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  توطئة

ليت ، وأ أتفّقد غرفة احملفوظات يف دير املخّلص، وهي اأنعم هللا علّي مرّةً 
لقرب من مكتب سة العاّمة  نظري وقع  نْ أمانة السّر،  تقع يف ممشى الر

وفورًا . ١٩١٨-١٩١٣يومّيات الرهبانّية : ى ظهرهكبري ُكتَب عل  على جمّلد
ّلد، رغبًة مّين يف االطّ  دفعين الفضول الع على أحوال إىل أن أتصّفح هذا ا

من  هاة األوىل، مع ما رافقاحلرب العامليّ  سينالعجاف،  الدير يف تلك السنني
اعة الكربى، اليت رمت  ئات الفقراء اجلياع إىل لقمة خبز عند مبأهوال ا

تفاصيل دقيقة عن : وما لبثُت أن وجدُت كنزًا ال يُقدَّر بثمن. أبواب الدير
مساء الفقراء الذين توافدوا على الدير من بلدات  تلك املرحلة، مبا فيها لوائح 

وبكيفا وغريها، ولوائح أخرى عن كّمّيات الطعام املقدَّم،  جون واحملتقرة
ء الذين يقّدمون الطعام، وغريها من التفاصيل  وصورًة عتيقة عن الفقراء واآل

ّلد الثمني   . اليت تنام غافية يف هذا ا
حاًال ذهب فكري إىل أواخر سين العشرين، وهي السنوات اليت أمضى 

مه األخرية يف دير املخّلصاألب بشارة " قّديُسنا"فيها  ّ  ،ظفرتُ . أبو مراد أ
: ّلَدين الّلَذين يؤّرَخان تلك احلقبة، فرحُت أتساءل ،بعد قليل من التفتيش

ّلَدين، هل سأقع على خٍرب من هنا أو من هناك عن  إذا تصّفحُت هَذين ا
شا،  أبينا احملبوب؟ ومن دون إبطاء، رجعُت إىل كتاب األب قسطنطني 

ريَخ عودة أبينا الباّر بشارة أيب مراد املخّلصيّ  األبسرية  ، وحتّققت منه 
بشارة إىل الدير، بعد سين خدمته يف دير القمر وصيدا، فوجدُت أنّه عاد يف 

ّلَدين، وفتحُت عند شهر شباط، . ١٩٢٧شباط  ٢٧ وّملا عدُت إىل ا
عاد من خدمة الرعية يف صيدا قدس ": منه ما يلي ٢٧قرأُت يف اليوم املوافق 

عندها أدركُت أّنين ...". م.االب اجلليل املفضال اخلوري بشارة ابو مراد ب
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فلة يف بعضها، عن  خبار غري منشورة بعد، ولو  أمام كنز نفيس قد ميّد 
لضبط ما وجدته  .األب بشارة يف سنيه األخرية يف دير املخّلص وهذا 

يوًما بعد يوم، فرحُت أضع جانًبا ما  ،اليومّيات عندما أخذت بقراءة هذه
ألب بشارة   . يتعّلق منها 

ّلدان أخبارًا  ،يف الواقع ريخ  مشّوقةحيوي هذان ا عن مرحلة من 
سة األب العاّم آنذاك أغابيوس نّعوم ، أخباًرا أبو رجيلي الرهبانّية، حتت ر

ئنا األفاضل الذين  مل يُقدَّر لنا أن نعرفهم وجًها خيتلط فيها ذكر العديد من آ
يف مشّعة لوجه، مع ذكر أحداٍث مّرت على العامر، مظلمة يف بعضها، و 

ا، يف قسم صغري منها، ! هذه اليومّيات ت دّونيتيد الالبوركت . أغلبها ّ يد إ
األب العاّم أغابيوس  ، ويف القسم األكرب يد.م.استفانوس الياس ب األب
لميذ األب بشارة أبو مراد وابن سرجبال، البلدة ، ت.م.ب أبو رجيلي نّعوم

  .نا احملبوباليت خدمها كاهنُ 
وممّا جيدر ذكره مقدار اإلجالل واالحرتام الذي يكّنه كاتبا هذه اليومّيات 

ا عليه اليت يُ  وهذا ظاهر يف النعوت احلميدة. لألب بشارة أبو مراد طلقا
الرجل "، "املفضالقدس األب اجلليل : "، نعوت مثلانهذكر ي ماعند

، "الكاهن البارّ "، "الرجل الفاضل البارّ "، "يسالراهب القدّ "، "القّديس
لقد كان يَعي كّل منهما أّن يده ختّط . إخل، "بوبب بشاره احملمريضنا األ"

، بل هو مثال حّي للفضائل املسيحّية من الرهبان سرية راهب ليس كغريه
  . والرهبانّية

ّن بعض ما جاء يف هذه األخبار يّتفق مع ما دّونه ظ أيًضا  أوممّا يُالحَ 
قّصة هطول : مثالً (شا يف كتابه عن سرية حياة أبينا بشارة قسطنطني األب 

غري ...). املطر بعد انقطاع، عالقة األب بشارة مع األستاذ جورج حيمري
ِت على ذكرها األب  ها للمرّة األوىلؤ أّن هناك أمورًا أخرى جديدة نقر  مل 
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سك الدير  مثًال، قّصة الشرشف (شا أو غريه ّممن خّطوا سرية حياة 
  ...). األبيض، عالقة آل عودة مع األب بشارة

تعميًما للفائدة، ومع أّين من غري املختّصني يف نشر النصوص التارخيّية، 
ا من دون أّي تعديل أو تصحيح، ، ١قصدُت أن أنشر النصوص كما وجد

جعل النّص اليت أدخلتها هنا وهناك ألالطفيفة ت ستثناء بعض التعديال
  . وتشكيل بعض احلروف أسهل قراءة، كإضافة عالمات الوقف

ين نإخويت، أضع بني أيديكم ما وضعه هللا بني يَدّي، عّلكم تشاركو 
ريخ رهبانّيتنا . الفرحة اليت غمرتين عند قراءيت تلك األسطر الناصعة من 

مة"تعالوا نبحر مًعا يف  ّم العني ما رأته " رز دير املخّلص لتلك الفرتة، ونقرأ 
م  عيونُ  ّ على هذه " قّديسنا"شهود ثقات ودّونته أيديهم املباركة عن آخر أ
  .الفانية
  

 يتكّلم كلٌّ منها تسهيًال للمتابعة، نُقسم هذه الشهادة إىل أربعة فصول،
الفصل األّول، . مرحلة من سنوات األب بشارة األخرية يف دير املخّلص على

؛ الفصل الثاين، )١٩٣٠-١٩٢٧( اليت سبقت موتهالثالث على السنوات 
جنازته ودفنه؛ الفصل وقائع على دقائق حياته األخرية وحلظات موته و 

 األب قداسة يف أبو رجيلي س نّعومالثالث، على شهادة األب العاّم أغابيو 
ا األب العاّم  ؛ والفصل الرابع، على"غري االعتياديّة" بشارة شهادٍة أخرى دّو

انّية، يوم كان  املذكور يروي فيها كيف جذبه األب بشارة إىل احلياة الرهب
    .  دير القمر وداكاهن رعّيته يف 

                                                 
إلشارة إليه بوضع عبارة  ،لغوّي يف املخطوطخطأ إمالئّي أو  عند وروِد أيّ  ١ نكتفي 
   !].كذا[
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، الصالة رضَ فَ اخلامس أثبتنا فيه :  إضافّينيفصَلني ،يف اخلتام ،كما أورد
مسعان نصر املخّلصّي ملن رام  رمشندريتالرمسّي بعد، الذي ألّفه قدس األ

التأّمل يف سرية األب بشارة، وأحلقناه بقصيدة بديعة نظَمها األب املذكور 
؛ )٢٠٠٥سنة (مبناسبة مرور مخس وسبعني سنة على وفاة األب بشارة 

،  األب بشارة سرية شذرات مناألخري أثبتنا فيه، تتميًما للفائدة، 
  .كي نُتيح ملن مل يتعّرف بعد على سريته أن يطّلع عليها بشكٍل كاٍف ووافٍ 

عملنا هذا كّله راجني من هللا نعمًة، بشفاعة صفّيه املكرَّم، علينا وعلى  
  .   كّل من يقرأ هذا الكتّيب

  األب ميالد اجلاويش املخّلصّي 
  

  

  
  )١٩٢٧شباط  ٢٧يف ( دير املخلّصمن يوميّات 

 

كما أورد
الرمسّي بعد، الذي ألّفه قدس األ غري

التأّمل يف سرية األب بشارة، وأحلقناه بقصيدة بديعة نظَمها األب املذكور 
مبناسبة مرور مخس وسبعني سنة على وفاة األب بشارة 

األخري أثبتنا فيه، تتميًما للفائدة،  سادسوال
كي نُتيح ملن مل يتعّرف بعد على سريته أن يطّلع عليها بشكٍل كاٍف ووافٍ 

عملنا هذا كّله راجني من هللا نعمًة، بشفاعة صفّيه املكرَّم، علينا وعلى  
كّل من يقرأ هذا الكتّيب
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 الفصل األّول

  
  سنوات األب بشارة أبو مراد األخرية يف دير املخّلص

  ١٩٣٠شباط  - ١٩٢٧شباط 
ن يومّيات الدير   حبسب خمطوَطني يرو
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  ١٩٢٧٢سنة 
  
  ١٩٢٧٣شباط 

عاد من خدمة الرعية يف صيدا قدس االب اجلليل  ،منه ٢٧يف  - 
، اسرتاحة من اتعابه واختالء بنفسه امت .م.باملفضال اخلوري بشارة ابو مراد 

االختالء، وبنوع اخص الجل ضعف نظره بسبب املرض املدعو املآء الزرقاء 
  .كذلك ثقل مسعه. الذي يزداد عليه يوًما فيوًما

  
  ١٩٢٧ نيسان

يد، وقد جرى فيه منه ٢٢يف  -  ، هو اليوم السادس للفصح ا
لقداس االهلي يف معبد سيدة كالعادة، من بعد ترميم هذا   ٤الوعرة االحتفال 

يد من سنة  املعبد الكرمي وتدشينه يف مثل هذا اليوم السادس للفصح ا
الحتفال االهلي حضرة املدبر الثاين رئيس املبتدئني اخلوري . ١٩٢٢ وقام 

يت ب ، واشرتك معه قدس االبوين الفاضلني نقوال ابو هنا .م.يوسف 
                                                 

ّلد  ٢ ، وهو )قطع كبري، حجم وسط( ١٩٢٨-١٩٢٦ة يوميات الرهبانيّ راجع ا
  ٧إىل  ١٩٢٦كانون الثاين   ١٠خمطوط من حمفوظات دير املخّلص، متتّد أخباره من 

  . ١٩٢٨كانون األّول 
ر  ٩ إىلما نورده من يوميّات عن األب بشارة، من هذا التاريخ  ٣ ّ ، هو بقلم ١٩٢٨أ

هذا التاريخ فهو بقلم األب العاّم أغابيوس  ما يليأّما . م.األب استفانوس الياس ب
   .م.بأبو رجيلي نّعوم 

يقع مزار سّيدة الوعرة العجائّيب يف وادي بسري يف أسفل دير السّيدة املخّصص  ٤
قة خالّبة غارقة يف ُدعي كذلك لوعورة الوادي ولوقوعه يف منط. لالبتداء الرهباينّ 
  .الصمت واهلدوء
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وكان حاضرًا يف االحتفال قدس . م.هر بواخلوري اغناطيوس ضا. م.ب
، الذي ُدعي خصيًصا .م.االب اجلليل املفضال اخلوري بشارة ابو مراد ب

الجل مساع اعرتافات املبتدئني، لسبب تغيُّب مرشدهم اخلصوصي اخلوري 
، كما ذُكر يف حمله، وقد قام خبدمة القداس االهلي .م.مكاريوس قلومة ب

  .تالمذة دير السيدة انفسهم
  
  

  ١٩٢٨سنة 

ر  ّ   ١٩٢٨أ
، ذهب االب بشارة ابو مراد اىل بريوت ليطبب عيَنيه منه ٢يف  - 
  .٥يهواذنَ 

، ايًضا رجع الينا عائًدا من بريوت االب اجلليل بشارة ابو منه ٩يف  - 
  .يِه لعدم تكامل املاء الزرقاء، ومل َجتِر له عملية يف عينَ .م.مراد ب
، وبيده .م.بشارة أبو مراد ب ، حضر إّيل اخلوري٦منه ١١ويف  - 

، ُقدِّم يل هذا ٧ملا كنت يف العامل: "وقال. شرشف ابيض على جانبه خترمي

                                                 
كان عمر األب بشارة يومها يناهز اخلامسة والسبعني، وكان يعاين يف شيخوخته من  ٥

 .ثقل يف السمع وشّح يف النظر
 أبــو رجيلــي مــن هــذا التــاريخ وصــاعًدا، اليومّيــات هــي بقلــم األب العــاّم أغــابيوس نّعــوم ٦

 .م.ب
ا كان األب بشارة خادًما لرعا ودا دير القمر ومن هو ملّ " يف العامل"املقصود بكلمة  ٧

ائيا إىل دير املخّلص   .بعدها صيدا، قبل أن يعود 
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الشرشف، اما اآلن فقد اخذت من الوكالة شرشًفا اسود أليَق يب وحباليت، 
وهذا االبيض ميكن ان نستعمله الجل الضيوف اآلتني اىل الدير، فأرجوك ان 

جمدُت هللا على هذا التجرد وهذه الفضيلة، اليت ال تزال تتألأل . ٨"تستلمه مين
يف هذا الشيخ اجلليل، الذي منذ رجوعه اىل الدير منذ اشهر، ال يعرف سوى 
م فيها، وغالًبا  املائدة وغرفة القراءة الروحية والكنيسة، حيث يستمر اال

مل. خمتبًئا يف حمل ال يراه الناس راكًعا مصلًيا ه يكون دائًما منتصًبا غري ان 
، وذلك مدة  ً يف السكرستيا، واضًعا يَديه على عيَنيه وحمرًكا رأَسه يناجي انسا

مل أره  ]!كذا[مل خيرج بذاته قط اىل الربية، بل خارج البوابة الدير . التأمل كله
خذه معنا لبعض اجتماعات ادبية وروحية . ٩اال بعض االمرار اىل املدرسة

ال يزور احًدا من كهنة الدير، ما خال اآلتني . كاعرتاف مثالً   او لعمل ضروري
رة الدير والعائدين من العامل او املرضى، الذين يالزمهم كل مدة مرضهم  لز
م الدينية، النه معلم االعرتاف االعتيادي للرهبان وللعامليني  مكمًال هلم واجبا

تون مرارًا لرؤيته واالعرتاف عنده ن ال يرتك وقد اوص. الذين  ن جيتهد  يُته 
يزور الدير بدون ان يسمع العرتافه، وهو قائم  ]أحًدا: والصواب! كذا[احد 

  .ذه الوصية خري قيام
قد امر الطبيب ان نطعمه زفرًا، النه مصاب بضعف القلب، وان نعطيه 

صحيت اآلن جيدة جًدا، : "فمرارًا كثرية يقول يل مرتجًيا. حليًبا لنشوفة معدته
م االربعآء واجلمعة. كين ان آكل صياًماومي ". فهل تسمح يل بذلك يف ا

م حمدودة . ، يرضى بكل بساطة وفرح"ال: "وملا اقول له. فمرارًا امسح له ال

                                                 
حيّرِم نذر الفقر على الراهب امتالك أّي شيء، بيد أّن األب بشارة ذهب يف وفائه هلذا  ٨

 .النذر شأًوا بعيًدا
ّسست سنة  هي مدرسة دير املخّلص اإلكلرييكّية احملاذية متاًما ٩ لدير املخّلص، 

١٨٢٨.  
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كلهما  غري انه اذا ُأحِضَر له نوعان من االكل، فيضع الواحد يف االخر، و
ذلك طري على اسنانه، مل كل دائًما اخلبز اليابس مبلوًال، معتذرًا ان . مًعا

كل خبًزا جديًدا طي ان هذه . اره قط  وقد قال يل األرمشندريت بطرس خر
. عادته منذ حنو اربعني سنة، ملا كان راعًيا للتالمذة يف املدرسة املخلصية

مبا اننا كنا ]: "ر[فكان يلّم قطع اخلبز الباقية عن التالميذ، وقد قاهلا املذكو
خذ اخلبز نالحظ ان اخلوري بش كل اذ ما ُوجَد قسم خبز، فكنا  ارة ال 
كل   ".ونقسمه له كي 

ين مرة قارًعا كفيه وقائالً  جهنم جهنم، اين خائف من جهنم من : "أ
ال خيلو األمر، فقد : "قال". وهل من سبب لذلك: "فقلت له". اهلالك

 عّرفت كثريين، فمن املمكن ان اكون منحت احللة ملن ال يستحقها، او
". هل انت متأكد انك فعلت ذلك؟: "فاجبته". منعتها عّمن يستحقها

ين اىل غرفيت مسآء طالًبا االعرتاف: "فاجاب فقلت له ان . اذكر ان رجًال ا
مًعا، خلويف من انه اذا ] ويتناول: والصواب! كذا[يت صباًحا فيعرتف ويتنال 
بدون اعرتاف، الين مل  ويف الليلة نفسها ُتويف. اعرتف فال يرجع اىل املناولة

لوقت الالزم فأجبته كالّ، وبرهنت له ". أفال يكون هلك بسبيب؟. اصْل 
  .تبارك هللا يف قّديسيه. فشكر واطمأن وذهب. ذلك الهوتًيا

  أغابيوس نعوم 
  .".م.أب عام ب
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  ١٩٢٨ حزيران
رة إىل اخلواجا يوسف عودة وأخيه وديع، منه ٢٧يف  -  ، ١٠رددُت الز

فأظهر املذكوران وعائلتهما . مليا عن عيشة اخلوري بشارة أيب مرادفتكّلمنا 
شدة الرغبة مبشاهدة هذا الرجل القديس، الذي كما قال يل رئيس مدرسة 

  .ضب هللا ممن حولهسوى قضيب صاعقة التقاء غ] ليس[الفرير بصيدا، 
  

  ١٩٢٨تشرين الثاين 

منذ الربيع اىل وجدت اخلوري بشارة ابو مراد مل يلبس "، منه ٢يف  - 
 .اآلن جوارب، وقد بدأ الربد وهو مصاب بضعف القلب، فأمرته بلبس ذلك

  .فللحال كعادته اطاع
  

  :١٩٢٨١١كانون األّول 

حفلة إبراز النذور البسيطة [وقد دامت احلفلة ... ، منه ٢٣يف  - 
بني فرٍض ونذٍر اربع ساعات ] صدير املخلّ  لبعض اإلخوة يف كنيسة مدرسة

نئة وُخطب وقد حضر اقارب الناذرين، ذلك آتني . ومخس دقائق، ُمثّ ساعًة 

                                                 
ريخ . من وجهاء مدينة صيدا ١٠ عائلة عودة صيداويّة املنشأ، وهلا مع الرهبانّية املخّلصّية 

سيس دار العناية يف الصاحلّية . من العالقات الوّديّة الطيّبة، منها مسامهتها السخّية يف 
 . ّمةوحاليا تساهم يف ترميمه ويف جتهيز بعض مرافقه امله

لّـد  ١١ قطـع  ( ١٩٣٢-١٩٢٨يومّية دير املخلّـص من هذا التاريخ وصاعًدا، راجع ا
كانون   ٩، وهو خمطوط من حمفوظات دير املخّلص، متتّد أخباره من )كبري، حجم وسط

  .١٩٣٢متّوز  ٢٤ إىل ١٩٢٨األّول 
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واعرتف الكل نسآء ورجاًال وتناولوا، ألين . من مغدوشة وكرخا ودير القمر
وثّقلُت ضمري اخلوري . واضٌع شريعًة بذلك على كل من يزور هذا الدير

واملعروف عن هذا الكاهن القديس انه . تدقيق ايب مراد حبفظها بكل] رة[بشا
لذلك يكاد ان ال يوجد َمن يزور . يطيع طاعة عميآء، ألقّل اشارٍة من رئيِسه

يكن مسعُه ثقيًال ونظرُه  الدير وال يعرتف ويتناول، بنشاط اخلوري املذكور، وإن
  .ضعيًفا

  
  
  

  ١٩٢٩سنة 
  ١٩٢٩ شباط

فاخربين . جرة ما خاطه للديراتى الدير اخلّياط ليأخذ ا، منه ٢٣يف  - 
االب يوسف سا أن االب بشارة ا مراد، الذي يلبس كما يف القدمي صاية 

هذه اىل اصالح قليٍل، طلَبُه منه االب بشارة  ١٢مفتوحة، حتتاج صايتهُ 
ا. املذكور ا ابطأ ّـ ومل. فأوعزُت اىل البواب أن جيلب الصاية املذكورة، فجآء 

صالحها،  رًدااخلّياط  ، اّحل البواُب ]ردٌ : والصواب! كذا[ والطقس 
مٍر غري ضرورّي، فأومأ ايلَّ واخربين سرا ان . بطلبها وملا امرتُُه أن يتمّهل 

االب بشارة ليس عنده غري الصاية املذكورة، وأنه ترّجى البواب كثريًا ان ال 
نُت فعجبُت كّل العجب من ذلك، الين ك. يقول الحٍد شيًئا من ذلك
أن يفّصلوا كل ما حيتاجونُه من الثياب، !] كذا[اوعزُت اىل كّل رهبان دير 

فاألب املذكور كعادتِه مل يطلب شيًئا، ويظهر ان . وذلك مرَتني هذه السنة

                                                 
  .الصاية هي الثوب األسود الذي يرتديه الراهب ١٢
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 ً حلاح أن يعمل لُه أثوا فأمرُت له للحال . وكيل اِخلرج نسي ان يعرض عليِه 
ب الكلي الفضل والتقوى نظيًفا لطيًفا واملبهج أننا نرى دائًما هذا اال. بصايةٍ 

فكأنه غري موجود يف . يف كالٍم ينّم عن تعّبٍد فائٍق وشعوٍر حيٍّ وخّفة روحٍ 
  .الدير، فال احد يشكو منُه، وال هو يشكو أحًدا وال يطُلُب شيًئا

فقد طلَب ايلَّ مرارًا ان يعمل لُه العّشّي كل يوٍم حسآء، بعد ان أمرتُُه ان 
، ألنُّه مصاب بضعٍف يف القلب وامساك يف املعدة مع تقّدِمه يالحظ صَحتهُ 

كل كّل يوٍم حسآء، ول ّما يُقدَّم على املائدة شيء ـيف العمر، ومنذ اشهر 
اعرُف أنه يفيُدُه، وأومئ اىل اخلادم أن يقدم لُه منُه، فريفض ما مل يقر له ان 

سآء أ كان، الرئيس العام يريد ذلك، فيضع اذ ذاك هذا الشيء فوق احل
مللعقة لالماتة  كلهما مًعا  . الذوق بال شك] إلماتة: والصواب! كذا[و

ذا الرجل املقارب الثمانني  وكّل الرهبان ما عداُه تلحظ ذلك، فيمّجدون هللا 
الثقيل السمع الضعيف النظر، الذي ال خيّل مرًة يف حضور الصالة، وال 

تأّمل واقًفا بزاوية السكرستّيا الشرقية جيلس فيها إّال مع الكّل، ويعمل ال
اما يف حبر النهار كّلِه فهو يف الكنيسة . الشمالّية لئّال يسمع أحٌد بكاُه الدائم

  ...تبارك هللا يف خالئقهِ . خارًجاوال يُرى 
  

  ١٩٢٩ آذار

. رأيُت اخلوري بشارة ا مراد يف الكنيسة يبكي راكًعا، منه ٢٠يف  - 
وبعد القداس أتى اّيل، وطلب مين ان َأعفَيُه من مساع االعرتافات، الن مسَعُه 
قد ثـَُقَل كثريًا وَأصبح، على ما يقول، يتشّتت الفكر كثريًا، فيخاُف ان يُهمل 
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حلقيقة  فبما أن مسَعهُ . ١٣شيًئا من جوهر االعرتاف، كالقانون مثالً  َأضحى 
ثقيًال، ولئّال اتركُه عرضًة للوساوس، وهو ذو ضمٍري كلّي اللطافة واالحساس، 
قد اعفيُتُه من مساع االعرتافات، وإن يكن بذلك ِإيقاف خري عمومّي، الن  
تون الدير، ومهُُّهم االول ان يزوروا االب املذكور ويعرتفوا عنَدُه، من  كثريين 

اورين وصيدا ودير  لدير أنفع واسطة . القمر وجوارمهاا وقد اصبح وجوُدُه 
ّخر عن ذلك منذ السنني، على أين سَأجعله يعّرف  الن يعرتف عندُه َمن 

ا ال تضّر به درة ال   .يف ظروف غري اعتيادية و
  

  ١٩٢٩ نيسان
ين كتاب من اخلوري روفائيل خنله اليسوعي، مدير ، منه ١٥يف  -  ا
ا مين ان ارسل اليِه صورَة الراهب القديس "رسالة قلب يسوع"جمّلة  ، يطلب 

، وقد كنُت رأيُت اخلوري روفائيل املذكور .م.اي اخلوري بشارة ايب مراد ب(
 وا. يف صيدا، وكّلمين كثريًا عما مسعه عن اخلوري بشارة نفسه وقداستهِ 

، وبعض ُصَور لدير املخلص ورهبانِه، مع مقالة )أعَرُف بذلك من سواي
فارسلت اليِه ما طلب، إّال عن اخلوري . ببعض معلومات عن الدير والرهبنة

بشارة، فلم ارسل لُه ال صورة وال كلمة، الين قلُت لُه إّن ذلك يسّبب 
، الين اع لُم تواضع املذكور للمذكور، اذا عرفه وال بد ان يعرفه، غما وحزً

العميق جدا جدا، ونفورُه من اجلاه العاملي ومقَتُه املديح االنساين، واستنكافَُه 
د الباطل وحبَّه االنزوآء واالختفآء عن عيون الناس إنه صورة الكمال ... ا

وبعد ان رآه . الرهباين والقداسة الكاملة اليت تنبعث حىت من هيأتِه اخلارجّية

                                                 
يطلب الكاهن املعرِّف من املؤمن أن يفعله بعد أن ينال سّر القانون هو التكفري الذي  ١٣

  .التوبة
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ء بندكتّيونال[الزوار  وتكلموا مَعُه، طلبوا ايلَّ أن تؤَخذ ] زّوار الرسولّيون وهم آ
م معُه، فاومأت اليِه ان يقبل ذلك، ففعل وهو ال حيتاج اىل اكثر من  صور

  !!!تبارك هللا. قيِق وسرعٍة وفرحاشارٍة ليكّمل الطاعة بكل تد
  
  
  
  
  
  
  

، ويبدو أيًضا يف    أقىص اليسار األب العاّم أغابيوس نّعوم أبو رجييلاألب بشارة مع اآلباء البندكتيّ
 

ن املقّدس، منه ٢٠ويف  -  ٌح للقر ن يُقام كل مسآء ز ، رمسُت 
رسال  استغفارًا من العدل االهلي عن معاصينا واستدرارًا للمراحم االهلية 
املطر، الن االرض أمست حباجٍة كلّيٍة اىل املطر، وإّال فال مواسم يف هذه 

قويًة وأَلزمت كال من الرهبان أن يقدِّم صالًة خصوصيًة وافعاًال ت. السنة
الخص امرُت اخلوري بشارة ا مراد بذلك؛ ومسآًء  ٍت هلذه الغاية، و واما

ح؛ عظيمة قدرة املخلص    . ١٤قد بدأت السمآء ان متطر! ومرامحهبعد الز
                                                 

تتابَع املطر النهار  : "نيسان ٢١تكملة هلذا اخلرب، نقرأ يف اليوم التايل، أي األحد يف  ١٤
ويف ". كلَُّه بدون انقطاع وبشّدٍة كلّية، فأحيا اآلمال، واصبحت املواسم كلها اكيدة أدبيا

". عند فالشكر  سبلَ ع املطر ولكنه كان كافًيا وافًيا الن الزرع أَ انقط: "، نقرأمنه ٢٢
، للحال : "، جندمنه ٢٣ويف  أتت أخبار اجلرائد ان املطر كان عموميا يف لبنان وسورّ
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ر ّ   ١٩٢٩ أ
لكّد يُطاق،  اشتّد احلّر جدا، منه ٦االثنني يف  -  واهلوآء اضحى 

". أال ترى هذا احلّر القّتال: "فاستدعيُت اخلوري بشارة ا مراد وقلُت لهُ 
م أَُخر فعلى كل : "قلتُ ". ماذا نعمُل؟. أَرى: "قال اذا استمّر هكذا بضعة أ

ك بعُد، والعشب حيرتق فالزرع يَبس بدون َحّب ومل يُفرَ . املواسم السالم
 موسم دخان، وزهر الزيتون يتساقط كالسنة املاضية، واالرض جتّف، فال

عسةً  المجال تصبح حالتنا  اذهب اآلن أنَت، : "قلتُ ". صلّ لنُ : "قال". و
ان الرئيس العام أَمَرين أن اطلب َحَناَنك ورمحَتك، : وقل ليسوع املخلِّص

َألطفال واليتامى واألرامل واملساكني، وال تعامل نا فَأشِفق علينا وارأف 
: قلتُ ". ا خاطئ: "قال..". لعدل وحبسب استحقاقنا الننا خطأة وبشر

ال اعرف، جيب ان تعمل كما عمل القديس بولس البسيط ملا أمره رئيُسه "
فذهب ..". فال تكّف عن الصالة ما مل يتغّري الطقس... ن ُخيرج الشيطان

  ..إىل الكنيسة
ء مبا جرى، وقد كان  مسآًء تغّري الطقس، وقد اخربُت كثريين من  اآل

فكلنا ّجمد هللا، الن ليس مّنا َمن . كالمي للمذكور عالنيًة، وكثريون مسعوهُ 
رأى هذا الرجل الفاضل البار وعرف نوع معيشته، وخياجلُُه ادىن ريب بقداستِه 

فا قد عرفُته منذ ما يزيد عن اربع وثالثني سنة عند يف . اخلارقة العادة
ر، ملا كان ينزل من الدير كل أحٍد وعيٍد فيقّدس لنا بدون ان وادي دير القم

مينَعُه عن ذلك ال شتآء وال برد وال عائق ما اصًال، وقد كان يقّدس اوًال يف 
                                                                                                        

شا يذكر حادثة هطول األمطار، ". احنّط مثن احلبوب نذكر هنا أّن األب قسطنطني 
ذا اخلصوص، يف كتابه وكذلك احلوار الذي جرى بني األب  العاّم وبني األب بشارة 

غري أنّه يذكر أّن هذه . ١٩٧-١٩٦، ص سرية األب الباّر بشارة أيب مراد املخّلصيّ 
ر  ،واحدة احلادثة وقعت مرّةً  ّ  ).راجع الشهر التايل(يف السادس من شهر أ
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البيوت على التناوب واعتياد يف بيت خليل جرجورة، ّمث اشرتى منه ارًضا، 
ادي كثريون من ، وقد كان يف الو ١٥وبىن فيها كنيسة على اسم سيدة البشارة

طائفة الروم االرثوذكس، منهم منر الياس ابو رجيلي وخليل اسعد وسليم اخوُه 
  .ابو رجيلي واكثر سكان بلدة بنوييت، فرّدهم اىل االميان الكاثوليكي

  
، زار الدير وديع جدعون وعائلُته من دير القمر منه ١٢األحد يف  - 

اول ما طلبوُه مقابلة وميشيل سليمان اجلاهل كذلك اثنا عشر شخًصا، و 
ومل يرتكوُه حىت أخذوا منُه مسابح، وأحلّوا عليِه أن . اخلوري بشارة ايب مراد

  .وكانوا يلثمون يَدُه تكرارًا يصّلي الجلهم،
  

  ١٩٢٩ حزيران
وعائلُتُه ووديع عوده  وديع أيّوب زار الدير من صيدا ،منه ٢يف  - 
مراد، فحضر اليهم، فتلّقوُه مبا ال وللحال طلبوا اخلوري بشارة ا . وعائلُتهُ 

: وكانوا يكلمونُه كأبنآء البيهم، وهذه تقول لهُ . يوصف من االحرتام واالكرام
وبعد ان اعرتفوا رجاًال ونسآًء "... الجل اخي: "، وتلك"صلِّ الجل ابين"

  .ودَّعو عندُه او بواسطتِه،
  

  ١٩٢٩ آب

ين اخلوري بشارة ابو مراد قائالً ، منه ١يف  -  أتسمح يل ان اقطع : "ا
م االربعآء واجلمعة من قطاعة السيدة قد مضى لك : "فأجبُتهُ ". على األقل أ

                                                 
القرية  يف وادي بنحليه، مبعاونة أهل ١٨٩٤بىن األب بشارة هذه الكنيسة سنة  ١٥

ن احلرب . واحملسنني، وبىن جبانبها مدرسة لتعليم الصغار ّ ّدمت الكنيسة واملدرسة إ
  .اللبنانّية، وأُعيد بناء األوىل بعد أن وضعت احلرب أوزارها
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يف السرير حنٌو من شهٍر ونصف، ومنذ قليٍل اي منذ اقل من اسبوع تعافيَت 
قليًال، وأنت اآلن ضعيف هازل وبك ضعٌف يف القلب، كما قال لك 

هزَت الثمانني من عمرك، وتطلب أن تقطع وماذا تريد ان الطبي ب، وقد 
ا معتاد : "قال". أتقدر على ذلك: "قلت". آكل نظريكم: "قال". كل؟

ال بل استمّر يف اكل : "فقلُت لهُ ". على ذلك منذ الصغر، واملخّلص يقّوي
لطاعة مقّدسٌ  : ولاق". كما تريدون: "فاجاب". ما يُقدَّم لك، وكل شيء 

ً لُيعَفوا . ليتمّجد يسوع املخلص الناس حىت الرهبان والكهنة خيتلقون أسبا
من الصيامات والقطاعات، وهذا الرجل الفاضل البار جيّد يف ان امسح له 

  !!فظ ما ال تلزمه بِه شريعٌة ماحب
  
، وحال وصويل، بعد ان ١٦وا عدُت اىل الوكالة[...] ، منه ٣٠يف  - 

ايل، بعد ان ذهبُت لرؤية صورة االب بشارة ايب مراد اليت قضيت عمًال صغريًا 
  [...]. ١٧اوصيت عليها عند سرور

  
  ١٩٢٩ أيلول

مهندس لبنان اجلنوّيب الياس بويري [ّمث زار االثنان [...] ، منه ١٨يف  - 
مًعا االب بشارة ا مراد يف ] ١٨وسكرتري رئيس اجلمهوريّة جورج حيمري

                                                 
  ).منطقة الصيفي(هي وكالة الرهبانّية يف بريوت  ١٦
 .هو املصّور حبيب نعمه سرور من بريوت ١٧
األستاذ مارون حيمري، رمحه هللا، الذي شغل منصب مدير جورج حيمري هو والد  ١٨

راجع اخلرب (ُرزق بطفلة بشفاعة األب بشارة . التشريفات يف القصر اجلمهورّي يف بعبدا
 ).١٩٣٠شباط  ٨يف 
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ركهما هلما، واثنتني  غرفتِه، وركعا امامُه، فصّلى عليهما، واعطامها مسبحَتني 
  .مثّ وّدعاين وعادا اىل بريوت.. اخرَيني المرأتيهما

  
حضر اىل الدير املصور حبيب نعمه سرور من بريوت، ، منه ٢١يف  - 

ا هناك   .ليكّمل صورة اخلوري بشارة ايب مراد اليت بدأ 
  

  
  من تصوير حبيب رسوراألب بشارة صورة 

لدامور منه ٢٢يف  -  ، زار الديَر لتادية حساب مواسم احلرير، وكيلنا 
غالب عبود شكيبان وامراته سلمى واخواُه خالد ومراد وخطيبة هذا جوزفني 

دة دة واخوها وديع مستخدم بشركة شّل واالب اغناطيوس ز من  ١٩ز
 والكل حاملا وصلوا اىل الدير ذهبوا توا اىل الكنيسة، حيث يوجد. بريوت

                                                 
ً على أبرشّية بريوت املارونّية ١٩  .سيم الحًقا مطرا
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اخلوري بشاره ابو مراد منذ الساعة الثالثة تقريًبا صباًحا حىت التاسعة 
ا الساعة ٢٠مسآء ، واعرتفوا مجيعهم عنَده، وان مل يتمّكنوا من التناول ال

  .التاسعة صباًحا
  
لريا عثمانية، ومثن صورة اخلوري  ١٥دفعنا مثن صوريت ، منه ٢٨يف  - 

ا أصغربشارة ايب مر    .[...] !!اد عشر لريات ال
  

  
     ١٩٣٠سنة 

  ١٩٣٠شباط 
جورج ] بينما كان األب العاّم يف وكالة بريوت[جآءين ، منه ٨يف  - 

سعيد حيمري، الذي كان تزوج منذ ثالث سنني ومل يُرَزق ولًدا، ولذلك كان 
ذهب اىل الدير مع امرأته، وطلب من اخلوري بشاره ايب مراد ان يصّلي 

ويف احلال استجاب ُهللا دعآء ذاك العابد البار، . الجلِه ليعطَيُه هللا ولًدا
ين أمس برجل إ. فحملت امراتُُه، وهي اليوم موشكة ان تلد ن جورج هذا ا

من بلدة فالوغا، يدعى وديع الرامي، وطلب اّيل ان أُرفَقُه بكتاِب توصية اىل 
الدير لريي اخلوري بشاره، ويطلب اليِه ان يصلي الجلِه ليعطَيُه هللا ولًدا، النه 

جًيا من املخلص ان يعطَيُه حبسب طلبِه فللحال سلمُتُه بطاقًة را. وحيد والديهِ 
  .٢١واميانِه، فاخذها وذهب مع امراتِه اىل دير املخلص

  
                                                 

  !أي ما يقارب مثاين عشرة ساعة يف الكنيسة ٢٠

شا،  :ة يفهذه القصّ  راجع ٢١ ، سرية األب الباّر بشارة أيب مراد املخّلصيّ قسطنطني 
  .١٩٥-١٩٣ص 
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ين كتاب من املدبّر الرابع اغناطيوس مجال، ان االب منه ١٤يف  -  ، ا
لكد يقدر ان يفّسر الكالم، وقد قال أموت : "بشاره ابو مراد حالُتُه ثقيلة و

ان حمّبيت هلذا الكاهن البار ال تقّدر، فهو الذي ومبا ". وال ارى الرئيس العام؟
أرسلين اىل الرهبنة بدون رضى أهلي، وهو املثال احلّي لكل الكماالت 

حضرت اىل دير املخلص واحضرُت معي الدكتور : املسيحّية والرهبانية لذلك
الياس عربيد طبيب مرفأ بريوت، وذهبت توا اىل غرفة االب احلبيب بشاره، 

. ال يتكلم ولكن يسمع ويعي كل شيء، وقد أصبح ال يرى شيًئافوجدتُُه 
، يشري اىل معدتِه "ماذا يؤملك؟: "وملا اسألُهُ . فكلمُتُه، وكان يشّد على يدي

فاجتهد الدكتور ان خيّفف ذلك املرض واالنتفاخ، . اليت كانت منتفخة جدا
  .فأفلح قليًال الّن االب بشاره يناهز الثمانني

  
، ال يزال مريضنا االب بشاره ال يتكلم، إمنا يفهم  منه ١٥السبت يف  - 

كل شيء ويُبدي حركاٍت السيما اشارة الصليب يف تالوة الصلوات الفرضية 
ا الكهنة الذين ال يفارقونَُه اصًال ال  بكاملها وغري الفرضية، اليت الزمُت بتالو

ارًا، وهو ُمطبق العينني، ألنه مل يُعد ينظر بسب ب املآء الزرقآء ليًال وال 
وحينما يتحرك يظهر على وجهِه أنه متأّمل، غري . والضعف العمومي الذي بهِ 

أنه ال يُبّني ذلك مطلًقا، وغالًبا نرى شفتيِه تتحركاِن كأنه يصّلي، وقد قال 
ء حينما كان يتكلم ارجو ان ال يُقام احتفال يل عند مويت بل كل : "لآل

حلقيقة أن  ". ا ال كما يظن الناس يبشيء يكون بسيطًا، الين خاطئ جد  و
كل سكان الدير بدون استثنآء واحد يعتقدون كلَّ االعتقاد بقداسة هذا 

  .ون اىل إكرامِه وخدمتِه بكل فرحٍ الكاهن الفاضل، لذلك اراهم يتسابق
  
مل  حتّسنت قليًال حال مريضنا االب بشاره احملبوب، الننا، منه ١٧يف  - 

وا بنفسي سهرُت عليِه الليَل مرََّتني حىت . ةاالمني نرتك واسطة لبلوغ هذه
لقداس، ويتناول االب املذكور  اآلن بعد رجوعي، وبعد نصف الليل ُحيتفل 
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ن املقدس كل يوٍم حىت اآلن، امنا بُلباب اخلبز وبقطعة صغريٍة على نوٍع  القر
  .ما

  
طي، منه ١٩يف  -   ٢٢حضر اىل الدير سيادة املطران أثناسيوس خر

لعيادة االب بشاره الذي يظهر أن حالتُه الصّحية تتأّخر منذ البارح، بعد أن  
  .فزاَرُه سيادتُُه مرارًا كانت حتسنت قبًال،

  
ال تزال حال االب املذكور ثقيلة، وهو يتململ ويطلب ، منه ٢٠يف  - 

الشارة أن يُدار من جهة اىل اخرى غالًبا، وان يُرفع اىل ما ورآء، حبيث يظّل 
ويف هذه الليلة كنُت ساهرًا . أُسُه مرتفًعا اىل املخّدات الكثرية اليت تسنُدهُ ر 

ً جدا وقلًقا، امنا ال يزال فامهًا لنهار غري قادر على . عليِه، فكان تعبا وكان 
ابتالع املآء إّال بوضع اسفنجة مبلولٍة يف فمِه، ولكن بعد نصف الليل متّكن 

ن املقدس بس ويف احلال هدأ وظهر أنه اسرتاح . هولٍة كليةمن ابتالع القر
ن املقدس   .راحة مالئكّية، وذلك ما حيدث على الدوام بعد ان يتناول القر

  
اصبحت حال ابينا احلبيب بشاره اثقل ممّا قبل واالبتالع ، منه ٢١يف  - 

د هللا . مستحيًال، ما خال بضعة نقط من السوائل بكل صعوبة ولكن 
ن املقدس ابتلعُه بكل سهولة، وبعدئٍذ مسك بيدِه  اقول، ملا جلبنا له القر

ن وقال : مث. فسكبنا له فيِه مآء، فشربَه بكل سهولة". مآء: "وعآء القر
لثًة كذلك، والرهبان الذين مل . فسكبنا وشرب بسهولٍة ايًضا". كمان" مث 

 ٣يف  دقيقًة منذ بدء مرضِه، الذي كان] يفارقوه: والصواب! كذا[يفارقونه 
شباط، ويتسابقون خبدمتِه واكرامِه، كانوا يتناوبون صالة الباركليسي 

                                                 
 .هو مطران صيدا ودير القمر للروم امللكّيني الكاثوليك آنذاك ٢٢
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ل ذلك من طلبِه درًجا او ك. ٢٣واملطالبسي واالكاتستون وطلبة السيدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٣٠شباط  ١٢يف  قبل عرشة أيّام من وفاته،األب بشارة   

 
 
 

                                         
آب حتضريًا لعيد  ١٤-١الباركليسي هي ابتهال لوالدة اإلله العذراء يُتلى عادًة ما بني 

ن املقّدساملطالبسي هي . رقاد السّيدة العذراء . قانون ابتهاّيل يُتلى استعداًدا لتناول القر
 .األكاتستون ما هي إالّ صالة مدائح العذراء املعروفة شعبيا

 

واملطالبسي واالكاتستون وطلبة السيدة
  .ترتيالً 

 

                                                
الباركليسي هي ابتهال لوالدة اإلله العذراء يُتلى عادًة ما بني  ٢٣

رقاد السّيدة العذراء
األكاتستون ما هي إالّ صالة مدائح العذراء املعروفة شعبيا
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  الفصل الثاين
  

  األخرية على فراش املوت مرادأبو ألب بشارة ادقائق 
  ووقائع جنازته املهيبة

  "يومّية دير املخّلص"حبسب املخطوط 
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  .م. ب وبقربه األب موىس كايداألب بشارة عىل فراش املرض 
  

 

 
األب بشارة عىل فراش املرض 
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  مقّدمة

 
م، بل انتقاهلم إىل حضن  م، ال مو أصفا حلظات القّديسني حلظاُت مو

تودُِع العامل، حلظة وداعها العامل، وصّيَة ها هي تريز الصغرية، مثًال، . اآلب
أّما . قالت هذا، ودخلت احلياة".  إهلي، إّين أحّبكَ . آه، أحبُّه: "حّبها

أخو وأبو بشارة أبو مراد، فكّلنا قرأ سرية حياته يف كتٍب هي، يف أغلبها، 
ا نقلت روايتها إّما عن أشخاٍص كانوا قد ع ّ ٍن، أي أ ايشوا مبثابة شاهٍد 

ئق مكتوبة سَ  وإذا كان األب . ّجلت ما تعرفه عنهاألب بشارة، وإّما عن و
شا، الذي عايش األب بشارة وتتلمذ على يده، نقل يف   املؤرّخ قسطنطني 

، الكثري من الباّر بشارة أيب مراد املخّلصيّ  األبسرية كتابه الثمني، 
ته اخل مل . ارج لبنان، يف مصركان خ  اّصة، فإنّه يوم رحيل األب بشارةذكر

تشأ العناية اإلهلّية أن يشهد على اللحظات األخرية ملعلمه األبّر، فنقل ما 
  . ه الرهبان الذين كانوا حاضرين يومها يف دير املخّلصرواه إخوتُ 

وَمن أفضل . ال بّد إًذا من شاهٍد َمَلك ينقل إلينا ما رآه وعايشه بنفسه
، الذي مل يكن األب العاّم آنذاك بو رجيليأ ِمن األرمشندريت أغابيوس نّعوم

حني أسلم األب بشارة روحه الطاهرة فحسب، بل كان أيًضا تلميذ الراحل 
فًعا خيدم له القّداس ويرافقه يف  الكبري وابنه الروحّي، منذ أن كان صبيا 

؟ هو نفسه أخذ على عاتقه أن دير القمر ودايف منطقة سرجبال و  جواالنه
ات األب بشارة األخرية على حلظ ،يومّية دير املخّلصجّالت يدّون يف س

  .ووقائع جنازته املهيبة األرض
فصل السابق، نشر األخبار اليت تتعّلق بكاهننا القّديس منذ وصوله يف ال

، حّىت اليوم الذي سبق وفاته، أي ١٩٢٧شباط  ٢٧إىل الدير العامر، يف 
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من سنتابع الَسرد  فصل،يف هذا ال. ١٩٣٠شباط  ٢١مساء اجلمعة يف 
ّلد نفسه الذي كان لنا مرجًعا ذا عندها توقّفنا النقطة اليت ، مستنِدين على ا

  .٢٤ثقة
هو تفصيله  أبو رجيلي ما يدهشنا يف شهادة األب العاّم أغابيوس نّعوم

يد،  لألحداث تفصيًال دقيًقا، وكأّين به يدرك أّن ما يكتبه عن ذلك اليوم ا
به العريض م التاريخ من  لقد علم، حبدسه اِحملّب، . سيدخل يف يوم من األّ

يت يوم يُرفع فيه على مذابح  أّن معّلمه، هذا الذي يرقد أمامه، ال بّد من أن 
فكيف ال توصف حلظاته األخرية؟ كيف ال . ساطًعاالكنيسة قّديًسا مشرقيا 

ا، مبشاعرها ودموعها؟بتفصيل مهيب، حبضور  نقل وقائع جنازتهتُ    ها وكلما
  

* * *  
  )مرفع اللحم(سبت األموات : ١٩٣٠ شباط ٢٢

      
الساعة السادسة : ٢٥.م.مات اخلوري بشاره ابو مراد ب

لكنيسة ،حضر إيلَّ  ٢٥والدقيقة  اخلوري ميخائيل املقدسي  ،اىل اخلورص 
طي املوجود عند اخلوري أو . م.ب سرَّ ايلَّ ان سيادة املطران اثناسيوس خر

فأسرعُت للحال اليِه  ".ان االب بشاره حالته ثقيلة جدا" :بشاره يقول لك
 اخذْتُه َنَشغاتُ مث  .شرِجُ فوجدتُُه يف النزع وقد بلغت روُحُه الرتاقي وبدأت حتُ 

                                                 
ّلد  ٢٤ ، وهو )قطع كبري، حجم وسط( ١٩٣٢-١٩٢٨يومّية دير املخّلص راجع ا

 ٢٤حّىت  ١٩٢٨كانون األّول   ٩خمطوط من حمفوظات دير املخّلص، متتّد أخباره من 
  .١٩٣٢متّوز 

 .اخلّط املختلف وذو احلجم الكبري مها من أصل املخطوط ومن صنِع يِد الناسخ ٢٥
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وت، مث شخَص ببصره اىل ما فوق ولبث قليًال ال َيطِرف، اي اي ُفواقات امل
نًيا وسَكَت السكوت االخري، وفاضت  ال حيّرك اجفانَُه، ّمث َشهق اوًال ّمث 
ثنآء ذلك منحُته الغفران  نفُسُه الساعة السادسة والدقيقة الثالثني وقد كنُت 

  .الكامل حبسب االنعام الرهباّين من الكرسي الرسويلّ 
ن وجُهُه مشرقًا يف كل ذلك ومل يفقد ادراكه اخلارجي سوى دقائق وكا

ذه الليلة ايًضا بكل خشوع وعبادة ن املقدس  ومل . قليلة، وقد تناول القر
  .اذكر انه كان أُعطي قبالً سّر املسحة كما قيل يل بتاكيد

دعوُت للحال االبَوين غريغوريوس حوراين وموسى كايد فالبسوا املذكور 
لنعش ومحلناُه الثيا ب حبسب القوانني، واستدعيُت كل الرهبان فوضعنا ميتنا 

حتفال عظيم اىل الكنيسة والدموع تتساقط من عيوننا فاقام سيادة املطران 
خلورص،  وكلُّنا معُه الذبيحة االهلية عن نفس هذا الرجل البار الذي وضعناُه 

  .٢٦فحضر ايًضا تالمذة املدرسة
منا صالة الغروب احتفاليا وبعد ذلك جنازًا ترأَسُه سيادة الساعة الرابعة اق

  .املطران اثناسيوس حيّف بِه اثنان وثالثون كاهًنا واملدرسة بكاملها
نياس، وقد انبأتُهُ  وصل مسآًء سيادة اكليمنضوس املعلوف مطران 

وغريغوريوس احلجار وافتيميوس يواكيم  ٢٧وانبأُت املطران مكسيموس الصائغ
لوفاة، الن هوآلء من ابنآء ب والصائغ كان زائرًا وقريًبا . م.وبولس ا مراد 

                                                 
اورة للدير، وقد كانوا من اإلكلرييكّيني ٢٦  الصغار الذين هم تالمذة مدرسة دير املخّلص ا

علًما أّن األب بشارة كان قد ُعنيِّ . يتدّرجون يف العلم واملعرفة قبل دخول االبتداء الرهباينّ 
 . ١٨٩٠- ١٨٧٥راعيًا على اإلخوة يف املدرسة يف بدء سنيه الكهنوتّية، أي بني 

 .ورهو الحًقا البطريرك مكسيموس الرابع الصائغ، وقد كان يومها أسقًفا على أبرشّية ص ٢٧
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ّربُت لو مل ميّر بِه االب الزائر بصور فيعود ـمنا وكان يرغب ان يزور كما خُ 
  .لرؤيتِه من بريوت اىل صور، وقد انبأت ايضا دير القمر فقط

  
  )أحد مرفع اللحم( شباط ٢٣األحد 

أقام سيادة املطران اكليمنضوس قداًسا حافًال لراحة نفس فقيد حيّف بِه  
ء ب قبل الظهر وصل . من الدير واملدرسة خبدمة الَتالمذة ٢٨.م.كل ا

طران سيادة املطران مكسيموس الصائغ واملطران افتيميوس يواكيم، اما امل
  .٢٩بولس ابو مراد فكان مريًضا

من بريوت عائلة ابرهيم وداود واميل . تتقاطر من كل صوببدأت الناس 
من دير القمر الياس الِعرت وفضلو وميشيل عرب، ومن سرجبال . ورشيد َبّدوره

والوادي مثانية وعشرون رجًال، ومن صيدا الفرير وكهنة املوارنة وتالمذة مدرسة 
وري ورفلة الروم الكاثوليك واخوية النسآء ومجع كبري منهم الدكتور سليم اخل

اورة ترى امسآءهم يف سجل ... عوده وشعب ال ُحيصى من القرى ا
  .خصوصي

الساعة الثالثة دخلنا الكنيسة وقبل ان نبدأ دخل سيادة املطران بولس 
ئب غبطة مار الياس احلويك البطريرك  عقل رئيس اساقفة الالذقية شرفًا و

اجنيل اجلناز حبسب  املاروين دون سابق دعوى فجلس معنا، وهو الذي قرأ
                                                 

ذا التعبري  ٢٨ ء الرهبانّية الباسيلّية املخّلصّية الذين استلهموا ." م.ب"املقصود  آ
سيليوس الكبري الرهبانّية  .فرائضهم من قوانني القّديس 

هو أيًضا  علوفاملمنضوس املطران إكل. املطران بولس أبو مراد من أقارب األب بشارة ٢٩
مواطن األب بشارة وتلميذه، وقد عاصره مّدة من الزمن ّملا كاَن رئيس املدرسة األسقفيّة 
يف دير القمر، وقبًال كاهن رعا الودا قبل أن يستلم األب بشارة املهّمة منه يف أيلول 

 .أّما املطران أفتيميوس يواكيم فكان مطران الفرزل وزحلة آنذاك. ١٨٩٢
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عن حاضرة : "وبعدئٍذ قرأ برقية الكرسي الرسويل وهذا نصها. العادة
طي مطران صيدا لبنان. الفاتيكان االب االقدس مينح االب . السيد خر

تشّلي. بشاره ابو مراد املريض الربكة الرسولية املطلوبة   ".الكاردينال 
وقال ما خالصُتُه بعد ان قرأ ّمث اعتلى املنرب سيادة املطران بولس عقل 

كم السماوّي قدوس: االجنيل هو نفُسهُ  ان مجاعة : كونوا قديسني كما ان ا
م هذا الصوت االهلي على ممّر االجيال، فكانوا  صغآء  القديسني قد مسعوا 

 الذين عرفوا ان يكتسبوا من هذه احلياة ما يورثّهم امللك نيهم الرجال احلقيقيّ 
م. السماوي عماهلم واشبهوا  ا  ]!كذا[جاوبوا على هذا الصوت فتقّدسوا 

اننا .. بذلك معلمهم االهلّي الذي جعل نفسه مثاًال حيا لكل فضيلة وكمال
ًسا من كل جنٍس وسّن تركوا ملذات العامل وما فيِه  ريخ الكنيسة ا نرى يف 

: لصوابوا! كذا[من جاٍه وشرف ومحلوا نري املسيح الجل القداسة فتامسى 
عمال سّطرها ويسطّرها التاريخ لكل يوٍم شاهًدا عدًال   ]فتسامى كثريون 

.. على مراحم هللا الغزيرة وقداسة االميان املسيحي وابنآئِه الربَرة القديسني
هكذا صنع الراحل الذي ال نعرفُه كما تعرفونه انتم متام املعرفة، امنا ما مسعناُه 

لُّ من تكلم عنُه وما حّققه لنا يرتّدد من افواه كثريين وما شهد بِه أمامنا ك
الثقات ان الفقيد هو الكاهن الفاضل القديس املتجّرد وعامل اخلري 

لذلك ارد ان ال ... واالحسان مع كل الناس على اختالف طوائفهم وسنهم
يت هذا من تلقآء  تفوتنا فرصة كبرية وحنن يف صيدآء على سبيل االتفاق ان 

ذا الراحل القديس الطائفَة الشقيقة وكبري احبارها ذواتنا وبدون دعوة لُنعّزَي 
واخوتنا السادة االساقفة غائبني وحاضرين يف هذا املأمت .. السيد البطريرك

حد افاضل ابنآئها الذي حارب  .. احلافل وبنوع خاص هذه الرهبنة الكرمية 
وخنّص حبسن افعاله مقاومتُه للشر .. كما عرفنا منذ صغرِه العامل وشروره

منا وهو قلة االحتشام واخلالعة يف املالبس فال عجب .. الكبري املنتشر يف ا
بذلك الن نفسُه الطاهرة كانت مرآة الكمال فتوحي اليِه تلك الغريه 
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وحياته كانت مثاًال حيا للجميع وكانت كلُّها للكل، لذلك اتى .. الرسولية
. ينا وجه هللا الكرميان القداسة هي اليت تر .. الكل ليودعوه الوداع االخري

ا يف  فالراحل الذي كان على جانب كبري منها يتمتع بال شك اآلن 
ا النه عرف كيف يستفيد منها .. امللكوت انه كبري يف الدنيا وان كان زهد 

د االبدي، وحّق لُه ان يقول مع الرسول قد امتمُت السعي ... ليكتسب ا
نة الكرمية اليت اعطيت اليوم قديًسا وَنسكُت عند ذلك مرّددين تعزيتنا للرهب

  ...فوق قديسيها يشفع بنا يف السمآء
طي مطران صيدا وقال ان هللا قد : مث نزل فصعد السيد اثناسيوس خر

مات اخلوري بشاره قديس هذه الرهبنة بل : جعل قديسيه يف االرض عجًبا
اعة ال الن القديسني ال ميوتون وابن الط. مل ُميت. ولكن ال. هذه البالد

لسمآء على حنو ما . ما هذا املهرجان الكبري.. ميوت هو احتفال القديسني 
تقول الكنيسة عن يوم استشهاد القديسني انه يوم ميالدهم يف السمآء، وحنن 
ن نكون ممن انعم هللا عليهم ان يشاهدوا كيف يكون انتقال االبرار  سعدآء 

.. زحلة من عائلة مسيحية ولد الفقيد يف مدينة.. من االرض اىل السمآء
ويعرف ذلك كل . طاهرًا كالزنبقة. فعاش فقريًا.. وترّىب مسيحيا ودخل الرهبنة

من اقرتب منُه من احلاضرين والغائبني، حىت يف مرضِه االخري حيث كان ملا 
م العني، ال يرتك احًدا يكشف ما جيب  يقضي حاجة الطبيعة، وقد رأيناه 

الكهنة يف كّل مرضِه  ]!كذا[  يقرب منُه سوى أخوتهِ ان يبقى مستورًا، وان مل
وقد رأينا بعيننا ما كان يفعله . واوهلم الرئيُس العام تلميُذ هذا الراحِل القديس

ضّد الكاشفات عن الصدور والقصريات االكمام واملالبس حبيث أصبح مثًال 
عن ذلك  واذكر... وماذا اقول عن غريتِه الرسولية كلكم يعرفها.. يف احلشمة

ما قاله يل سيادة االخ اجلليل املطران اكليمنضوس معلوف احلاضر هنا انه، 
اي املطران، ملا كان كاهًنا بدير القمر ومل يُعد قادرًا ان يذهب خلدمة نفوس 
اهايل وادي دير القمر وسرجبال وبنوييت النه استلم ادارة املدرسة االسقفية 
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سيليوس ا املتنّيح الكهنة، وقال ما سالفنا حلجار بنفس الدير، مجَع املطران 
. آتًيا. ان الشيطان اليوم بغاية البسط وأراه يضحك وخييِّل ذاهًبا: خالصُتهُ 

مل اعد اخاف ان . اآلن انتصرتُ . اآلن غلبت. اآلن صفا يل اجلوّ : ويقول
اخسر، والعائالت الروم غري الكاثوليك الذين كانوا وقتئٍذ يزيدون على 

لوا دي وجوارها سيبقون بدون كاهن كما من قبل، والكاثوليك العشرين 
اين الكهنة اين املخلصّيون؟ فللحال قاطَع . انفسهم اصبحوا يف قبضة يدي

.  سيد اذا رأيتموين موافًقا لذلك فأرسلوين: سيادَتُه اخلوري بشاره قائالً 
ة فمنذ اآلن أنَت كلّي املوافق. فاجاب املطران هللا يبارك عليك  ابو بشاره

: والصواب! كذا[ورّد كل .. وهناك بىن كنيسةً . انت خوري الوادي وجوارها
خارًجا عنها، وصار الكل  ] كان[اىل حضن الكنيسة، كل َمن  ]الكلّ 

والبعض منهم قد اتوا لوداعِه وهم واقفون اآلن بينكم يشهدون . كاثوليكًيا
مل امسعه قط متكلًما عن تواضُعُه .. هذا االب اجلليل... بغرية وحمّبة وعطف

  ..أنه رجل خاطئ ال يستحق اكراًمانفسِه بسوى 
فهو رئيسه اليوم . سلوا عنُه وعن فضائله رئيسه العام الواقف هنا: ّمث قال

وتلميذه قدميًا يف الوادي وجوارها، النه منها، وقد خرب بذاتِه ملا كان صغريًا 
، ١٨٩٥خدماتِه حىت سنة  خيدم له القداس وحيمل لُه البدلة ورافقُه يف كل

قى ملا حيث ارسلُه اىل هذه الرهبنة، بعد ان غرس فيِه مبادئ الفضيلة والتُ 
وهو اآلن اشد اجلميع اسًفا . جعله يرتك بيت ابيِه َهَرً كما اخربين هو نفُسهُ 

 الن.. مثال الكمال والرب. فَِبَك حفظ املثال... على فراق معلمِه وابيِه وابنهِ 
لذلك تبتهج روحك مع املالئكة .. حبياتَك القشفة... بَ أخذَت الصلي

  ...سرمًدا
مشارًكا الرهبنة بفقد أبنها يواكيم ّمث تكلم سيادة املطران افتيميوس 

وهو كاسقٍف هلا وكرئيٍس عاٍم سابٍق .. البار مولود زحلة الفخورة بهِ  ]!كذا[
  ..عرف املرحوم وفضائلُه، يغّبط انتقاَلُه النه راحة ابدية



-٣٤ - 
 

سم  ٣٠.م. اخلوري نقوال ابو هنا بمث الذي كنُت عهدُت اليِه ان يقول 
ً طويًال كلّي الفصاحة والبالغة   .الرهبانية، فالقى خطا

بوً خشبيا، ومن الداخل  وقد كنُت استحضرُت من بريوت للمرحوم 
لتابوت  توتيا، وقد كنُت وضعُت منذ امس املرحوَم فيِه وّمسرُت غطآء التوتيا 

غري ان للغطآء املذكور زجاًجا من عند . ا خال حمال صغريًا من جهة اجلبنيم
الصدر اىل ما فوق الرأس، حبيث ان اجلثة كانت تظهر اىل اخلارج بكاملها 

وعملُت ذلَك الين سبقُت فعرفُت اين لو ابقيُت املرحوم . من ورآء الزجاج
  ...مكشوفًا الختطَفُه احلاضرون اختطافًا

الرجآء الوطيد ان هللا قدير ان يكافئ فضائل عبدِه هذا ويعلن ومبا ان يل 
بواسطة كنيستِه املعصومِة قداستُه، سبقُت قبل اجلناز وكتبُت على ورق ما 

  :يت
  سبحان احلّي الباقي

لرب"   "طوىب لالموات الذين ميوتون 
على عهد قداسة احلرب االعظم البا بيوس احلادي عشر وغبطة البطريرك  

طي  كريلس التاسع على الروم الكاثوليك وسيادة املطران اثناسيوس خر
مطران صيدا ودير القمر وقدس االرمشندريت اغابيوس نعوم الرئيس العام 

، تويف برائحة القداسة يف دير املخلص قرب صيدا بلبنان اخلوري بشاره .م.ب
ألسرار االهلية يف ا لساعة ابو مراد الراهب الباسيلي املخلصي، متزوًدا 

  .١٩٣٠شباط سنة  ٢٢السادسة والنصف صباح سبت االموات يف 

                                                 
ء زمانه  اختري األب ٣٠ نقوال أبو هنا املخّلصّي ليؤبّن األب بشارة ألنّه كان من أملع أد

 .وشعرائه
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ت القش ولد يف مدينة زحله بلبنان . هو سليم بن جبور ابو مراد واليصا
 ١٨٧٤ودخل الرهبانية املخلصية يف اول ايلول سنة  ١٨٤٨٣١حنو سنة 

بع دير املخلص يف  ايلول سنة  ١٩ولبس ثوب االبتدآ يف دير السيدة 
عن يد الرئيس  ١٨٧٦سنة  ٢ت ٤رز نذوره الرهبانية االحتفالية يف اب. ١٨٧٤

لدرجات املقدسة قارً ومشاًسا رسائليا  العام اخلوري مسعان نصر، وسيم 
سيليوس  ١٨٨٢اذار سنة  ٢٦ومشاًسا اجنيليا يف  من يد السيد املطران 

سيم كاهًنا من و . احلجار مطران صيدا ودير القمر يف مصّلى املدرسة املخلصّية
اقيم مناظرًا على تالميذ . ١٨٨٣سنة  ١ك ٢٦يد السيد املذكور عينِه يف 

مر الطاعة املقدسة . ١٨٩٠اىل سنة  ١٨٧٥املدرسة من سنة  ّمث ذهب 
 ١ك ٤ويف . ١٩٢٢وبقي فيها اىل سنة  ١٨٩١دير القمر وجوارها سنة  ]إىل[

طي را ١٩٢٢سنة  . عي االبرشية اىل صيدانقله سيادة املطران اثناسيوس اخلر
واذ مل يعد يستطيع خدمة النفوس بسبب نوبٍة قلبيٍة شديدة طرأت عليِه أُعيد 

وكان يف كل اطوار حياتِه . ١٩٢٧سنة  ٣٢اىل دير املخلص يف اول شباط
عاودته  ١٩٣٠شباط سنة  ٣ويف . صورة التقوى والفضيلة والغرية املقدسة

ويف مدة مرضه كّلها كان مثابرًا . ىل يوم وفاتهِ النوبة القلبية فألقته طريَح الفراش ا
على الصالة بغري ملل مدمًنا التناول اليومي ومل يفقد رشده، اىل ان لفظ روحه 
طي راعي االبرشية الصيداوية  الطاهرة بني يدي سيادة املطران اثناسيوس اخلر

مت وقد أقيم َلُه ما. ويدي قدس الرئيس العام اغابيوس نعوم وبعض الرهبان
طي ومكسيموس  سة اصحاب السيادة االجآلء اثناسيوس اخلر حافل بر
نياس وافتيميوس  الصائغ مرتوبوليت صور واكليمنضوس املعلوف مطران 

                                                 
شا، من مراجعته سجّالت العماد يف زحلة، أّن  ٣١ تبّني الحًقا لألب املؤرّخ قسطنطني 

  .١٨٥٣سنة والدة سليم أبو مراد كانت عام 

 .، كما تُبّني يوميّات الدير١٩٢٧شباط  ٢٧والصحيح هو يف  ٣٢
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يواكيم مطران زحلة والرئيس العام االرمشندريت اغابيوس نعوم واالب الجودي 
الرهبان قاطين الزائر الرسويل على الرهبانيات وحضور املدبرين االفاضل ولفيف 

ا ومبتدئي دير السيدة ومعلميهم واالخوة  الدير ومعلمي املدرسة وتالمذ
شباط سنة  ٢٣للمدارس املسيحية من صيدا وعدد كثري من العلمانيني يف 

الساعة الثالثة بعد الظهر، وُدفن يف حائط الدير اجلنويب على مقربة 
رتان وعرضه سبعون سنتمرتًا وعلوُه من الباب اجلنويب اىل الغرب، يف قٍرب طوله م

نصف القرب حتت احلائط ونصف حتت الغرفة والتابوت من . مخسون سنتيمرتًا
 ٣٣P. B. A. M. خشب قطراين عليِه كتابة
  اثناسيوس        اكليمنضوس معلوف  مكسيموس صائغ  افتيميوس يواكيم

  مطران صيدا       مطران بانياس وتوابعها   مرتوبوليت صور    مطران الفرزل
  وما يليهودير القمر     .م.ب         وزحلة والبقاع

P. Guilhem de Lajudie O.S.B. Visiteur Apostolique

 

 
  "وضعنا ميتنا بالنعش وحملناه باحتفال عظيم اىل الكنيسة"

                                         
 :Père Béchara Abou Mrad  

 

يواكيم مطران زحلة والرئيس العام االرمشندريت اغابيوس نعوم واالب الجودي 
الزائر الرسويل على الرهبانيات وحضور املدبرين االفاضل ولفيف 

ا ومبتدئي دير السيدة ومعلميهم واالخوة  الدير ومعلمي املدرسة وتالمذ
للمدارس املسيحية من صيدا وعدد كثري من العلمانيني يف 

الساعة الثالثة بعد الظهر، وُدفن يف حائط الدير اجلنويب على مقربة  ١٩٣٠
من الباب اجلنويب اىل الغرب، يف قٍرب طوله م

مخسون سنتيمرتًا
خشب قطراين عليِه كتابة

افتيميوس يواكيم  االرشمندريت
مطران الفرزل    اغابيوس نعوم

وزحلة والبقاع    .م.اب عام ب

P. Guilhem de Lajudie O.S.B. Visiteur Apostolique 

"

                                                
: هي اختصار ٣٣
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ا  ،وبعد ان أمضينا على الورقة املذكورة بيد وضعُتها يف قنينة وسدد
 وبعد اجلناز تقدم السيد مكسيموس الذي كنُت دعوتُهُ . لشمع االمحر

ليرتأس اجلناز وعلى مرأى اجلميع، وضع تلك القنينة يف التابوت بيدِه وتناول 
نًيا،  مسمارًا ومطرقة وّمسر غطآء التابوت، وكذلك مطران صيدا غرز مسمارًا 

قي االساقفة اىل ّمث تقّدمت راية الصليب واملرّمنون . ان أُقفل التابوت وكذا 
والتالمذة والكهنة والسادة االساقفة والتابوت حيملُه الكهنة، وطفنا بِه 

هذا االب احلنون الذي ال  ]!كذا[والكل كانوا يبكون مّودعني . الكنيسة
ن يذكره احد اّال بكل إطرآء وممدحٍة ولذلك كثريون جدا الذين كانوا يضعو 

ا جسَده واالكثرون ان مل اقل اجلميع، طلبوا  ً ليمّسوا  عليِه مسابح او صلبا
: اّيل ان اعطيهم شيًئا مما خيتّص بذلك االب البار حىت ان منهم َمن قال يل

وتلك عادة قدمية، فان  . ال اخرج من الدير اذا مل اخذ شيًئا مما لألب بشاره
تون اليِه خصيًصا ليصلّ  ي هلم على مآٍء او زيت فيأخذونه كثريين كانوا 

الخص  م او حقوهلم او ليشربوُه او يّدهنون بِه، و م بيو ملرضاهم او لريّشوا 
مه االخرية، وقد َضُعَف بصره  يصّلي على كّمية من املآء والزيت يف  ألنيف ا

تيِه ليًال  م الصحو، وحيفظها عنده ويعطي منها لكل َمن  النور الساطع وا
ارًا وقد ترك لنا حنو قنينتِني من املآء وقنينة من الزيت قد امرت ان حتفظ او 

رِه وهي كثرية عند. ٣٤اذا امكن ذلك   .مع ما حيفظ من آ
  

                                                 
ن تُزاد كّمّية من الزيت على الزيت  ٣٤ ما زالت العادة قائمة يف دير املخّلص حّىت اليوم 

ركه األب بشارة نفسه، فال ينقطع من الدير ومنه يتبارك احلّجاج الذين يؤّمون  الذي 
  .قربه للصالة
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  .٣٥بع موت اخلوري بشاره ايب مراد
مث كما قلت مشى الصليب فاملرمنون فالتالمذة فالكهنة حاملو النعش 

والشعب املالئ الكنيسة حىت اقصاها، وعملنا الذي حييط به السادة االساقفة 
ُه خصيًصا يف حائط الكنيسة اجلنويب  ًحا حافًال حىت القرب الذي حفر ز

اىل  ]!كذا[عد مرت ومثانني سنتيمرت بقرب الباب املوّدي اىل الدير وعلى بُ 
فأُدخل النعش من الشمال اىل اجلنوب . الغرب على مساواة ارض الكنيسة

جلانب الغريب من الباب املذكور بعد ان عملنا  ض الغرفة اليت 
هناك قربًا كامًال صببنا حائطُه الغريب والشرقي من الرتابة االفرجنية وكذلك 

ن وواحد صغرية الكربى يف . اما الغطآء فثالث بالطات اثنتان كبري
ا ال تدخل حت ت حائط الكنيسة اجلنوب حتت ارض الغرفة وميكن ان تُرفع أل

واالثنتان الباقيتان ضمن حائط الكنيسة تعلومها الرتابة االفرجنية لتوطيد احلائط 
ُه ببنآء بسيط وِكلس عريب اىل  املذكور اما مدخل القرب من الكنيسة فسدد

  .ان نضع عليِه قريًبا البالطة الرخامية

  
ة التي ُوضعت عىل رضيح األب بشارة   الرخامة القد

                                         

  .ديدةيف املخطوط، هذه عالمة انتقال إىل صفحة ج

 

بع موت اخلوري بشاره ايب مراد: 
مث كما قلت مشى الصليب فاملرمنون فالتالمذة فالكهنة حاملو النعش 

الذي حييط به السادة االساقفة 
ُه خصيًصا يف حائط الكنيسة اجلنويب  ًحا حافًال حىت القرب الذي حفر ز

بقرب الباب املوّدي اىل الدير وعلى بُ 
الغرب على مساواة ارض الكنيسة

جلانب الغريب من الباب املذكور بعد ان عملنا اىل ما حتت ار  ض الغرفة اليت 
هناك قربًا كامًال صببنا حائطُه الغريب والشرقي من الرتابة االفرجنية وكذلك 

ن وواحد صغرية. اجلنويب اما الغطآء فثالث بالطات اثنتان كبري
ا ال تدخل حت اجلنوب حتت ارض الغرفة وميكن ان تُرفع أل

واالثنتان الباقيتان ضمن حائط الكنيسة تعلومها الرتابة االفرجنية لتوطيد احلائط 
ُه ببنآء بسيط وِكلس عريب اىل  املذكور اما مدخل القرب من الكنيسة فسدد

ان نضع عليِه قريًبا البالطة الرخامية
  

                                                
يف املخطوط، هذه عالمة انتقال إىل صفحة ج ٣٥
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  الثالث الفصل
   

   "ةقداسة هذا الكاهن غري اعتياديّ "
  يف األب بشارة أبو مراد أبو رجيلي شهادة األب العاّم أغابيوس نّعوم

ا يف    نازته جليناثيف اليوم ال "صلّ يومّية دير املخ"دّو
  

  
  .م. ب األب العاّم أغابيوس نّعوم أبو رجييل
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  مقّدمة

ا األب العاّم أغابيوس نّعوم  بديعة يف هذا الفصل، نورد شهادةً   يفدّو
شباط  ٢٤دفنه يف كنيسة الدير، أي يف يوم  حلقبشارة، يف اليوم الذي  األب

١٩٣٠.  
ا شهادٌة مثينة يف كاهن  ّ وأمجل ما فيها دقـُّتها ". قداسُته غري اعتياديّة"إ

ينقلنا كاتُبها إىل السنوات اليت كان يرافق فيها األب بشارة، كاهن . وواقعيّـُتها
 على كثري منلذلك أتت شهادتُه . رعّيته سرجبال، يف خدمته الرعويّة املتفانية

نراه ". ولده لإلميان"اء االبن لألب الذي ، جمبولًة بوفحساسواإلاملوضوعّية 
، ملا فيها من فيض حّب "تكاد ان ال ُتصدَّق"يطرب بسرد وقائع قداسٍة 

  .وتفاٍن يف سبيل خالص النفوس
ئق تنبشها من خزائن الدير : "قيل يل ذات مرّة ما نفع أن تنشر و

يف  العتيقة، من دون أن يكون لك فيها يد أو مسامهة شخصّية؟ أينَك أنتَ 
ماذا ميكن أن أزيده على َمن دّون ما رأْته عيناه : مع ذلك، أقول". ما تنشره؟

ه وملسْته يداه، من حياة راهٍب كنُت أمتّىن لو عاصرتُه واكتسبُت  ومسعْته أذ
فلُيكَتب هذا : "مردًِّدا مع الكاتب امللَهم جيبمنه نعمًة فوق نعمة؟ لذا أُ 

  ). ١٩: ١٠٢مز " (يسّبُح الربّ  للجيل اآليت، والشعب الذي سُيخَلقُ 
  
  

* * *  
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  ١٩٣٠٣٦شهر شباط 
  

عاد مسآء أمس كّل من حضر اىل الدير ما خال ابنآء : منه ٢٤يف  - 
رعية اخلوري بشاره من سرجبال والوادي، فقد اتوا ماشني، والوقت شتآء، 

انه وتلك مأثرة لذلك اخلوري البار . فناموا هنا وقاموا صباًحا واعرتفوا وتناولوا
ّمث طلبوا شيًئا من بقا أبيهم ومربّيهم . عّودهم على كثرة االعرتاف واملناولة

م أن أُرسل اليهم صورة املذكور،  ُّ واملفضل عليهم بعد هللا، كما يقولون، فوعد
لدير وحني موتهِ  وقد امتاز املذكورون . وقد اخذ له مجلة صور مبدة اقامتِه 

  .ا كان عليِه املرحوم من الفضائل واحملبة هلملُبكا والنحيب والتحّدث عمّ 
وقد كتب يل سليم ابن عمي خليل عبدهللا نعوم امسآء الذين رّدهم  

املرحوم اىل حضن الكنيسة الكاثوليكية وكانوا دوًما منفصلني، وقد عرفُتهم 
م من عائلتنا  وأضع امسآءهم هنا ختليًدا لذكر ". أبو رجيلي"بنفسي كلهم ال

ء العائالت والبيوت. ملؤبد واعرتافًا بفضل غريتهِ املرحوم ا : وهذه امسآء آ
ابراهيم . اخوه حنا. منر الياس. سليم اسعد اخُوه. خليل اسعد ابو رجيلي
عبد املسيح وابناُه . سعيد يوسف. يوسف ذيب. ميخائيل واخوه ملحم

حنا شاهني واخوه يوسف . اسعد مقصود. حبيب داود. ميخائيل وديب
والثاين ديب ونعمة هللا والثالث . اع وولدا االول منصور وجرجسواخوه نف

صيف. جنم شاهني. شاهني وشاكر والياس ميخائيل . ضاهر نصيف. ديب 
. ميخائيل ابراهيم ميخائل واخوه يوسف. واخوه فارس. حمفوظ يونس. يونس

والكل كما قلت من عائلة . امني مقصود واوالده داود سعيد وبشاره وداود
                                                 

ّلد  ٣٦ ، وهو )قطع كبري، حجم وسط( ١٩٣٢-١٩٢٨يومّية دير املخّلص راجع ا
 ٢٤ إىل ١٩٢٨كانون األّول   ٩خمطوط من حمفوظات دير املخّلص، متتّد أخباره من 

  .١٩٣٢متّوز 
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. جيلّي عائلتنا ا كاتب هذه اليومية اغابيوس عبدهللا نعوم ابو رجيليأيب ر 
وقد كانوا يسكنون بلدة بنوييت ملك بشري بك ايب نكد واوالدِه، مث اشرتاها 
جلاهلّية وخّلة قبال مبلك بشري املذكور،  املرحوم سليمان خطار، وقسٌم كان 

عد، فكانوا مبلكهم بوادي اسما خال منر الياس وابَين اخي امرأتِه خليل وسليم 
  .مبحليه

تيهم كاهٌن من كفرمّىت مّرًة او  ومل يكن عند املذكورين كاهن، بل كان 
لسنة ويف حال دفن ميتٍ  وليتأّمِل القارئ كيف كانت حال هذا . مرَتني 

وغري من عائلة احلصرويت وعائلة ) نعوم(اما أسرتنا . القطيع الذي ال راعي َلهُ 
لقداس جرجورة وسواه تينا مرًّة بعد مرٍّة كاهن من دير القمر حيتفل  م فكان 

وأذكر جّيًدا ان املطران اكليمنضوس . يف البيوت، اذ مل يكن لنا كنيسٌة ما
معلوف كان يقّدس يف البيوت يوم كان كاهًنا بدير القمر، وبعد ذلك ا 

يتنا وبباقي وكم من مرٍّة خدمُت له القداس يف ب. اخلوري بشاره ابو مراد
البيوت، ويف آخر القداس كان يعّني البيت الذي سيقيم فيِه القداس يف 

ومبا ان نزوله اىل الوادي كان متواصًال وبدون انقطاع، . االحد التايل او العيد
مهما كان الوقت شتآء وسيًال، فَمن كان يتخّلف عن احلضور، كان جيب 

نه صعد اىل دي ر القمر، مثًال، الجل بيع خضرتِه عليِه ان يُعلم االب بشاره 
هل مسعَت القداس، وَمن قّدس، وماذا قال : وللحال كان يسألُهُ . أو الشغالهِ 

االجنيل؟ وحني كان يعرف ان الشخص ال يذهب اىل الكنيسة، فكان ال 
لذهاب وكثريًا ما كان يدفع مثن اثواب جديدة للفقرا،  يرتكه مطلًقا او يَعُدُه 

  .حد والعيد، او اجرة يوٍم ملن يشتغل يوم االحد والعيدفيلبسوها يوم اال
رَتُه يف بدِء رسالتِه اىل الوادي وجوارها، وبطريقة كلها  وقد واصل ز
عطف وحمّبٍة لبيوت اولئك الذين كانوا غري كاثوليك، حىت مل يرتك منهم احًدا 

سن فسعى مع اصحاب اخلري، والسيما املرحوم بشاره اخلوري احمل. غري مرتدٍّ 
الشهري وعائلتِه الكرمية اليت كانت من أعّز اصدقآئِه، فجمع ماًال وابتاع ارًضا 
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من املرحوم خليل جرجورة يف وادي مبحليه، وبىن فيها كنيسة على اسم سّيدة 
اين، وكثريًا ما . البشاره ا حمًال للمدرسة اليت فتحها مدًة طويلًة للتعليم ا وبقر

ا وهو كان يدفع أج يت . رة املعّلم فيهااهتّم  وحىت موته كان يسأل كل من 
  .من هناك كيف حالة الكنيسة

لقداس على التناوب يف   والكل يعرف ان املرحوم كان مراٍت كثريًة حيتفل 
لوادي فقد قضى سنني . كنيستِه ويف كنيسة مار ميخائيل للطائفة املارونية 

لوادي وال ببلدة كثرية خيدم الطائفتني مًعا لعدم وجود كاهن مارو  ين 
ا بل كثريًا ما نزل مرَتني او ثالث او اكثر . دردوريت املارونية بكل سكا

رة املرضى من الطائفتني وكان يقضي . ألسبوع بدعوة او بدون دعوة لز
وهذا ما يشهد بِه كل . مرارًا الليايل بقرب املرضى، غري انه مل يكن لينام قط

ر، بل كان يق ضي كل الليل راكًعا مصلًيا، ونوُمُه اذذاك سكان تلك الد
فرتات متقطّعة على تلك احلالة، اي راكًعا، مما يكاد ان ال ُيصدَّق لو مل 
يشهد يل بِه َمن رآءه بعينيِه، وهو أهل لكل صدق، وأعيُد قويل انه اكثر من 

  .واحدٍ 
قلُت انه كان خيدم رعية دير القمر والوادي وجوارها ومرّات كثرية كان 

نيًة يف كفرقطرا يف اليوم ي ذهب فيقيم الذبيحة يف الوادي، ّمث يذهب فيقيمها 
كل بعد القداس بل يعود اىل دير القمر . نفسهِ  واألغرب انه مل يكن 

. وكثريًا ما رافقُتُه اىل بنوييت حامًال له اواين القداس كالبدلة والكاس. صائًما
وكنا . لى بُعد ساعات من دير القمرومرارًا اىل اجلاهلية، ومرارًا اىل بقعون ع

لصالة وا ".. السالم عليك"و".. أ الذي"هو يبدأ : نقضي الطريق 
.. على نية املنقطعني: "وهو يقول".  قديسة مرمي"و".. اعِطنا: "اكّمل

وهكذا كان يعمل مع كل َمن يرافُقه يف الطريق لئّال "... املسافرين... املرضى
طالً  ففي شبوبتِه مل يكن . ، بل هكذا كان يعمل يف كل حياتهِ يضيع الزمن 

احد غري َمن ينظر اليه ويرى حتريك شفتيِه فيالحظ ذلك، لكن يف سنيِه 
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االخرية وقد ثـَُقَل مسُعه قليًال، فكان الكلُّ يسمعونَُه يدندُن مصّلًيا على 
التواصل، ويف كل مكان وزمان حىت يف ذهابِه اىل حجرتِه وخروجِه واىل 

  ..الكنيسة واملائدة
ء بطرس  ملدرسة، كاآل واالغرب ما يرّدُدُه الكهنُة تالمذتُُه منذ كان 

طي واغناطيوس مجال وافتيميوس فرنسيس احلاضرون  : والصواب! كذا[خر
وقد سألُت كثريين . لدير، ّمث كل َمن عرَفُه بعد ذلك سنًة فسنةً ] احلاضرين

، وا نفسي ً أعلم ذلك منذ ست وثالثني سنة، ان  منهم عامليني ورهبا
قداسة هذا الكاهن كانت بّينًة وغري اعتياديٍة وساميٍة يف كل أطوار حياتِه 
واينما كان وحيثما حلَّ، حبالٍة مل تعرف املَلَل وال الرتاخي وال الضجر، 
خلصوص أمر الصالة واالقامة يف الكنيسة كلَّ يوٍم منذ حنو الساعة الثالثة  و

ومل يكن خيرج منها إّال اىل املائدة او . لليل اىل حنو التاسعة ليالً بعد نصف ا
اىل قاعة القرآءة الروحّية، او اذا ُدعي اىل اخلارج، هذا اذا مل خيتبئ يف الكنيسة 

  .او يف قاعة االستقبال هرً ّممن يراهُ 
قلُت قبًال ان غرية اخلوري بشاره قد جعلتُه شهريًا بنوع خاّص على محل 

وتلك مربّة بل مفخرة هلذا االب الرسويل مدة حياته  . على االعرتاف الناس
وأسرة " نعوم"ففي الوادي مل تكن طائفة كاثوليكّية رومية غري اسرتنا . كّلها

، ومل يكن يفتقد كاهن من طقسنا  جرجورة وحصرويت وبضعة افراد غري
درة جدا لدينية عند  وكنا نكمل واجباتنا ا. بسوى ظروف غري اعتيادية و

واول من بدأ ينزل من دير القمر الينا كان اخلوري . كاهن الطائفة املارونية
نياس حاليا"اكليمنضوس املعلوف  ، ولكنه مل يُِطل مدة نزولِه، وكان "مطران 

اما اخلوري بشاره فلم اعرف انه ركب مرًّة، بل كان دائًما . ينزل ويصعد راكًبا
وبفضل غريتِه وَمثَلِه الصاحل ووعظِه وارشادِه . اءً ينزل ويصعد ماشًيا صيًفا شت

الدائم، قد انتعشت يف ذلك الشعب املهمل حرارُة االميان والتقوى والعبادة 
ومما اذكره بكل فخر ان االب املذكور قد . اىل درجة تندر يف شرقنا هذا
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توّصل اىل ان جيعل ليس فقط اولئك الذين كانوا روم كاثوليك، بل كل الذين 
رتّدوا اىل حضن الكنيسة الكاثوليكية، يعتادون على االعرتاف واملناولة، ا

ومل َخيُل قّط أحٌد . وُميسون من اولئك الذين يتناولون يف اكثر آحاد السنة
  .بدون اعرتاف من الرجال والنسآء على السوآء

وقد كانت لالب املذكور طريقته لالعرتاف سهلة جدا، ألنه كان يسأل 
كل انواع اخلطا وعددها على التقريب، ولو كان املعرتف كاهًنا املعرتف عن  

واما ارشاداتُه فكانت تصدر عن . وعاًملا فال يستصعُب املعرتُف االعرتافَ 
: والصواب! كذا[ يَعِصه نفٍس ملتهبٍة غرية بطريقة جذابٍة، حىت انه مل يكن

تونه ليعرت . خاطي] يعصيه . فوا عندهُ وملا اتى دير املخلص، كان كثريون 
واعرف أن كان بصيدا رجٌل، ال اذكر امسه احرتاًما، قد اشرف على املوت، 

ً بنوبٍة قلبّية يومئذٍ . ومل يُرد ان يعرتف فلما عرف . وقد كان االب بشاره مصا
ألمر، استحضر رجَلني مسكاه بيديِه من كتفيِه، وتوّكأ عليهما اىل ان دخل 

 حبييب فالن : "وللحال قال لهُ . لكهنةعلى ذلك املريض العاصي على كّل ا
: فقال له حاالً ". اهًال وسهًال  ابو بشاره: "فقال لُه ذاك". ا آٍت الزورك

نعم، حاضر على : "فاجابُه املريض على الفور". أال تريد ان تعرتف؟"
، فخرجوا، واعرتف املذكور "اخرجوا"فأومأ اخلوري اىل احلاضرين ان ". رأسي

ذين كثريين من الرجال . مقّدًسا ومات ميتًة مقدسةً اعرتافًا  وقد مسعُت 
مذ ما تركنا ابو بشاره مل نعد نعرتف، وإذا اعرتفنا فبكل : خصوًصا، يقولون
ومن املعروف انه كان معّرِفًا لكل الطوائف الكاثوليكية . صعوبة وتكليف

سرجبال او  وقد كان يضطّر مرارًا ألن ينام يف الوادي او يف. بدون متييز
ن  غريها، فكان جيتمع اليه كل َمن عرف بِه فيقضوا السهرة مًعا، وذلك 

. يعرتف اجلميع دون استثنآء، وان يكن ذلك اليوم او الذي بعده غري مبطل
استعداد ـــــــُكُتب كوالوقت الباقي كان يقضيه ذلك اخلوري الغيور يف قرآءة  
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ويف بعض اخبار تقوية  ،٣٨"الكنز الثمني"وحياة القديسني  ٣٧املوت
المجال ميكين . وارشادات مفيدة اقول ما ] ميكنين أن: والصواب! كذا[و

نياس تلميذ اخلوري  قالُه امامي مرارًا سيادة اكليمنضوس املعلوف مطران 
ّن اخلوري بشاره ابو مراد مل ُيِضع دقيقًة يف حياتِه كّلها بال  بشاره ومواطُنُه، 

حق الذكر تلك املنزلة واملكانة بل تلك السلطة اليت وممّا يست. عمل جّيدٍ 
فقد كان ذا صفات  . اكتسبها املذكور على كل َمن عرفه من اية طائفة كانت

كاملة أدبيا وطبيعيا، فقامته كانت أميَل اىل الطول منها اىل القصر، وجسمه 
دائًما  لكثرة القطاعة والصوم، امنا وجُهُه كان ]حنيًفا: والصواب! كذا[حنيف 

شا ابيض البشرة مل يـَُر قط . وقد كان لطيَف الكالم عذبهُ . ًمسا طِلًقا 
لِدين او اآلداب، فكنَت ترى . مازًحا وال غاضًبا اّال مىت رأى شيًئا خمال 

  .وجهُه االبيض حيمرُّ متوّرًدا، وعند ذلك يبّكت وينتهر ويذّم ولو يف الكنيسة
  

ان الفضل يف جميئي اىل الرهبنة بعد هللا  –ة ارسايل اىل الرهبنة املخلصيّ 
  .للخوري بشارة

  "على ما اظن ١٨٩٣سنة "ير القمر فمنذ نزولِه اىل وادي د

                                                 
ليف القدّ االستعداد للموت كتاب ٣٧ لفونسوس ليكوري، ترمجة املطران أيس ، من 

 .١٨٥١يف أورشليم سنة  نيدير الرهبان الفرنسيسكانيّ يف مكسيموس مظلوم، طُبع 

ليف البطريرك مكسيموس مظلوم، الكنز الثمني يف أخبار القّديسنيكتاب  ٣٨ ، من 
 .١٨٦٩-١٨٦٦طُبع يف بريوت سنة 
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  الفصل الرابع
  

  "أتريد أن تصري مثلي؟...  سليمان،"
  شهادة األب العاّم أغابيوس نّعوم أبو رجيلي يف األب بشارة أبو مراد

 دير املخّلصكيف جذبه إىل الرتّهب يف 
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  مقّدمة
شهادة األب العاّم من  األخريالرابع و  فصل، اجلزءنورد، يف هذا ال

خادم هللا األب بشارة أبو مراد،  يف أبو رجيلي األرمشندريت أغابيوس نّعوم
ا يف   ٢٤بعد يومني من وفاة األخري، أي يف  يومّيات دير املخّلصاليت دّو

يستذكر األب العاّم كيف جذبه أبو  يف هذه الشهادة،. ١٩٣٠شباط 
ودا  رعّيته يف يوم كان كاهنَ بشارة ودعاه إىل أن يرتّهب يف دير املخّلص، 

ا، تركنا الشهادة كما خرجت من يد كاتبها وُدوِّنت يف . دير القمر وكسابقا
املخطوط، ومل ُجنِر عليها من التصليحات ومل نَزِد بني تعابريها من عالمات 

ا هِّلُ سيُ الّ ما الوقف إ   .علينا قراء
كّل القّصة ابتدأت بسؤاٍل طرحه األب بشارة على الفىت سليمان، الذي  

ليخدم له " مشّاس اخلوري بشارة"كان يرافقه يف جتواله بني القرى بصفة 
. "أتريد أن تصري مثلي؟...  سليمان،": سأله. القداديس والصلوات

الوالد مانع، واألّم . "ماذا جيب أن أعمل؟ ...أريد من كّل قليب": فأجاب فورًا
ال كلمة هلا، لكّن الكلمة الفصل كانت لصوت الرّب الذي دعا فتاه على 

من أين لذلك الولد الربيء أن يسمع صوت هللا ". القّديس"لسان اخلوري 
، لو مل يكن "ال أفهم ما تقول: "ويلّيب النداء َفرًِحا، وهو الذي قال مستفسرًا

أعين به خوري رعّيته مثاًال رائًعا يف الكمال الرهباّين والكهنوّيت، يرى أمامه 
  األب بشارة؟

ال شيء جيذب . لقد ملس هللا قلَب سليمان، لكن بيد األب بشارة
، قال سليمان، ومل يكن بعُد يفهم من "ِمثَلك": أفضل من املثل الصاحل

م عن كيفّية . الدعوة شيًئا جذب الدعوات إىل وإذا كّنا نتساءل هذه األّ
باب احلياة الرهبانّية، فيكفي أن نقرأ هذه السطور لنرى كيف يدعو هللا الش

  .وجيذُب إليه الدعوات احلّقة
* * *  
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  ١٩٣٠٣٩شهر شباط 
ان الفضل يف  –ارسايل إىل الرهبنة املخلصّية : )تتّمة(منه  ٢٤يف  - 

  .جميئي اىل الرهبنة بعد هللا للخوري بشاره
، قد احّبين "على ما اظن ١٨٩٣سنة "فمنذ نزولِه اىل وادي دير القمر 

على انه اذا ُوجد فيما بعُد، . حمّبة أٍب البِنِه وكأنه قد رأى يفَّ شيًئا من اخلري
فقد كنت أُحسن القرآءة . فالفضل للمخلص ولعناية اخلوري بشاره وارشاده

ن رهبان دير قزحّيا، الذي  والكتابة بفضل املرحوم اخلوري يعقوب احلصروّين م
كان بىن كنيسة القديس ميخائيل للطائفة املارونية بوادي مبحليه وخدم تلك 
الطائفة مّدًة طويلة، فِملُت حاًال اىل اخلوري بشاره وبدأُت َأخدم لُه القداس 

ّمث برعُت يف ذلك فاصبحُت خادم قداس اخلوري . يف غياب املرحوم ايب أوالً 
ومبا ان ". مشاس اخلوري بشاره"ما كان يدعوين الناس بشاره الرمسّي او ك

القداس كان يُقام يف بيوت الطائفة على التناوب قبل ان بىن املذكوُر 
الكنيسَة، فكنُت اول َمن حيضر اىل البيت املعّني، فأعّد احملّل للقداس على 

واجلمر للمبخرة والبخور والنبيذ، وأستعد . صندوٍق او صحاحري أو الواح
ت اليت يدّلين عليها االب املذكورلقرآ ر وا الذي جيب . ءة الرسالة والطرو

واذا . ان اعرف َمن املتأّخر عن القداس، فاسأل وأُعلم اخلوري بشارة بذلك
قّدس املذكوُر بعيًدا مثًال يف بقعون، فا الذي اكون َمعُه، فنقضي الطريق 

ه ال يعرف طريق بيٍت ما، واذا كان اخلوري بشار . لصالة كما سبقُت فقلتُ 
ومبا ان املذكور كان يتلو الساعة االوىل قبل القداس والشكر . فا الذي ارافقهُ 

                                                 
ّلد  ٣٩ ، وهو )قطع كبري، حجم وسط( ١٩٣٢-١٩٢٨يومّية دير املخّلص راجع ا

 ٢٤ إىل ١٩٢٨كانون األّول   ٩خمطوط من حمفوظات دير املخّلص، متتّد أخباره من 
 .١٩٣٢متّوز 
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وملا َكثـَُر االعرتاف . بعدُه ليسمعُه احلاضرون كلُّهم، فا الذي اتلو كّل ذلك
 متفّرِجاوالتناول واصبح عموميا ويف كل أحٍد وعيد، فلم يرتكين االب املذكور 

  :يت كمالين على االكثار من ذلك  بل مح
لو ترّهبَت : قال. نعم: فاجبتُ ". امسي العامليّ " سليمان، : قال يل يوًما

أَتريد : قال. ال أَفهم ما تقول: أال تريد أن ترتّهب؟ قلت. لصرَت راهًبا فاضالً 
اريد من كل قليب وكيف اصري وماذا جيب ان ! مثلك: ان تصري مثلي؟ قلتُ 

يشرح يل كيفّية دخول الرهبنة والعيشة الرهبانية املقدسة وكيف اعمل؟ فبدأ 
. التعّلم اىل آخر ما هنالك من الشرح املسهب، فأدهشين واعجبين كل ذلك

تصلح اذا عملَت مبا اقولُه : هل أصُلُح هلذه احلالة العظيمة؟ فاجاب: فسألُتهُ 
رسايل اىل دير وبدأ يرشدين وا اتبع ارشادُه حرفيا، وأحلُّ عليه . لك

وبعد حنو نصف سنة طلب اىل املرحوم ايب ان يسمح بذلك، . املخلص
فاجابَُه ان خاطرك  ا بشاره غاٍل علّي وال ارّد لك طلًبا ولكن جسمي ال 

وقد   - يقوى على احتمال فراق وَلدين وعلّي ذلك صعٌب بل غري حمتمل 
  ..هذا الفكرفارجوك ان تعدل عن . كان توّيف لُه اخي الذي بعدي

فمّرت األسابيع والشهور، وأيب وامي وكل أفراد عائليت يقاومون قصدي، 
وفكر الرهبنة يزداد رسوًخا وثبا يف نفسي، وال ُمعني اّال نعمة هللا ونصائح 

ا   .اخلوري بشاره ونصائحه املستمرّة الكلية التعزية وال يعرفها اّال من جّر
وري بشاره ان سيمّر بدير القمر أخربين اخل ١٨٩٥يف اواخر متوز سنة 

ئب دير املخلص العام، اي ذاك الذي يقبل الرتّهب، فأحلحنا على ايب كثريًا  
امنا مل يعد يظهر التكّدر والنفور اللَذين . كي يسمح يل مبقابلتِه فلم يسمح

ن يعرض علّي ما اريدُه من وضعي يف املدارس  اظهرمها فيما مضى، بل بدأ 
تسليمي ادارة البيت، واخي االكرب يوسف كان مزمًعا ان يتزوج ان احببُت او 

  .فأصررُت على طليب. على عيد انتقال السيدة
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ضُت صباًحا من النوم  ١٨٩٥يف اليوم االول من شهر آب سنة 
فوجدُت ان املرحوم ايب قد صعد اىل بعقلني ليدفع املال االمريّي عن وادي 

ضآء الشوف، ووالدي وان يكن يسكن مبحليه اليت كانت وقتئٍذ ملحقًة بق
ا فبيدِه كانت كل عالقات البلدة مع احلكومة النه كان  وادي الدير جماور

ا ذاهب اىل عند : حيسن القرآءة والكاتب الوحيد فيها انئٍذ، فقلت لوالديت
وصعدت اىل انطوش مار الياس . اخلوري بشاره فاذا طال غيايب فال تقلقوا

ينتظرين، فقادين بيدي اىل البهو فقّبلُت يدي املرحوم  فوجدُت اخلوري بشاره
ئًبا عاما  سيليوس احلجار مث يد اخلوري سليمان منري الذي كان  املطران 
للرهبنة املخلصّية وقد انُتخب رئيسها العاّم اثناسيوس الصّباغ اسقًفا لعّكا وقد  

بطريرك كان اخلوري سليمان املذكور راجًعا من عني تراز حيث زار ال
دة الدمشقّي املدبّر . م.ور بغريغوريوس يوسف سيّ  ومعُه اخلوري انطون ز

وبعد ان فحصين واستناًدا على شهادة اخلوري بشاره قد قبلين بكل . الثاين
  .رضى

كًيا متهدًِّدا مونًِّبا فثارت .. وقد حضر بعد الظهر املرحوم ايب شاكًيا 
ويؤنّبُه ويبّني له شرف الكهنوت  حينئٍذ غرية اخلوري بشاره واخذ يبّكتهُ 

، وان عند ايب هُ منافعَ وخطَأ من حيرم طالَبُه . وفائدتُه للكاهن ولوالديِه والسرتهِ 
ّمث قادُه صاغرًا راضًيا اىل امام . ثالثة غريي فيجب ان يعطي املخلص ابًنا

سيادة املطران الزائر يومئٍذ على الرهبنة وامام النائب العام، فاعلن قدامهم  
كلهم انّه يرضى بذهايب اىل الرهبنة، واوصاهم يب واعتذر عن ممانعتِه األوىل 

فتقّدمُت حينئٍذ .. نه كان حيّبين على اخويت الين مل اخالف له قط أمرًا
لتوفيق والنجاح مثّ . وقبلُت يدي ذلك االب احلنون فقّبلين وبكى ودعا يل 

منه ان يوازرين بصلواتِه املتواصلة  لثمُت يد اخلوري بشاره شاكًرا افضالُه وراجًيا
ن اكون عند ثقتِه يب ُه  وهكذا تركنا دير القمر عند العصر مارّين . وواعًدا ا
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بعنبال فغريفه فاجلليلّيه فمزرعة الضهر فبكيفا فدير املخلص حيث وصلنا 
  .ليالً 

ً ونزلت مع املكاري اىل دير  ويف اليوم الثاين سلمين النائب العام كتا
ة النياح للمبتدئني فقبلين بكل بشاشة حضرة الرئيس اخلوري ميخائيل سيد

 ً . مقصود وادخلين الدير الذي كان حيتوي على حنٍو من مخس وثالثني مبتد
ويف اليوم اخلامس عشر من آب نزل املرحوم اخلوري سليمان منري واحتفل 

  .لقداس على حسب العادة والبسين ثوب االبتدآء ودعاين اغابيوس
كانت معيشة دير االبتدآء قشفة جدا، فلم نكن نلبس جديًدا ال حذآًء 
وال عبآءًة وال صايًة وال قلنسوًة اذ كان يلبس املبتدئون قلنسوًة على دائرها 

 وبدأ بلبس. االسفل شريط جوخ بعرض اصبع ميّيز املبتدئ عن الراهب
س القلنسوة احلالية الصف الذي اتى بعد وا كنُت آخر من لب ٤٠السكوفا
او نسيج من  ٤١بالسوكان نومنا على االرض وعلى البساط اي . املذكورة

وغري املسحوق  )البيساره(شعر املاعز، وأكُلنا العدس والفول املسحوق 
وكان الدير مسقوفًا . والربغل، ما خال االحد واخلميس فناكل مرتني ارزا

ًة للحّمىبرتاب ال بقرميد كما هو اآلن، فكان رطًبا للغاية ب واذكر ان . ل مو
الكالرجي كان حيمل زجاجة حملول الِكينا فيعطي قبل االكل كل تلميٍذ 

وكان املبتدئون . فنجان كينا الن اجلميع كانوا على التقريب مصابني حبّمى
جيمعون اخلرنوب ويقطفون الدخان العريب ويشّكونُه ويلتقطون الزيتون 

هذه املعيشة وذلك الين ابن فّالٍح  ويديرون املطبخ أما ا فلم استصعب
  .واخلوري بشاره قد سبق فاخربين عنها

                                                 
  .البيزنطّية من دون أحرف جانبّية" الّقلوّسة"هي " السكوفا" ٤٠
  .الَبالس، مجع بـُُلس، هو بساط من َشعر  ٤١
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يف اليوم الثالث عشر من ايلول نزل اىل دير السيدة جربائيل احلجار، 
، وقد كان استاذ اللغة العربية يف "غريغوريوس احلجار مطران عكا حالًيا

ً وأحضر. مدرستنا املخلصّية  اىل املدرسة فانتقى حنًوا من عشرين مبتد
فتنّفسنا الصعدآء بيَد أنه قد خرج منا كثريون قبل ابراز النذر الرهباين والذين 

م  املرحوم نقوال سا واملرحوم ] هم: والصواب! كذا[ هياستمّروا يف دعو
ء األحيآء ميخائيل . مالتيوس اخلوري. اثناسيوس شعيا: فيلبس القسيس واآل

  .سيليوس اهلرب. سف القندلفتيو . فالبيانوس الزهار

  
  .م. ب علوفاملاملطران إكلمنضوس مع  األب بشارة

  
   

 

يف اليوم الثالث عشر من ايلول نزل اىل دير السيدة جربائيل احلجار، 
غريغوريوس احلجار مطران عكا حالًيا"

مدرستنا املخلصّية
فتنّفسنا الصعدآء بيَد أنه قد خرج منا كثريون قبل ابراز النذر الرهباين والذين 

م  استمّروا يف دعو
ء األحيآء فيلبس القسيس واآل

فالبيانوس الزهار. اجلمال
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  مشاركًا يف أحد األكاليل يف دير املخلّص األب بشارة
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  الفصل اخلامس
  

  ٤٢لألب بشارة أبو مرادَحر إكراًما الغروب والسَ  صالة خدمة
  

   

                                                 
ليست رمسّية وال حصلت على  .األرمشندريت مسعان نصر املخّلصيّ  دمةاخل هأّلف هذ ٤٢

ب التقوى  .موافقة الرؤساء الكنسّيني، لكّننا أثبتناها هنا من 
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  قطع ٣على الغروب 
  »تو بروستاْخِثن« نغم. الثامن لحنل

  نذرَت نفسَك لربٍّ يف عمِر الشبيية -١
  وأمهلَت حياَة العامل الشقيَّة
  وأسلمَت ذاَتك للرَّبِّ حببٍّ 
  وملا مسعَت ربََّك يدعوك

  لرهبانيَّة املخلِّص بعيشة النذور
  لبَّيَت سريًعا

  وعشَت عيشَة األبرارِ 
   خادَم هللا بشارة

ُد للذي اصطفاك   .فا
  

  بشارة سعيًدا يف درِب الكمال وسارَ  -٢
  تزهو الفضائل فوَق رأِسه املنري
  وتبدو عليه صورُة القداسة

لتواضع تعاطى يف كلِّ األحوال   و
  فأكربوه مثاًال يُقتدى به

  يف محِل الصليب
ستحقاقٍ  ل للكهنوِت    لذلك قد أُهِّ

ُد للذي أهََّله   .فا
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  أبو بشارة هو كاهٌن وديع -٣
  تبدو عليه مساُت ربّه املنرية 
يد مغروًسا يف قلبه   وصليبه ا

  ومثَل راٍع بغريٍة قاَد النفوس  
  حنو املراعي لتجين نعمَة اخلالص

  لروِح اإلهليّ 
َل الكاهُن بشارة    و

ِد يف السماء   إكليَل ا
ُد للذي كّلله   .فا

  
د  ...ا

سٍك وراهٍب وخَدَمٍة للرعا ومرسلَني يتوزُّع فـََعَلُة الكنيسِة ورجاُهلا بني   
أّما األُب بشارة فقد مجَع بني اثنني منهما إذ كان . يف كاّفِة أصقاِع األرض

راهًبا ملتزًما نذوَره وقوانيَنه الرهبانّية داخل الدير بيِته الرهباّين، وبني خدمِة 
، مع كلِّ ما تستوجُبُه هذه اخلدمة من وقٍت وجهودٍ  ا. الرعا ّ ملعجزٌة  إ

  .فما أعجَب هللاَ يف قّديسيه. حقََّقها هللا يف خادمه األمني
 دةللسيّ  ...اآلن

فتوّسلي . لقد أصبَح الربُّ قّويت ونشيدي عندما جتّسَد من دماِئِك النقّية  
  .إليه على الدوام أيّتها العذراُء، أن حيفَظ عبَدِك طاهرًا نفًسا وجسًدا

  
ت على   آخر الغروبآ

لّبيك  رّب، : فأجاب األُب بشارة". أُترك كّل شيٍء واتبعين: "الربّ قال 
  .فإّنك الراعي الصاحل تدعو خراَفَك فتتبَـُعكَ 
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  .)١٢: ٩٢مز " (لُبناَن يـَْنمو كأرزِ و  يُزِهر، ةِ كالنَّخل  صّديقُ ال" :آية
ليَس من يقوُل  رّب  رّب يدخُل ملكوَت السماواِت بل : "قال الربّ 
أ  : فأجاَب األُب بشارة". مشيَئَة أيب الذي يف السماواتالذي يعمل 

  .رّب بني يديك، عّلمين أن أعمل مشيئَتَك ألّنَك أنَت إهلي
ه ِجدا .طوىب للرُجِل الذي يـَتَّقي الربّ " :آية   )١: ١١٢مز " (ويـَْهوى َوصا

فأجاَب األُب ". إن أراد أحٌد أن يتبعين فليكُفْر بنفسه: "قال الربّ 
أ  رّب مع القّديس بولس، أحَسُب كلَّ خرياِت األرِض كأقذاٍر : بشارة

  .ألرَحبَكَ 
د   ...ا

لنا ألْن  ّب إعطاَءك لنا أ بشارة مثاالً نشكُر لك  ر  وشفيًعا، فأهِّ
  .نسَري على مثاله

  للسّيدة ...اآلن
حي إفر . إفرحي  من أزاَلِت احلزَن وحَدها. إفرحي  من ولَدِت الفرح

مياٍن  لنوِر العقليِّ الذيَن   والدَة اإللِه اليت تـَُبدُِّد الغيوَم عن النفوِس وتنُري 
ا   .وشوٍق يعّظمو

  )للحن الثامن( نشيد العيد
ًجا وّهاًجا،    عرفَت َهللا منذ طفولَِتَك وُشغفَت به، فكانْت حياُتَك 

دي النفوَس اىل طريِق  َ  أ  ،فاشَفعْ . اخلالصوعمُلك نسيَج حبٍّ إهليٍّ 
  .اىل املسيِح اإللِه أن جيعَلنا أبناَء رمحِتِه دائًما ،بشارة املغبوط
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  يف صالة السََّحر

 
 جلسة املزامري

األُب بشارة شفيٌع سريٌع يف امللّماِت واألحواِل الصعبِة، ونصٌري ملن 
خالص إشفع أيّها األب اجلليل يف : فلنهتف إليه بصوت جهري. يدعوه
  .نفوسنا

د   ...ا
أيّها املعّذبوَن واملتأملوَن والتائقوَن إىل رمحِة ِهللا ومعونِتِه، استشفعوا األَب 

  .بشارة، فلُه دالٌّة لدى املخّلص
 للسّيدة ...اآلن

نثُق وبِك نفتخُر وفيِك بِك .  والدَة اإلَله،  نصريَة مجيِع احملتاجني  
  .فتشّفعي اىل املولوِد منِك يف عبيِدِك البطّالني. رجائِنا نضُع كلَّ 

 القانون
 

  التسبحة األوىل
  يَّ هللا تشفَّع فينافِ  صَ : رّدة

اُر، فقد مهََّدها األُب بشارة خلدمِة عِ لتفرِح الطرقاُت الوَ  رُة واألوديُة واأل
  .ربِِّه والنفوس

  .هِ نْأ بكالِم هللا البارِز من فم بلدٍة يف وادي الديِر مل تسمْع به ومل أيّةُ 
ُن كالسوسن، وعبَقْت فضائُل األِب بشارة، ليسكَب  لقد أزهَرِت الود

  .ِس اخلطأِة سالَم ِهللا وغفرانَهعلى نفو 
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  جلسة املزامري
هذا ما كاَن األُب . َمن حيمُل صليَب املسيِح عليه أن يعاين آالَم املسيح  

فَلْم يكْن يرضى يوًما بوساِئَل أو أدويٍة لتخفيِف ما  . بشارة حيِرُص على تطبيِقه
ا أحد  .كاَن يعانيِه طيلَة حياتِِه من آالٍم وأتعاٍب وأمراٍض، ال يعلُم 

ْن يشابَِه به سّيَدُه فالصليُب كاَن مغروًسا يف قلِبه ، سعيًدا  ُحلبِّ ، يغمرُُه 
  .نسانيسوَع املسيح، الذي ُعّلَق عليِه برضاُه، ليخلَِّص اإل

د  ...ا

إّنين ألوُذ بِك  والدَة اإللِه العذراَء القّديسة، وأعرُف أّنين سأحظى   
  .خلالص، ألّنِك قادرٌة،  نقّيُة، على إغاثيت

  للسّيدة ...اآلن
إنّنا نعرُفِك،  سّيدة، معينًة يف التجارِب، وخملَِّصًة يف األخطار، فنهتُف 

  . كاملَة القداسةمباركٌة مثرُة بطِنِك : ميانٍ 
  التسبحة الثانية

إّين أرى األَب بشارة مشبوًحا يف الكنيسِة كالصليِب أماَم اهليكل، يقضي 
: ، مستجيًبا لقولِِه تعاىلِل إىل ِهللا ألجل نفوِس رعّيِتهلياليِه يف الصالِة واالبتها

  ."صّلوا وال متّلوا"
السماِء، إْذ كاَن يقضي فيه َب  بشارة األبِ  أصبَح كرسيُّ االعرتاِف عندَ 

ُهم ويلتِمسوا نتِظُر اخلطأَة املتبادريَن إليهجممَل أوقاتِِه، وي ، ليتوبوا عن خطا
  .رمحَة هللا

رُة األِب بشارة لبلداِت رعّيِتِه العشرين، كانت كالغيِث اهلاطِل من  ز
  .السماِء واحلامِل بشرى اخلالص
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 والدَة اإللِه الدائمَة البتولّية، ألنَِّك  بِك ِصر شركاَء يف الطبيعِة اإلهلّيةِ 
  .لذلك نعظّمِك مجيُعنا بتقوى التعظيَم الواجب. ولدِت لنا اإلله املتجّسد

 القنداق

تعّلموا مّين فإّين وديٌع ومتواضُع : "قاَل الربُّ يسوُع يف إجنيِلِه الطاهر  
فأنَت الكاهُن فكانت هذه اآليُة دستوَر حياِتَك  أ بشارة، ". القلب

الذي ال خياصم وال يصيح وال َيسمُع أحٌد صوتَه يف الساحة، على مثال 
  .فاشفع إليه أن نُلّيبَ دوًما صوتَه الذي يدعو اىل االقتداء به. سيِِّدك الوديع

  البيت
واألُب . ما ِمْن أحٍد يتوُق اىل قضيٍَّة إّال ويسُلُك السبيَل املؤّدَي إليها  

، كان يَعَلُم أنَّ السبيَل املؤدَِّي إليها إىل القداسِة منُذ طفولِتهَق  بشارة الذي
ِت والعراقيل لصعو ومَع ذلَك مل يرتدَّْد يوًما يف سلوِكه، بل تطّلَع إىل . مليٌء 

ىل يسوع، يسوَع املصلوب، وعَرَف أنَّ درَب الصليِب هو الدرُب املؤّدي إ
من أراَد أن يتبْعين : "صوتَُه القائل ، عليِه أْن يسمعَ ومن أراَد أن يصَل إليه

إنَّ درَب الصليِب هَو درُب األِب ". فليكفْر بنفِسِه وحيِمْل صليَبُه ويتبْعين
  .بقيامِتِه وجمِده... بشارة فوصَل إليه

  التسبحة الثالثة
بل . مل يُكْن األُب بشارة يّتخُذ إحدى وسائِل التنّقالِت يف جوالتِه الكثرية

  .وسيلَة الوحيدَة ليزوَر مرارًا بلداِت رعّيِتهكانْت قدماُه ال
، اىل هذيذ األب بشارة يف َسْريِه كانت العذراء مرمي تُنِصُت بكلِّ سرورٍ 

ألنَّ املسبحَة كانْت رفيقَتُه املتدلِّية من يده لُيسمَع أمَُّه العذراء عنَد ُكلِّ خطوٍة 
  .السالُم عليِك  مرمي: من خطواتِه
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بشارة َتِشعُّ جالًال وبرارة، لذلَك كّلما ميرُّ يف بلدٍة كان  كاَنْت هيئُة األبِ 
  .ُيسرُع إليِه أهُلها من مجيع الطوائِف طالبني بركَتُه وصالتَه

إظهري  بتوُل وأنريي ظالَم نفسي بوميِض برِق نورِِك غِري املاّدّي، أنِت 
األبدّي، أ معظَّمِك ُب النوِر اإلهلّي، وأّهليين  نقيُة أْن أمتلىَء من النعيم 

شيد عن هلفٍة وإميان   .أل

  نشيد اإلرسال
 كاهَن ِهللا بشارة، أنَت هدايُة الّضالَني وغذاُء الفقراء، ورمحُة ِهللا احلاملُة 

يد. إىل املؤمنَني بركاتِه ونعَمهُ    .فآزِْر حنُن الذين حنتفُل اليوَم بتذكارِك ا
ا إىل ُعُلوِّ السماء، سبق ي أيّتها العذراُء النقّية، عقوُب فرآِك سّلًما نصَعُد 

  .حنُن املتهّوِريَن يف ُهوَِّة الرذائل، فلذلَك ُنسبُِّحِك إىل الدهور
  

ت آخر السحرعلى   آ

أيّها األُب بشارة، إجعلين من عداِد الذين تشمُلُهم بعنايِتَك، وتسُكُب 
  .عليهم مراحَم ِهللا ونَِعَمه

  .)١٢: ٩٢مز " (لُبناَن يـَْنمو كأرزِ و  يُزِهر، ةِ كالنَّخل  صّديقُ ال" :آية
عندما كان يسمُع األُب بشارة بوجوِد جائٍع أو فقٍري كان يبادُر إليه لَيُسدَّ 

  .جوَعُه وحاجَتُه، ليصبَح هو الفقري واجلائع اىل رمحِة هللا
ه ِجدا .طوىب للرُجِل الذي يـَتَّقي الربّ " :آية   )١: ١١٢مز ( "ويـَْهوى َوصا

يمُن على كلِّ اهتماماتِهكانْت حمّبُة القريِب عنَد األِب بشارة هي  ، اليت 
 .وتدفُعُه إىل تكريِس ُجلَّ أعماِلِه خلدمِة القريِب الروحيَِّة واجلسديّة
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د   ...ا
لنشائِد واملدائِح عيَد خادِم هللا األِب بشارة، الذي  أيّها املؤمنون، لنعّيْد 

وْلَنْسَتْشِفْعُه ألجِل رهبانّيته، لينفَح هللاُ . درَب الكماِل بكلِّ ِجدٍّ ونشاطَسَلَك 
فيها روَح القداسة، فيقوَم فيها كهنٌة قّديسون، يسريوَن على ُخطى األِب 

  .بشارة يف حمّبِة ِهللا وخدمِة كنيسته
 للسّيدة... اآلن

، سبًبا نِْلنا به الفرَح  والدَة اإللِه النقّية، ظهرِت على حنٍو يفوُق الطبيعة
ِه األرِض َجليا  ِتِك املخّلَص الذي انتزَع من وجْ الدائَم واحلياَة األبديّة، بوالد

  .كلَّ دمعٍة، ووهَب الفرَح للجميع
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  مسعان نصر املخّلصيّ  رمشندريتألشعريّة من نظم امناجاة 
  سنة على وفاة األب بشارة أبو مراد ٧٥مبناسبة ذكرى 

  
ـــــــــــفال تَعجْب إهلـي ِمن س    ايلــــــــــــــــــــــــــيـــــــأُسـائُلَك ِلطَيـٍف فـي خ   ـؤايلــ

م    مـاءٍ ــــــــــــــــــــيف س فَقـد ِشئَت املالئـكَ  ــــــــــــــــــــــــــثـــتــيُـَؤدُّون العبـادَة    ــالِ ــــ
  يــــُذيوَل البـؤِس يف َحَلِك الليال    وِشئَت الناَس َتسَحُب فوَق أَرضٍ 

ــــــــــــــــــًافال َجتُد املـَالَك يَـدوُس تـُْرب ُد األعـال    ـــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــوال اإلنسـاَن ير
ــــــــــومٍ أُسـائُلَك ألنّـي كــلَّ يـ ــــــــــــــــــــــــــــــ لُأشاهُد لُـغَز    ـــــــــ   يـــــــــطيٍف قـضَّ 

ــــــهٌ لَـه من ُصورِة اإلنسـاِن وج   الِ ــــــــوِمن ِشـبِه املالِك سـنا اجلم    ـــــــــــــــــــــــــ
  الِ ــــوَمع َربِّ السـماِء على اّتص    ـــــــــــــــــــــــــًاَيكـاُد اَخلْطُو منـه َيطاُل أرض

ــــــــــــــــــــىـــأتعرُف كاهنـًا يـا ربِّ يُدع   اِل؟ـــــــمـبشـاره يرتدي ِسـمَة الك    ــــــ
ـــــــــفٍ ِجبسـٍم ِمـن تـََقشُّـِفه َشـفي ـــــــــــــــــــــــ   ـيــــــــــونـَْفٍس أشـرقْت ِبضيا املعال    ــــ

  يـــــــــــــــــــــــوإنّـي ال أخالُـَك ال تُبـالـ    هـــــــــــهو الطَيُف الذي َأحكيـَك عـن
ــــــــــــــــــًافَنـحُن ُحنبُّـَك فـيـه حبيـب   يـــــــــــتَعشَّـَق ُحبَّـك والقـلُب خال   ــــــــــــــــــــــــــــــ

  لِ واــــــــــنَّ ـــــــــولـم ُتشـِبْعـُه من َدفِق ال    ــــــــــــــــــــــــــاِمـَن األرِض اليت لـم َترِو َصـب
ــــــــــــنـــــــــــوأَمهَل كـلَّ خيـٍر فـي امل    ـــــــــــــــــــــــــــــــاتُـراُه ألجِلَك قـد عـاَف ُدني   الِ ـ

ــــــــــــــــــــلٌ وغـادَر أهـَله فالنـاُس أه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأبنـاٌء َفديتَـُهـم بـغالـ    ــــــــــــــــــــ   يــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــىبرهبنِة املخـلِّـِص قـد تربـَّ   اللِ ــــــــــَـ وأصبَح كـاهًنا سـامي اخل   ـــــــ

ـــــــــبٌ َجييـُش بقلِبه َعطـٌش ُمذي   ـاللِ ـــــــــــــلتحريِر النفـوِس من الضَ     ــــــــــــــــــــــــ
ـي الليَل سُ  ــــــــــــــــــــًداـهُ ــأمل تَـرَُه يُقضِّ ــــــــ ــــــــــــــــــأماَمـَك يف ُسـجوٍد وابتـه    ـــــــ   الِ ـ

لَتوال    ــــــــــــــــــــــــــــــــــيويَفِرتُش الكنيسـَة كـي يُلبِّ  يت    ـيــــــــــــــــــــــــــُوفـوَد النـاِس 
خل ـــــــاطايــلُتسـِمَعـه اعرتافـًا  ـــــــــــَهبـاًء من َهشـيِم العمِر بـال   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــ

ــــــــــــاصــعـفَيفـدي اخلاطئَني من امل ــــــــــــــــــــــــــويُبـِعُد عنهـم َشـرَّ الَوبـ    ـيـــ   الِ ــــــ
  الـــــعلى الطُرقـاِت يف َوْعِر اجلِبـ    يـــــــــــــــــــــــيف َحلَـِك الديـاجأَمل تُبصْرُه 
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  ـيــــــوَهوَل َمشـقَِّة الُسـُبِل اخلوال    ــــــــــــــــــــــــلٍ ُجيـابُِه وحـَده أخطاَر َسـي
ـــــــرٍّ وُسـبحُته تَقيـِه كـلَّ ش   الِ ــــــــــــــــــِهللا أقـوى مـن حم وذِكـرُ     ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــهليَـمَشـَح ُمدنًِفا حامْت علي   مآلِ ـِظـالُل املوِت مـن َهوِل ال    ـــــــــ
  ؟الِ ـــــــــــوطَـعـِم َملذٍَّة وَنصيـِب م    ــــــــــــــــــــــدٍ أملَْ َتشـَهْدُه ال يَرضـى ِبَرغ

  َزوالِ ـــــــفبَـَهجـاُت الُدىن َرهـُن ال    ــــــــــــــــــــــاءٍ ــــــويَعتنُق اخلشـونَة فـي إبـ
ـــــــــــــــــردٍ َري وُكـلَّ فَ وَحيتِضُن الفق َخلْطِب الُعضـالِ     ــــــــــــــ   َرمـاُه الُبؤُس 

  !زالِ ـــيُعاين اجلـوَع يف َضَنِك اهلُ     ــــــــــــــريٌ ومـا طيُب الرغيِف وها فق
حتي    ــــــــــــــــــــــــــوبٍ تُبِصْرُه ُخيبُئ طَـيَّ ثَـأَملْ  ـــــــــــَرغيـًفا َعـفَّ عنـُه    ؟ـالِ ـــــ
ـــــــــــًاطِعَمـه َفقيـرًا َأّن ُجوعلِيُـ ـــــــــــــــــــــــ لصليـِب واالحتم    ـ   ـالِ ــــــــويَنعـَم 

  ـالِ ــــــــــــفَـال َخيَفـى لعيِنَك من جمَ     ـــــــــــــــــــــــــــــالٌ ــــــــأملَْ تَعرِفْـه يـا َربِّـي؟ حمُ 
بـى ِعتاب   ـيــــــــــــبَِلوِمـَك ال يُغـال ولوَم ابـنٍ     ــــــــــــــــــــًاوأنـَت احلبُّ ال 
ـــــــــــارهفهْل َترَضى لكاهنِـَك بش كتم    ـــ   ـالِ ـــــــــــــــــبنعـمتِـَك تـََقـدََّس 
  ـالِ ـــــــــــــــــــــــــوفـي َكـهنوتِـِه َخـَري اِملث    ــــــــــــــــــوىوأصبَح رائـًدا يف ُكـلِّ َتق
  ـالِ ــــــــــــــــــــكـليـِل البطولـِة والِنض    ــــــــــــــــــــــــــــهْن تـأبَـى كنيسـُتَك علي

حتف    ــــــــــــــــــــــــَس ربٍّ وال َترضـى بِـه قّديـ   ـالِ ـــــــــيُكـرَُّم يف الكنائـِس 
ــــــــــَت وإن حـاَججُتَك َربِّـي فأن   ـيـــــــــــــالـــــعدالـُة لـألواخـِر واألوالـ    ــــــــ

ــــــَت وكـلُّ قداسـٍة منـَك وأن   ـالِ ـــــــاٍه واشِتمالـــــقداسـُة فـي تَنـ    ــــــــــــــــــــــــ
  والِ ـــــــــــــــــــــــيُـحقُِّق ُحـلَم آمـاِل ِطـ    ــــــــــــــــــــــــــمٍ َفُمنَّ بعدلِـَك بقـراِر ُحك
ـــــــــــارهوَكـلِّْل رأَس خادِمَك بش   ـيـــــــــــــــــــــــــبنـوٍر حـوَل َمْفـرِقه يُالل    ــــــــــ

ـــــــــــــٍس ألرسٍ ّديوأعـِلْنـه كـق لـ    ــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــفَقّديـٌس لـوادي الديِر 
لقداسـِة واِخلص    ـــــــــًاُمخلِّـِص ُبثَّ ُروحـويف َديِر ال   ـالِ ـــــــــــــــــــَمثيـالً 

  ـؤالِ ــــــــــــــــــاِر السفـال تَعتَـْب لِتكر     "ـــــــواَصلُّـوا ال َمتلُّ : "وِمنَك األمرُ 
  

  ٢٠٠٥آب  ٦يف  ،صغبني دير عني اجلوزة،
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  املخّلصيّ  من سرية األب بشارة أبو مراد خطوط حياة
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  الطفولة والصبا -١

  
ر  ١٩ * ّ حّي مار الياس  -ُولد سليم جّبور أبو مراد يف زحلة : ١٨٥٣أ

لّفت من أربعة . املخّلصّية والده . وأربع بنات بننيوهو الثالث من عائلة 
ت القشّ    .جّبور أبو مراد، وأمُّه أليصا

 سّيدة اتدرائّيةل ِسرَّي العماد والتثبيت يف ك: ١٨٥٣حزيران  ٢٨* 
  .النجاة

سنو الطفولة والصبا قضاها بني البيت ومدرسة : ١٨٧٤-١٨٥٣* 
احلّي ومن ّمث مدرسة املطران حيث تلّقى دروسه األوىل، وكنيسة مار الياس 

ء املخّلصّيون اورة لبيته، اليت خيدمها اآل م يف خدمة  هناك .ا شاهد غري
م وقّرر أن يصبح واحًدا منهم   . النفوس فتأثّر 
  

كان عمرُه حينئٍذ سبَع سنوات، قضاها يف البيت عند والدتِه حّىت َشِبَع "
وقد علَّمْته الصالَة يف البيت معها، وعوَّدْته حضوَر . من حليِب تقواها

الصلواِت الطَقسّية يف الكنيسة، إذ كانت َتصحُبه معها إليها، حّىت إنّه كان 
يف املدرسة ويدخُل إىل الكنيسِة  إذا َحلَّ وقُت اللعب لألوالد، ُخياِتُل رفاَقه

شا ب" (ليصّلَي فيها، وال َيدَع أحًدا يدري به ، كاتب .م.األب قسطنطني 
  ).سرية حياته

  
  الرتّهب يف دير املخّلص -٢

      
ل بركة والَديه : ١٨٧٤أيلول  ٥*  قصَد ديَر املخّلص للرتّهب، بعد أن 

  .بانّيةال سّيما موافقة أبيه الذي مانع بدايًة دخوله الره
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اور : ١٨٧٤أيلول  ١٩*  دخل سليم االبتداء يف دير سّيدة النياح، ا
سم  تشرين الثاين  ٤، ونذر بعد سنتني يف "بشارة"لدير املخّلص، وُدعي 

١٨٧٦.  
. درس الفلسفة والّالهوت يف مدرسة دير املخّلص: ١٨٨٣- ١٨٧٦* 

خوته واعتبارًا لتقواه وحسن سريته، أوكل إليه الرؤساء  مسؤولّية االهتمام 
ن يرتسم مشّاًسا مثّ   .الرهبان قناعه  يف آخر سين الدراسة، القوا صعوبة 

  .نفسه دون كرامة الكهنوت العظيمة دّ عكاهًنا، ألنّه كان يَ 
  
  "أ ما ِجئُت إىل الرهبانّيِة إالّ ُألخلَِّص نفسي ال لكي أرتِسم": من أقواله
  

مشّاًسا يف كنيسة مدرسة دير املخّلص على يد ارتسم : ١٨٨٢آذار  ٢٦* 
سيليوس حّجار   .املطران 

ين يوم امليالد ارتسم كاهًنا يف كنيسة دير : ١٨٨٣كانون األّول   ٢٦* 
  .املخّلص، على يد املطران نفسه

  
لك بسببك، : "كهنويتّ ال هشعار  إّين أقمتك رقيًبا هلذا الشعب، فكّل نفس 

  )١٧: ٣ حز( "فمن يدك أطلُبها
  

مل يقبل الذهاب . توّيف، على التوايل، أخواه يوسف ومراد وكذلك أّمه* 
لتضحية وتتميًما لوصّية الربّ  م، حبا  دِع املوتى : "إىل زحلة حلضور جنازا

هم   ). ٦٠: ٩لو " (يدفنون مو
تعّني يف إكلرييكّية دير املخّلص ُمدّرًِسا وراعًيا ومعّرِفًا : ١٨٩١- ١٨٨٣* 
  .ةلإلخو 
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وبـَُعيَد سيامِة هذا الكاهِن الصاحل، شرَع بتقدِمي الذبيحة اإلهلّية على "
بِه ِمَن اُخلشوع فُكنَّا نـَرَاُه كأنَّه َمالٌك مساِوّي ال ِإنساٌن . ِمنواٍل غريٍب يف 

إنَّ هذه الَتقوى النادرة مل نرها ِإّال يف هذا اإلنسان، وكانت تؤثُِّر ِفينا ... أَرِضيّ 
طي ب(" غايَة التأثري  .).م.شهادة األب بطرس خر

  
ها وصيدا -٣   خدمته الرعويّة يف دير القمر وودا

انتقل األب بشارة إىل دير القمر، معّلًما يف : ١٨٩١تشرين الثاين  ٨* 
  .املدرسة األسقفّية

سرجبال، وادي : تعّني كاهًنا لقرى ودا دير القمر: ١٨٩٢أيلول * 
 قرية ١٤أكثر من فخدم ... بنحليه، بنوييت، وادي الدير، وادي دير دوريت

  .من ساحل الدامور إىل أعايل الشوف
لطقوس الليتورجّية بكّل إتقان، مالحقة : سرتاجتّية خدمتهإ*  االحتفال 

كنيسة، مرافقة املرضى واملدنفني، مساعدة الفقراء، املتوانني عن احلضور إىل ال
لسجناء، بناء كنيسة سّيدة  مساع االعرتافات لساعات طويلة، االهتمام 

ا خدمة رعويّة ُمذيبة مل تعرف : بكلمة... البشارة ومدرسة لتعليم الصغار بقر
ة وال قيظ تعًبا وال كلًال، مل يـَُعْقها ال حّر وال برد، ال شتاء وال ثلج، ال عاصف

  .شديد
  

ولبَث . شاهدُت الناَس تُقبل على الكنيسة لالعرتاف إليه بدون انقطاع"
ارًا إىل َحنِو الساعِة الرابعِة ليًال  يف كرسّي االعرتاف من حنِو الساعة السابعة 

يت إليه ومل خيرْج من الكنيسة لتناول العشاء ... يسَمُع اعرتاَف كلِّ من كان 
شا ب( "وال َشِرَب كأَس ماء وال أخَذ راحة   .).م.األب قسطنطني 
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 !الفقرا رح ميوتوك": ١٩١٤قال له الطبيب بعد جماعة حرب  - 
  ".مرضك هو اجلوع، ودواك هو األكل

ب قلبنـا إلخوتنـا الفقـراء، يفـتح لنـا يسـوع املسـيح  لنفـتحْ : "من أقواله -
 ".ب السماء

     
، وقد   *   كانت صالة املسبحة رفيقته الدائمة يف جتواله بني القرى والرعا

  .كان يتنّقل بينها سريًا على األقدام
  

عم أطلـب مـن : "قال له مّرًة سليم أبو رجيلي، مرافقه يف جتواله، متأفـًّفا
ح وبرتحيـين ـد إلمسـو بلكـي بيعقـدلك لسـانك شـوي وبـرت ولـك زحتـين . ربنا ا

  ".!ما بتصّليوزحت ربّنا قد 
  
 ، يناجيهأن خيتلي حببيب قلبه اإلهليّ من مل مينعه إرهاق الرسالة *   

لقرب منها، وهذه   ساعات طويلة يف كنيسة دير القمر، حيث اّختذل غرفًة له 
  .كانت عادته أينما حلّ 

  
هو مثال الُتقى والورع، مثال الطهارة والعفاف، مثال الَغرية الدينّية "

وقدوة ... كان على جانب عظيم من التقّشف والزهد... والفضائل السامية
أسأل هللا أن يعّده يف عداد أبراره  وإينّ . حسنة للجميع بسلوكه احلسن

ء (" وقّديسيه الصّديقني شهادة األب أفرام حَنني، رئيس دير سّيدة التّلة لآل
  .)١٩٣٠املرميّيني، سنة 

  
تقّرر نقله إىل كاتدرائّية القّديس نيقوالوس : ١٩٢٢كانون األّول   ٤*   

ح من جهد الرسالة وبرد اجلبل القارس فقضى هناك . يف صيدا، عّله ير
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سنوات، مل يسرتح فيها، بل ظّل جياهد صائًما مصّلًيا وخادًما وواعظًا  مخس
ت املنطقة   .ومعّرفًا، ال سّيما لتالميذ املدارس وألخوّ

  
، َبل ُكنَّا نراُه " -  مل يكْن ثِقُل السنني لُِيوهَن عزائَمه يف هذا السبيل الشاقِّ

يف هذا الَدوِر األخِري ِمن حياتِه أوفَر نشاطًا وأشدَّ عزًما كاجلندّي الباسل 
الذي يلمُع لعيَنيه فجر يوم االنتصار، فيزداُد جرأًة وإقداًما يف اقتحاِم املخاطر، 

د والبهاءإْذ يعلُم أّن رأسه أ وهكذا سار رجُل هللا . وشك أن يُعصَب بتاج ا
يف مصاعد احلبِّ اإلهلّي، حّىت بلغ قّمة جبل القداسة بشيخوخة صاحلة مثقلٍة 

مسى الفضائل شهادة املطران أغسطني البستاين، (" مجل األعمال وُمَعطَّرة 
  ).مطران صيدا للمورانة

وري آرس، فكّل شيء فيه عندما ننظر إليه نشعر أنّنا أمام خ" - 
شهادة رئيسة راهبات مدرسة مار يوسف الظهور يف صيدا، (" حيّدثنا عن هللا

  ).١٩٢٧سنة 
  

مه -٤ ّ   آخر أ

عاد إىل دير املخّلص شيًخا جليًال أثقله املرض : ١٩٢٧شباط  ٢٧* 
مه يف االختالء والصالة والتأّمل ّ   .وأذابته اإلماتة املستدمية، ليقضي فيه آخر أ

    
قداسة هذا الكاهن كانت بّينًة وغري اعتياديٍة وسامية، يف كّل أطوار "

حياته وأينما كان وحيثما حلَّ، حبالٍة مل تعرف املَلَل وال الرتاخي وال الضجر، 
خلصوص أمر الصالة واإلقامة يف الكنيسة كلَّ يوم منذ حنو الساعة الثالثة  و

دة تلميذه والحًقا رئيسه العاّم شها( "بعد نصف الليل إىل حنو التاسعة ليالً 
  ).األرمشندريت أغابيوس نّعوم أبو رجيلي
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السادسة والنصف صباًحا، ، عند سبت األموات: ١٩٣٠شباط  ٢٢* 
فن يف قرب ودُ وأقيمت له جنازة حافلة،  ،توّيف األب بشاره برائحة القداسة

  .خاّص ُحفر يف اجلدار اجلنوّيب لكنيسة دير املخّلص
  

  األخرية على فراش املوتمن أقواله 
كم ختربو حدا مبويت، أحسن ما يفتكروين الناس شي كتري " -  ّ إذا مت إ

  ."مهم، وأ أكرب اخلطأة
  ".عم أشعر متل هليب، هليب النار بقليب" -

    
ا، وفاَز " إذا ثبَت هذا الكاهن على أعمال التقوى والتقّشف اليت يقوم 

املطران (" على الشيطاِن بسالِح الصليِب والصالة، فال بّد أن يطوَّب قّديًسا
  ).١٨٩٥سيليوس حّجار، مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك، سنة 

    
      

جرت على يده   نِعم ٌ
  

  خليل أبو صايف، من مواليد صيدا وسّكان شفاء السّيد : ١٩٢٣سنة
ركه األب بشارة   .مغدوشة، من مرض التيفوئيد، بعد أن شرب ماًء 

 ر  ٦ ّ بعد موجة شديدة من اجلفاف واحلّر، هطل املطر : ١٩٢٩أ
بغزارة، بعد أن أمَر الرئيُس العاّم األَب بشارة أن يدخل الكنيسة ويصّلي 

 .على هذه النّية
  السّيدة وردة رّحال، من قرية احملتقرة جارة دير شفاء : ١٩٢٧آذار

املخّلص، من داء خبيث يف عيَنيها، بعد أن غسلتهما مباء كانت تغسُل 
 .فيها ثوب األب بشارة
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  ،عشرات األشفية من أمراض شّىت ُتدوَّن يف السجّل املوجود عند قربه
يتناقلها  خصوًصا مع األزواج احملرومني من األوالد، وغريها من الِنعم اليت

 . املؤمنون من هنا وهناك
  

  مراحل دعوى تطويبه
  

 أعطى جممع القّديسني يف حاضرة الفاتيكان اإلذن : ١٩٨٣حزيران  ٨
  .بفتح الدعوى يف ديوان أبرشّية صيدا للروم الكاثوليك

 افُتتحت الدعوى يف كنيسة دير املخّلص: ١٩٨٤آب  ٦.  
 وُحّوَِلت إىل  ،األبرشّيةاخُتِتمت الدعوى يف : ١٩٩٣تشرين الثاين  ٢٦

  .جممع دعاوى القّديسني
 مع : ١٩٩٣كانون األّول   ٣ بدرس أعمال املذكور صدر مرسوم من ا

  .الدعوى
 مع عينه: ١٩٩٤آذار  ١٨   .االعرتاف بصّحة أعمال الدعوى من ا
 معُ : ١٩٩٤نيسان  ٢٠ الدومنيكاّين دانيال أولس مقّرِرًا  األبَ  عنيَّ ا

  .للدعوى
 ٦  ّ يميوس تاألب أف  لتعاون مع، إنتهى األب أولس: ١٩٩٨ رأ

، )Postulatore( الدعوىة ملتابع الرهبانّية لذي عّينتها املخّلصّي، سكاف
. Positio Super Virtutibus ـملّف الدعوى، وهو ما يُعَرف ب من إعداد

لفضائل اإلهلّية األب بشاره وصيت قداسته وعيشه ة ايُركِّز على حياهو و 
مللف إىل الئحة الدعاوى اليت ا اوُضمَّ هذ. واألساسّية بشكل بطويلّ 

مع سوف تناقشها جلنة املستشارين التارخيّيني يف   .ا
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 قشت جلنة املستشارين التارخيّيني امللّف، ووافقت : ٢٠٠٤شباط  ١٠
لفضائل اإلهلّية اشاره وعيشه ب بإلمجاع على صيت قداسة األ

  .واألساسّية بشكل بطويلّ 
 أُحيل ملّف الدعوى مع تقرير جلنة املستشارين التارخيّيني : ٢٠٠٤متّوز  ٨

إىل الئحة الدعاوى املنوي درسها من ِقَبل جلنة املستشارين الّالهوتّيني يف 
مع   .ا

 قشت جلنة املستشارين الّالهوتّيني امللّف، : ٢٠٠٩كانون األّول   ١٨
إلمجاع  لفضائل اإلهلّية اه وعيشه شار ب بعلى صيت قداسة األووافقت 

  .واألساسّية بشكل بطويلّ 
 قشت جلنة الكرادلة واألساقفة، أعضاء يف : ٢٠١٠تشرين األّول  ٢٦

إلمجاع  مع، امللّف، ووافقت  سة رئيس ا على جممع الدعاوى، بر
لفضائل اإلهلّية واألساسّية بشكل اشاره وعيشه ب بصيت قداسة األ

  .بطويلّ 
 أعلن قداسة البا بندكتوس السادس عشر : ٢٠١٠كانون األّول   ١٠

 .األب بشارة مكرًَّما
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  صالة لنيل تطويب األب بشارة أبو مراد

عمه على  غزير نِ   من ال يزال يسكبُ  ،ص الكرميأيّها املخلّ 
نطلب  .لتقديسهم وخلري شعبه ،الذين هم مرياثه اخلاصّ  ،كهنته

األمني األب بشارة  كَ خادمَ  أن تتنازل فتمّجدَ  ،إليك ضارعني
 ،والكهنويتّ  الذي سار أمامك يف الكمال الرهباينّ  ،أ مراد

ّ  مجيعَ  لربِّ  كَ وعبدَ  إن  قدرتكَ  ،دفيه أيّها السيّ  رْ أظهِ . حياته مِ أ
ة ّضاٍء يف مساء كنيستنا الشرقيّ كنجٍم وُ   ليتألألَ  ،حُسن لديك

جماد قدّ  ال  القداسةِ  ينبوعَ  اجلميع أنَّ  فيعلمَ  .يسيهاالساطعة 
ن تُ إ .سةينُضُب يف كنيستك املقدّ   كَ كاهنِ   هامُ  لَ كلَّ رتِض 

ويّ  كليل الطو  ،الكمال ثالَ ه مِ أن نّتخذَ  رَ لنقدِ  ،نياألمني 
 بنُ واال أيّها اآلبُ  ،وسالقدّ  كَ امسُ  فيتمّجدَ  ،ين بفضائلهدِ قتَ مُ 

  . آمني. القدس والروحُ 
  ١٩٣٥ل سنة كانون األوّ   ١٤ ، يفصيدا

  قوالوس نبعةين+ 
  مطران صيدا ودير القمر

  يليهما وما
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  ،عزيزي املؤمن

  ".أبونا بشارة"بركة الرّب تُرافقك أين ذهبت، بشفاعة َصفيِّه 

إذا حدَث أن أنعَم الرّب عليك بنعمة شفاء، بشفاعة األب بشارة، نرجو منك 
  :التاليةأن تُعلمنا بذلك، عىل األرقام 

  )٠٠٩٦١( ٩٧٥٠٦٤/٠٧- ٥: دير املخلّص، قرب جون -

  )٠٠٩٦١( ٧٢٠٤٢٠/٠٧: رشق صيدا –دار العناية، الصالحيّة  -

  )٠٠٩٦١( ٨٢٠٧١٨/٠٨: دير مار الياس املخلّصيّة، زحلة -

يكيّة املخلّصيّة الكربى  - : ، جعيتا")بيت األب بشارة أبو مراد("اإلكل
٠٠٩٦١( ٢٣٧٣٤٥/٠٩(  

  )٠٠٩٦٣( ٧٧٧٠٠٠٩/٠١١: سوريّا –ّديَس رسجيوس وباخوس، معلوال دير الق -
  

   
  

  
ة لدير املخلّص   صورة قد
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  فهرس
  
  

  ٣.......... ...........................................توطئة
  ٧.......... .....................................الفصل األّول
  ٢٥.......... ................................. . . الفصل الثاين

  ٣٩.......... ............................... .. .الفصل الثالث
  ٤٧     ............................................الفصل الرابع 

  ٥٥   ...........................................الفصل اخلامس
  ٦٧.......... .................................الفصل السادس

  
  

* * *  
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ّ من كتاب صفحة    األب بشارةالذي نسخه  العلم الالهو
  صلّ خملا ريد ةسر دم يف خأ  دعب وهو  ١٨٨١ ةنسالجميل  هبخطّ 

  

 

 
  

صفحة 
بخطّ 




