بالصببدق واألمانبب.  واألنببمّ 

و احاإ أكّو إحدحلم  وأبعدوا ندحر ضجيج العبالم عبن بيبوتلم ألنّبه مابل العاصبف. الاووباء والمبوج العباتال  عنبدما 

 .حافظوا على دفء العائلة، ألّن دفء العالم شلّه ال يقدر أن يعّوضهخل إل  الأي  حجرف كّل شالء وحفّرق اللّل. حد

 

 رسائل متبقّية من شلهات مار شربل 5من 

عصا الراعال تا حقود فياا القطيع وححامال عنّو فياا ضد الدحا  ووحوش الاا   عصبا الراعبال الصبالح بتأقب  

ولجان. بعلو  السندحان بفحد الراعال الصالح بيصير مال الصولجان  والصولجان المرّصبع بفحدو عصا ولوكان  ص

اللدبتأان المليبان والدسب  المليبان مابل بعضبام. إن كنب  دسب  أو كدبتأان المابم  بيأق  بفحبدو مابل بعلبو  سبندحان.

 تلون مليان. إسع  داحما للملء ماما كان حجمش.

 اللال حواليلم وقدّاملم وو اكن أقل قيم. بلتير من ا شيا المووودة بداخللن. ما تتلاو با شياء الخا وي. ا شيا

مبا فيبش ترفبع النبا   ة بيعطيش داحمبا بيسبلّفش. هللا وحبدو بيعطبال.العالم وس مرّ  داحما الحقيق. بترتفع لّما العالم بيناا .

 فعش لّما ا تفع  بترفبع إخوتبش لّمبا ما تطلع شدّ إخوتش صوبش. المسيح  أعل  منّش. فيش تطلع وتددّن صوبش  وكلّ 

 بترتفع إن  بقّوة المسيح. لّما بتنجل  صو  المسيح بتجل  النا  اللال حواليش.

ما تعرضوا أ واحلم للأيع بأسواق نالعالم. أ واحلم ثمين. كاير  ماما كان الامن اللال بيدفعللم حاه العالم بيأقب  

أيعونا  العالم ما بيقد  حدفعللم ثمناا ألن ثمناا دم المسبيح اللبال انبدفع  خيص كاير وبخس قدّام قيمتاا الحقيقيّ.. ما ت

مللببوإ هللا مسببيرة مببش نببدف  بتحقّقببه فيببش بقببّوة الببروح  خطببوة خطببوة  حببوم و ا حببوم   باللامببل علبب  الصببليّ.

نبال  مبش مابل مبا  التأّمل إنّش تتطلّبع با شبياء مابل مبا بالتفاصيل الصايرة اللال بتملاّل ثوانال عمرك ثاني. و ا ثاني..

 نال مرسوم. بلننش أو مال ما إن  بدّك حانا تلون.

ّّ فلرتش عن الدخص مش الدخص بلاتو  وبتلره فلرتش عن الدخص مش الدخص نو نفسو. انتأبه  س  بتح

شخص. األحلام المسأق. نال قزازاإ ملّون. بتحّطاا عل  عيونش  تدحن وس تحّم براسش أفلا  مسأق. وأحلام عن أيّ 

حبّم براسبش حلمب. الطأيعب. وبقلأبش ومالابا وبروحبش  تدوف كّل إنسان بلون قزازاتش مش بلونه الحقيقبال. وبتصير

 قّوة تجدّدنا الداحم.

بببس تالّببم قببول غلّطبب . قببّر بالطتببش  إعتببرف فياببا  وصببلّح قببد مببا بتقببد . الالببم اللببال بتعتببرف فيببه وبتصببلّحو 

ببس تعتبرف فيبه ألهلل نبو بيصبلّح اللبال إنب  مبا فيبش عليبه  بيلأّرك ما بيصباّرك. صبلّح اللبال بتقبد  تصبلّحو والأباقال

وبيعّوض اللال إن  ما فيش تعّوضو... وما تأّر  غلطش بنيّاتش السليم.: نيّاتش السليم. ما بتلفال تبا توصبل عبا السبما  

م. نبال حّجب. ثما  أعمالش ونتباحج أقوالبش مبش سبالم. نيّاتبش. النيّب. السبلي سزم تلون أعمالش سليم. مال نيّاتش. المامّ 

الجانل. والجال مال النوم: ما بتعرف إنّش كن  فيه إسّ لّما بتطلع منّو. وّعبال النباحمين  ببس لّمبا بيوعبوا  ح حعرفبوا 

  إنّام كانوا ناحمين. ما تحلال مع ناحم  مش  ح حسمعش  وّعيه وإحلال معو.

ببروم  ن القداسب. اللبال فيبه بتلبون بطلب .كل ما تلأر القداس. با نسان كّل ما حأّطل حدوفاا  ولّما حالحبظ ا نسبا

الللم. براسش مال ما بيأرم الرامال الحجر بالمقالع وما بيفلتو إسّ ما بيتأّكبد مبن ندفبه. الللمب. مبن تّمبش مابل الحجبر 

من المقالع إكا انطلق  ما بيعود فيش تردّنا. إكا كلمتش ما  ح تصيّ نبدفاا س ترميابا ألنّابا بتئبلي. الللمب. اللبال مبا 

. وكبون إلاا عدّة تفسيراإ  إحلال الللم. اللال إلاا تفسبير واحبد ببسّ  اللال صيّ أكيد بتئلي. وتجنّّ تحلال الللماإبت

 كّل مّرة بتدوف غلم بدل ما تلوم بالحلال صلّح بصم . مال صالح أفضل من إنّش تعطال نصاحح صالح..

و   أو منقببوع بببالأخو  أو مطلببال   أو ماّطببس بببالعطالحجببر بالأرحّبب. تحبب  الدببمس  أو بببالنار مامببو  بببالمالّ 

و إسّ دبش وحجا  وبحص و مل. وقد ما حبنعم بأحسبن حباستو بيعطبال باأللوان  ح حأق  حجر. الصخر ما بيطلع منّ 

 ماما. بيجوز الواحد بدون التانال.إنّش تلون قدّحس شال  وتأيّن إنّش قدّحس شال تانال مختلو ت غأرة.
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ن بيرغبّ كايبر إشبيا مبا بيحتاوابا وبيحتباج كايبر إشبيا مبا بيرغأابا. داحمبا ببين  غأاتبش وحاواتبش  ا نسبا ميّبز

شبال بتعتقبد إنّبش بتمللبو باالعبالم  بالحقيقب. بيلبون نبو بيمللبش.  ثروتش بتنقا  بقلّ. حاواتش مش بلارة مقتنياتش. كلّ 

لبون سبيّد عليبه وكّل شال بتفّلر إنّو تح  سيطرتش باالدنال  بالحقيق. بيلون نو مسيطر عليبش. وكبّل شبال باالعبالم بت

فبرق كأيبر ببين التبوّ ط وا لتبزام:  بتلون فيه شرحش الديطان. إن  باالعالم تا تعطبال وتخبدم مبش تبا تتملّبش وتسبود.

ا تجاه اللال  احح فيه أنّم بلاير من السرع. اللال  احح فيابا. شبو نفبع  عيش ا لتزام باللنيس. مش التوّ ط بالجماع..

ما تألّش شال عل  األ ض إكا ما  ح حنتاال بالسما. وما تمدال طرحبن عباأل ض  السرع. والركض إكا ا تجاه غلم.

 ما بتوّصل عالسما.

ا شبيا  ما فيش تروح عالقداس. ببدون مبا تمبرق با نسبانيّ.. حواسش الخمس. ناقص.  ا حسا  نو اللال بيلّملاا.

رصب. والتجربب.  إنتاباز الفرصب. غيبر ميّبز داحمبا ببين الف اللال بتصير فيش أنّم بلاير مبن ا شبيا اللبال بتصبير معبش.

 الدخول بالتجرب.. إنتااز الفرص. مأاد ة للخير  الدخول بالتجرب. إنحدا  للدّر.

كيو شربتو وس مين اللبال ناولبش  الخطي. مال السّم. لّما بتخطال كأنّش شرب  سّم  إن  اللال  ح تتسّمم مش مامّ 

ملببأّش بببالترا  تببا حصببير تببرا    ا نسببان الجانببل بيضببلّ  دا.اللببوم علبب  حبب إحّبباه. بببس تتسببّمم وتمببوإ مببا بينفببع تحببمّ 

كبّل اللبال  علّبن فيبه بتصبير منّبو.توا نسان الحليم والبواعال بيضبّل ملبأّش بالسبما تبا حصبير بالسبما. المطبرح اللبال بت

بيدخل عليش وبتاخدو نيدا مش إلبش. كبل شبال بيطلبع منّبش وبتعطيبه نبو إلبش. وإنب  مبا بتنقبا  بيللبال بيبدخل عليبش  

تنقا  بيللال بيطلع منّش. اللال بيدخل عليبش نيبدا مبش إنب   اللبال بيطلبع منّبش نبو إنب . بقبّوة البروح اللبال بتسبتمدّنا ب

 بصالتش  حّول كّل اللال بيدخل عليش وما بتملش منّو شال  لقداس. بتطلع منّش وبتملّلش كّل شال.

اللال  لقدّام فدخ.  بّنا بيقدّمش ميّ..  بس تروع لو ا فدخ. الديطان بيرّوعش عدرة  وبس تقدّم عا طرحن الر ّ 

بيقّضال كل حياتو حربّع ور  اللنيس. مش ضرو ي نو اللال بيفوإ عالسما وبيخلّص نفسو. األفضل حسمع وبر  

مبا تاكبل تبا تدبأع   ضميرو لّما حدّق عالخطي.. كتا  حللال بيربّعو وبر  اللنيسب. حتّب  مبا حسبمعوا وبر  ضبميرنم.

و ا نسان بيعرف أحمت  بيأّطل ويعان  بس ما بيعبرف أحمتب  بيدبأع. شبأع ا نسبان مبا كول بس تا تأّطل ويعان. ألنّ 

 بيسّلر ا نسان  ا نسان نو اللال بيسلر. المش الخمر الل . أطيّ من طعم الجنس.طعم العفّ  إلو حدود.

 

 

 


