ِ
عم جرت على يده
ن ٌ

ال�سيد خليل �أبو �صافي ،من مواليد �صيدا و�سكّ ان مغدو�شة ،من
❋	�سنة � :1923شفاء ّ
ماء باركه الأب ب�شارة.
مر�ض التيفوئيد ،بعد �أن �شرب ً
والحر ،هطل المطر بغزارة ،بعد �أن � َأمر
❋	ّ � 6أيار  :1929بعد موجة �شديدة من الجفاف ّ
النية.
الرئي�س ّ
ُ
العام ال َأب ب�شارة �أن يدخل الكني�سة وي�ص ّلي على هذه ّ
ال�سيدة وردة ّرحال ،من قرية المحتقرة جارة دير المخ ّل�ص ،من داء
�شفاء
:1927
❋	�آذار
ّ
تغ�سل فيها ثوب الأب ب�شارة.
خبيث في عي َنيها ،بعد �أن غ�سلتهما بماء كانت ُ
خ�صو�صا مع
ال�سجل الموجود عند قبره،
دون في
ّ
ً
❋	ع�شرات الأ�شفية من �أمرا�ض �ش ّتى ُت َّ
ِ
الأزواج المحرومين من الأوالد ،وغيرها من النعم التي يتناقلها الم�ؤمنون من هنا وهناك.

مراحل دعوى تطويبه

القدي�سين في حا�ضرة الفاتيكان الإذن بفتح الدعوى
❋	 8حزيران � :1983أعطى مجمع ّ
أبر�شية �صيدا للروم الكاثوليك.
في ديوان � ّ
❋	� 6آب  :1984اف ُتتحت الدعوى في كني�سة دير المخ ّل�ص.
ِ
القدي�سين.
أبر�شيةُ ،وح ِّولَت �إلى مجمع دعاوى ّ
❋	 26ت :1993 ٢اخ ُتتمت الدعوى في ال ّ
❋	 3كانون ال ّأول � :1993صدر مر�سوم من المجمع المذكور بدر�س �أعمال الدعوى.
ب�صحة �أعمال الدعوى من المجمع عينه.
❋	� 18آذار  :1994االعتراف ّ
مقر ًرا للدعوى.
المجمع ال َأب
❋  ٢٠ني�سان َّ :1994عين
ُ
الدومنيكاني دانيال �أول�س ِّ
ّ
�صي،
❋	ّ � 6أيار � :1998إنتهى الأب �أول�س ،بالتعاون مع الأب �أفتيميو�س �سكاف المخ ّل ّ
ملف الدعوى،
الذي ّعينته
الرهبانية لمتابعة الدعوى ( ،)Postulatoreمن �إعداد ّ
ّ
وهو ما ُي َعرف بـ  .Positio Super Virtutibusوهو ُي ِّركز على حياة الأب ب�شاره
و�ض َّم هذا الملف
بطوليُ .
إلهية وال ّ
و�صيت قدا�سته وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
التاريخيين في المجمع.
�إلى الئحة الدعاوى التي �سوف تناق�شها لجنة الم�ست�شارين
ّ
الملف ،ووافقت بالإجماع
❋	� 10شباط  :2004ناق�شت لجنة الم�ست�شارين
التاريخيين ّ
ّ
بطولي.
إلهية وال ّ
على �صيت قدا�سة الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
التاريخيين �إلى
ملف الدعوى مع تقرير لجنة الم�ست�شارين
❋	ّ 8تموز � :2004أُحيل ّ
ّ
ِ
هوتيين في المجمع.
الئحة الدعاوى المنوي در�سها من ق َبل لجنة الم�ست�شارين ال ّال ّ
الملف ،ووافقت بالإجماع
هوتيين ّ
❋	 18كانون الأ ّول  :2009ناق�شت لجنة الم�ست�شارين ال ّال ّ
بطولي.
إلهية وال ّ
على �صيت قدا�سة الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
❋	 26ت�شرين ال ّأول  :2010ناق�شت لجنة الكرادلة والأ�ساقفة� ،أع�ضاء في مجمع
الملف ،ووافقت بالإجماع على �صيت قدا�سة
الدعاوى ،برئا�سة رئي�س المجمعّ ،
بطولي.
إلهية وال ّ
الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
مكر ًما.
❋	 10كانون ال ّأول � :2010أعلن قدا�سة البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر الأب ب�شارة َّ

�صالة لنيل تطويب الأب ب�شارة �أبو مراد
الخا�ص،
� ّأيها المخ ّل�ص الكريم ،يا من ال يزال
ُ
ي�سكب غزير ِنعمه على كهنته ،الذين هم ميراثه ّ
خادم َك الأمين الأب ب�شارة
لتقدي�سهم ولخير �شعبه .نطلب �إليك �ضارعين� ،أن تتنازل ّ
فتمج َد َ
جميع � ّأيامِ حياته.
الرهباني
�أبو مراد ،الذي �سار �أمامك في الكمال
والكهنوتيَ ،
بالبر َ
وعبد َك ِّ
ّ
ّ
ٍ
� ِ
ال�شرقية
ال�سيدَ ،
قدرتك �إن ُ
ح�سن لديك ،ليتلألأَ كنجمٍ ُو ّ�ضاء في �سماء كني�ستنا ّ
أظه ْر فيه � ّأيها ّ
ِ
المقد�سة.
ينبوع
القدا�سة ال ُ
ين�ض ُب في كني�ستك ّ
فيعلم الجميع � َّأن َ
ال�ساطعة ب�أمجاد ّقدي�سيهاَ .
الطوباويينِ ،
هام ِ
� ِ
ثال الكمال،
كاهن َك الأمين ب�إكليل
خذه ِم َ
لنقد َر �أن ن ّت َ
إرت�ض ب�أن ُتك َّل َل ُ
ّ
والروح القد�س� .آمين.
ا�سم َك ّ
القدو�سّ � ،أيها ال ُآب ُ
ُمق َت ِدين بف�ضائلهّ ،
واالبن ُ
فيتمج َد ُ

�صيدا ،في  14كانون ال ّأول �سنة 1935
 +نيقوالو�س نبعة
مطران �صيدا ودير القمر وما يليهما

عزيزي الم�ؤمن،
الرب ُترافقك �أينما ذهبت ،ب�شفاعة َ�ص ِّفيه «�أبونا ب�شارة».
بركة ّ
الرب عليك بنعمة �شفاء ،ب�شفاعة الأب ب�شارة ،نرجو منك �أن ُتعلمنا
�إذا َ
أنعم ّ
حدث �أن � َ
بذلك ،على الأرقام التالية:
ـ دير المخ ّل�ص ،قرب جون 5 :ـ )00961( 07/975064
ال�صالحية ـ �شرق �صيدا)00961( 07/720420 :
ـ دار العناية،
ّ
�صية ،زحلة)00961( 08/820718 :
ـ دير مار اليا�س المخ ّل ّ
ّ�صية الكبرى («بيت الأب ب�شارة �أبو مراد») ،جعيتا)00961( 09/237345 :
ـ ال
إكليريكية المخل ّ
ّ
�سوريا)00963( 011/7770009 :
ـ دير ّ
القد َي�سين �سرجيو�س وباخو�س ،معلوال ـ ّ

المك َّرم
الأب ب�شارة �أبو مراد
�صي
الراهب المخ ّل ّ
 ١٨٥٣ـ ١٩٣٠
دير المخ ّل�ص ـ ال�شوف ـ لبنان

خطوط حياة

 ١ـ الطفولة وال�صبا
ّ�صية .وهو الثالث
❋	ّ � ١٩أيار ُ :١٨٥٣ولد �سليم ّ
حي مار اليا�س المخل ّ
جبور �أبو مراد في زحلة ـ ّ
الق�ش.
جبور �أبو مراد ،و� ُّأمه �ألي�صابات ّ
من عائلة ت�ألّفت من �أربعة بنين و�أربع بنات .والده ّ
�سيدة النجاة.
❋  ٢٨حزيران  :١٨٥٣نال ِ�س َّري العماد والتثبيت في
كاتدرائية ّ
ّ
الحي ومن ّثم مدر�سة
❋  ١٨٥٣ـ � :١٨٧٤سنو الطفولة وال�صبا ق�ضاها بين البيت ومدر�سة ّ
المطران حيث تل ّقى درو�سه الأولى ،وكني�سة مار اليا�س المجاورة لبيته ،التي يخدمها الآباء
وقرر �أن ي�صبح واح ًدا منهم.
المخل ّ
ّ�صيون .هناك �شاهد غيرتهم في خدمة النفو�س فت�أ ّثر بهم ّ
�سبع �سنوات ،ق�ضاها في البيت عند ِ
ٍ
ِ
حليب
والدته ح ّتى َ�ش ِب َع من
عمره
حينئذ َ
«كان ُ
ِ
ق�سية في
وعودتْه
َ
تقواها .وقد علَّم ْته ال�صال َة في البيت معهاَّ ،
ح�ضور ال�صلوات الطَ ّ
وقت اللعب للأوالد،
�صحبه معها �إليها ،ح ّتى �إ ّنه كان �إذا َحلَّ ُ
الكني�سة� ،إذ كانت َت ُ
ِ
ي ِ
أحدا يدري به»
خاتلُ رفاقَه في المدر�سة ويدخلُ �إلى
الكني�سة لي�صل َّي فيها ،وال َي َدع � ً
ُ
(الأب ق�سطنطين با�شا ب.م ،.كاتب �سيرة حياته).

الترهب في دير المخلّ�ص
٢ـ ّ
�سيما موافقة �أبيه
دير المخ ّل�ص للتر ّهب ،بعد �أن نال بركة َ
❋ � ٥أيلول َ :١٨٧٤
والديه ال ّ
ق�صد َ
الرهبانية.
الذي مانع بداي ًة دخوله
ّ
�سيدة النياح ،المجاور لدير المخ ّل�ص،
❋ � ١٩أيلول  :١٨٧٤دخل �سليم االبتداء في دير ّ
و ُدعي با�سم «ب�شارة» ،ونذر بعد �سنتين في  4ت�شرين الثاني .1876
واعتبارا لتقواه
❋  ١٨٧٦ـ  :١٨٨٣در�س الفل�سفة وال ّالهوت في مدر�سة دير المخ ّل�ص.
ً
ؤولية االهتمام ب�إخوته الرهبان .في �آخر �سني
وح�سن �سيرته� ،أوكل �إليه الر�ؤ�ساء م�س� ّ
�شم ًا�سا ّثم كاه ًنا ،لأ ّنه كان َي ّعد نف�سه دون كرامة
الدرا�سة ،القوا �صعوبة ب�إقناعه ب�أن يرت�سم ّ
الكهنوت العظيمة.
❋
❋

❋
❋

ِّ�ص نف�سي ال لكي � ِ
أرت�سم»
ئت �إلى
من �أقواله�« :أنا ما ِج ُ
الرهباني ِة �إ ّال ُلأخل َ
ّ

�شم ًا�سا في كني�سة مدر�سة دير المخ ّل�ص على يد المطران
� ٢٦آذار  :١٨٨٢ارت�سم ّ
حجار.
با�سيليو�س ّ
 ٢٦كانون ال ّأول  :١٨٨٣ثاني يوم الميالد ارت�سم كاه ًنا في كني�سة دير المخ ّل�ص ،على
يد المطران نف�سه.
رقيبا لهذا ال�شعب،
�شعاره
الكهنوتي�« :إ ّني �أقمتك ً
ّ
أطلبها» (حز )١٧ :٣
فكلّ نف�س تهلك ب�سببك ،فمن يدك � ُ

تو ّفي ،على التوالي� ،أخواه يو�سف ومراد وكذلك � ّأمه .لم يقبل الذهاب �إلى زحلة لح�ضور
الرب« :دعِ الموتى يدفنون موتاهم» (لو .)٦٠ :٩
لو�صية ّ
حبا بالت�ضحية ً
جنازاتهمًّ ،
وتتميما ّ
ومعر ًفا للإخوة.
تعين في �
إكليريكية دير المخ ّل�ص ُم ِّ
وراعيا ِّ
در ً�سا ً
ّ
 ١٨٨٣ـ ّ :١٨٩١

ِ
بتقديم الذبيحة الإلهية على ِم ٍ
ٍ
ِ
غريب
نوال
�شرع
�سيامة هذا
يد
ِ
«وب َع َ
الكاهن ال�صالحَ ،
ُ
ّ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ن�سان �أر�ض ّيَّ � ...إن هذه
الخ�شوع .فكُ َّنا َن َر ُاه ك�أ َّنه َمالكٌ �سماو ّي ال �إ ٌ
في بابه م َن ُ
ِ
ال َتقوى النادرة لم نرها �إِ ّال في هذا الإن�سان ،وكانت ت�ؤث ُِّر فينا غاي َة الت�أثير» (�شهادة
الأب بطر�س خرياطي ب.م.).

الرعوية في دير القمر ووداياها و�صيدا
 3ـ خدمته
ّ
أ�سقفية.
❋  8ت�شرين الثاني  :1891انتقل الأب ب�شارة �إلى دير القمر ،مع ّل ًما في المدر�سة ال ّ
تعين كاه ًنا لقرى ودايا دير القمر� :سرجبال ،وادي بنحليه ،بنويتي ،وادي
❋ �أيلول ّ :1892
الدير ،وادي دير دوريت ...فخدم �أكثر من  14قرية من �ساحل الدامور �إلى �أعالي ال�شوف.
بكل �إتقان ،مالحقة المتوانين عن
إ�ستراتجية خدمته :االحتفال بالطقو�س
❋ �
الليتورجية ّ
ّ
ّ
الح�ضور �إلى الكني�سة ،مرافقة المر�ضى والمدنفين ،م�ساعدة الفقراء� ،سماع االعترافات
�سيدة الب�شارة ومدر�سة لتعليم ال�صغار
ل�ساعات طويلة ،االهتمام بال�سجناء ،بناء كني�سة ّ
حر وال برد ،ال
بقربها ...بكلمة :خدمة ّ
رعوية ُمذيبة لم تعرف ً
تعبا وال كل ًال ،لم َي ُعقْها ال ّ
�شتاء وال ثلج ،ال عا�صفة وال قيظ �شديد.
كر�سي
ولبث في
النا�س ُتقبل على الكني�سة لالعتراف �إليه بدون انقطاعَ .
ُ
«�شاهدت َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
نهارا �إلى َنحو ال�ساعة الرابعة لي ً
اعتراف
ي�سم ُع
َ
االعتراف من نحو ال�ساعة ال�سابعة ً
ال َ
يخرج من الكني�سة لتناول الع�شاء وال َ�ش ِر َب ك� َأ�س ماء
كلِّ من كان ي�أتي �إليه ...ولم
ْ
وال �أخذَ راحة» (الأب ق�سطنطين با�شا ب.م.).
قال له الطبيب بعد مجاعة حرب » :1914الفقرا رح يموتوك! مر�ضك هو الجوع،
ودواك هو الأكل».
«لنفتح باب قلبنا لإخوتنا الفقراء ،يفتح لنا ي�سوع الم�سيح باب ال�سماء».
من �أقواله:
ْ

❋كانت �صالة الم�سبحة رفيقته الدائمة في تجواله بين القرى والرعايا ،وقد كان يتن ّقل بينها
�سيرا على الأقدام.
ً
مر ًة �سليم �أبو رجيلي ،مرافقه في تجواله ،مت�أ ّففًا« :عم �أطلب من ربنا المجد
قال له ّ
لإ�سمو بلكي بيعقدلك ل�سانك �شوي وبترتاح وبتريحني .ولك زحتني وزحت ّربنا
قد ما بت�صلّي!».

❋

إلهي ،يناجيه ل�ساعات طويلة في
لم يمنعه �إرهاق الر�سالة من �أن يختلي بحبيب قلبه ال ّ
حل.
كني�سة دير القمر ،حيث ا ّتخذ غرف ًة له بالقرب منها ،وهذه كانت عادته �أينما ّ

الدينية والف�ضائل
«هو مثال ال ُتقى والورع ،مثال الطهارة والعفاف ،مثال ال َغيرة
ّ
التق�شف والزهد ...وقدوة ح�سنة للجميع
ال�سامية ...كان على جانب عظيم من ّ
ال�صديقين»
وقدي�سيه
ّ
يعده في عداد �أبراره ّ
ب�سلوكه الح�سن .و�إ ّني �أ�س�أل اهلل �أن ّ
المريميين� ،سنة .)1930
�سيدة التلّة للآباء
ّ
(�شهادة الأب �أفرام ح َنين ،رئي�س دير ّ

❋

القدي�س نيقوالو�س في �صيدا ،ع ّله
تقرر نقله �إلى
كاتدرائية ّ
ّ
 4كانون ال ّأول ّ :1922
يرتاح من جهد الر�سالة وبرد الجبل القار�س .فق�ضى هناك خم�س �سنوات ،لم ي�سترح
�سيما لتالميذ المدار�س
فيها ،بل ّ
�صائما م�ص ّل ًيا ً
ظل يجاهد ً
ومعر ًفا ،ال ّ
وخادما وواع ًظا ّ
أخويات المنطقة.
ول ّ

نراه في هذا
وهن
ـ «لم ْ
يكن ِثقلُ ال�سنين ِل ُي َ
عزائمه في هذا ال�سبيل ال�شاقِّ َ ،بل كُ َّنا ُ
َ
ِ
ِ
أوفر ً
يلمع لعي َنيه
عزما
َ
ن�شاطا و� َّ
ّ
أ�شد ً
كالجندي البا�سل الذي ُ
الدو ِر الأخي ِر من حياته � َ
يعلم �أنّ ر�أ�سه �أو�شك
فجر يوم االنت�صار ،فيزدا ُد جر�أ ًة و� ً
إقداما في اقتحا ِم المخاطر� ،إ ْذ ُ
إلهي،
ع�صب بتاج المجد والبهاء .وهكذا �سار رجلُ اهلل في م�صاعد
ِّ
�أن ُي َ
الحب ال ّ
ٍ
وم َعطَّ رة
قمة جبل القدا�سة ب�شيخوخة �صالحة
مثقلة ب�أجمل الأعمال ُ
ح ّتى بلغ ّ
ب�أ�سمى الف�ضائل (�شهادة المطران �أغ�سطين الب�ستاني ،مطران �صيدا للمورانة).
يحدثنا عن اهلل»
ـ «عندما ننظر �إليه ن�شعر �أ ّننا �أمام خوري �آر�س ،فكلّ �شيء فيه ّ
(�شهادة رئي�سة راهبات مدر�سة مار يو�سف الظهور في �صيدا� ،سنة .)1927

 4ـ �آخر � ّأيامه
❋

�شيخا جلي ًال �أثقله المر�ض و�أذابته الإماتة
� 27شباط  :1927عاد �إلى دير المخ ّل�ص ً
الم�ستديمة ،ليق�ضي فيه �آخر � ّأيامه في االختالء وال�صالة والت� ّأمل.

❋

�صباحا ،تو ّفي الأب
� 22شباط � :1930سبت الأموات ،عند ال�ساد�سة والن�صف ً
خا�ص ُحفر في الجدار
ب�شاره برائحة القدا�سة ،و�أقيمت له جنازة حافلة ،و ُدفن في قبر ّ
الجنوبي لكني�سة دير المخ ّل�ص.
ّ
من �أقواله الأخيرة على فرا�ش الموت

ٍ
اعتيادية و�سامية ،في كلّ �أطوار حياته و�أينما
«قدا�سة هذا الكاهن كانت ّبين ًة وغير
ٍ
بحالة لم تعرف الملَلَ وال التراخي وال ال�ضجر ،وبالخ�صو�ص
كان وحيثما حلَّ ،
�أمر ال�صالة والإقامة في الكني�سة كلَّ يوم منذ نحو ال�ساعة الثالثة بعد ن�صف
العام الأر�شمندريت
الليل �إلى نحو التا�سعة ليالً» (�شهادة تلميذه والح ًقا رئي�سه ّ
�أغابيو�س ّنعوم �أبو رجيلي).

ـ «�إذا مت � ّإياكم تخبرو حدا بموتي� ،أح�سن ما يفتكروني النا�س �شي كتير مهم،
و�أنا �أكبر الخط�أة».
ـ «عم �أ�شعر متل لهيب ،لهيب النار بقلبي».
والتق�شف التي يقوم بها ،وفا َز على
ثبت هذا الكاهن على �أعمال التقوى
ّ
«�إذا َ
ِ
ِ
ي�سا» (المطران با�سيليو�س
ب�سالح
ال�شيطان
ِ
يطوب ّ
ال�صليب وال�صالة ،فال ّبد �أن َّ
قد ً
حجار ،مطران �صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك� ،سنة .)1895
ّ

خطوط حياة

 ١ـ الطفولة وال�صبا
ّ�صية .وهو الثالث
❋	ّ � ١٩أيار ُ :١٨٥٣ولد �سليم ّ
حي مار اليا�س المخل ّ
جبور �أبو مراد في زحلة ـ ّ
الق�ش.
جبور �أبو مراد ،و� ُّأمه �ألي�صابات ّ
من عائلة ت�ألّفت من �أربعة بنين و�أربع بنات .والده ّ
�سيدة النجاة.
❋  ٢٨حزيران  :١٨٥٣نال ِ�س َّري العماد والتثبيت في
كاتدرائية ّ
ّ
الحي ومن ّثم مدر�سة
❋  ١٨٥٣ـ � :١٨٧٤سنو الطفولة وال�صبا ق�ضاها بين البيت ومدر�سة ّ
المطران حيث تل ّقى درو�سه الأولى ،وكني�سة مار اليا�س المجاورة لبيته ،التي يخدمها الآباء
وقرر �أن ي�صبح واح ًدا منهم.
المخل ّ
ّ�صيون .هناك �شاهد غيرتهم في خدمة النفو�س فت�أ ّثر بهم ّ
�سبع �سنوات ،ق�ضاها في البيت عند ِ
ٍ
ِ
حليب
والدته ح ّتى َ�ش ِب َع من
عمره
حينئذ َ
«كان ُ
ِ
ق�سية في
وعودتْه
َ
تقواها .وقد علَّم ْته ال�صال َة في البيت معهاَّ ،
ح�ضور ال�صلوات الطَ ّ
وقت اللعب للأوالد،
�صحبه معها �إليها ،ح ّتى �إ ّنه كان �إذا َحلَّ ُ
الكني�سة� ،إذ كانت َت ُ
ِ
ي ِ
أحدا يدري به»
خاتلُ رفاقَه في المدر�سة ويدخلُ �إلى
الكني�سة لي�صل َّي فيها ،وال َي َدع � ً
ُ
(الأب ق�سطنطين با�شا ب.م ،.كاتب �سيرة حياته).

الترهب في دير المخلّ�ص
٢ـ ّ
�سيما موافقة �أبيه
دير المخ ّل�ص للتر ّهب ،بعد �أن نال بركة َ
❋ � ٥أيلول َ :١٨٧٤
والديه ال ّ
ق�صد َ
الرهبانية.
الذي مانع بداي ًة دخوله
ّ
�سيدة النياح ،المجاور لدير المخ ّل�ص،
❋ � ١٩أيلول  :١٨٧٤دخل �سليم االبتداء في دير ّ
و ُدعي با�سم «ب�شارة» ،ونذر بعد �سنتين في  4ت�شرين الثاني .1876
واعتبارا لتقواه
❋  ١٨٧٦ـ  :١٨٨٣در�س الفل�سفة وال ّالهوت في مدر�سة دير المخ ّل�ص.
ً
ؤولية االهتمام ب�إخوته الرهبان .في �آخر �سني
وح�سن �سيرته� ،أوكل �إليه الر�ؤ�ساء م�س� ّ
�شم ًا�سا ّثم كاه ًنا ،لأ ّنه كان َي ّعد نف�سه دون كرامة
الدرا�سة ،القوا �صعوبة ب�إقناعه ب�أن يرت�سم ّ
الكهنوت العظيمة.
❋
❋

❋
❋

ِّ�ص نف�سي ال لكي � ِ
أرت�سم»
ئت �إلى
من �أقواله�« :أنا ما ِج ُ
الرهباني ِة �إ ّال ُلأخل َ
ّ

�شم ًا�سا في كني�سة مدر�سة دير المخ ّل�ص على يد المطران
� ٢٦آذار  :١٨٨٢ارت�سم ّ
حجار.
با�سيليو�س ّ
 ٢٦كانون ال ّأول  :١٨٨٣ثاني يوم الميالد ارت�سم كاه ًنا في كني�سة دير المخ ّل�ص ،على
يد المطران نف�سه.
رقيبا لهذا ال�شعب،
�شعاره
الكهنوتي�« :إ ّني �أقمتك ً
ّ
أطلبها» (حز )١٧ :٣
فكلّ نف�س تهلك ب�سببك ،فمن يدك � ُ

تو ّفي ،على التوالي� ،أخواه يو�سف ومراد وكذلك � ّأمه .لم يقبل الذهاب �إلى زحلة لح�ضور
الرب« :دعِ الموتى يدفنون موتاهم» (لو .)٦٠ :٩
لو�صية ّ
حبا بالت�ضحية ً
جنازاتهمًّ ،
وتتميما ّ
ومعر ًفا للإخوة.
تعين في �
إكليريكية دير المخ ّل�ص ُم ِّ
وراعيا ِّ
در ً�سا ً
ّ
 ١٨٨٣ـ ّ :١٨٩١

ِ
بتقديم الذبيحة الإلهية على ِم ٍ
ٍ
ِ
غريب
نوال
�شرع
�سيامة هذا
يد
ِ
«وب َع َ
الكاهن ال�صالحَ ،
ُ
ّ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ن�سان �أر�ض ّيَّ � ...إن هذه
الخ�شوع .فكُ َّنا َن َر ُاه ك�أ َّنه َمالكٌ �سماو ّي ال �إ ٌ
في بابه م َن ُ
ِ
ال َتقوى النادرة لم نرها �إِ ّال في هذا الإن�سان ،وكانت ت�ؤث ُِّر فينا غاي َة الت�أثير» (�شهادة
الأب بطر�س خرياطي ب.م.).

الرعوية في دير القمر ووداياها و�صيدا
 3ـ خدمته
ّ
أ�سقفية.
❋  8ت�شرين الثاني  :1891انتقل الأب ب�شارة �إلى دير القمر ،مع ّل ًما في المدر�سة ال ّ
تعين كاه ًنا لقرى ودايا دير القمر� :سرجبال ،وادي بنحليه ،بنويتي ،وادي
❋ �أيلول ّ :1892
الدير ،وادي دير دوريت ...فخدم �أكثر من  14قرية من �ساحل الدامور �إلى �أعالي ال�شوف.
بكل �إتقان ،مالحقة المتوانين عن
إ�ستراتجية خدمته :االحتفال بالطقو�س
❋ �
الليتورجية ّ
ّ
ّ
الح�ضور �إلى الكني�سة ،مرافقة المر�ضى والمدنفين ،م�ساعدة الفقراء� ،سماع االعترافات
�سيدة الب�شارة ومدر�سة لتعليم ال�صغار
ل�ساعات طويلة ،االهتمام بال�سجناء ،بناء كني�سة ّ
حر وال برد ،ال
بقربها ...بكلمة :خدمة ّ
رعوية ُمذيبة لم تعرف ً
تعبا وال كل ًال ،لم َي ُعقْها ال ّ
�شتاء وال ثلج ،ال عا�صفة وال قيظ �شديد.
كر�سي
ولبث في
النا�س ُتقبل على الكني�سة لالعتراف �إليه بدون انقطاعَ .
ُ
«�شاهدت َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
نهارا �إلى َنحو ال�ساعة الرابعة لي ً
اعتراف
ي�سم ُع
َ
االعتراف من نحو ال�ساعة ال�سابعة ً
ال َ
يخرج من الكني�سة لتناول الع�شاء وال َ�ش ِر َب ك� َأ�س ماء
كلِّ من كان ي�أتي �إليه ...ولم
ْ
وال �أخذَ راحة» (الأب ق�سطنطين با�شا ب.م.).
قال له الطبيب بعد مجاعة حرب » :1914الفقرا رح يموتوك! مر�ضك هو الجوع،
ودواك هو الأكل».
«لنفتح باب قلبنا لإخوتنا الفقراء ،يفتح لنا ي�سوع الم�سيح باب ال�سماء».
من �أقواله:
ْ

❋كانت �صالة الم�سبحة رفيقته الدائمة في تجواله بين القرى والرعايا ،وقد كان يتن ّقل بينها
�سيرا على الأقدام.
ً
مر ًة �سليم �أبو رجيلي ،مرافقه في تجواله ،مت�أ ّففًا« :عم �أطلب من ربنا المجد
قال له ّ
لإ�سمو بلكي بيعقدلك ل�سانك �شوي وبترتاح وبتريحني .ولك زحتني وزحت ّربنا
قد ما بت�صلّي!».

❋

إلهي ،يناجيه ل�ساعات طويلة في
لم يمنعه �إرهاق الر�سالة من �أن يختلي بحبيب قلبه ال ّ
حل.
كني�سة دير القمر ،حيث ا ّتخذ غرف ًة له بالقرب منها ،وهذه كانت عادته �أينما ّ

الدينية والف�ضائل
«هو مثال ال ُتقى والورع ،مثال الطهارة والعفاف ،مثال ال َغيرة
ّ
التق�شف والزهد ...وقدوة ح�سنة للجميع
ال�سامية ...كان على جانب عظيم من ّ
ال�صديقين»
وقدي�سيه
ّ
يعده في عداد �أبراره ّ
ب�سلوكه الح�سن .و�إ ّني �أ�س�أل اهلل �أن ّ
المريميين� ،سنة .)1930
�سيدة التلّة للآباء
ّ
(�شهادة الأب �أفرام ح َنين ،رئي�س دير ّ

❋

القدي�س نيقوالو�س في �صيدا ،ع ّله
تقرر نقله �إلى
كاتدرائية ّ
ّ
 4كانون ال ّأول ّ :1922
يرتاح من جهد الر�سالة وبرد الجبل القار�س .فق�ضى هناك خم�س �سنوات ،لم ي�سترح
�سيما لتالميذ المدار�س
فيها ،بل ّ
�صائما م�ص ّل ًيا ً
ظل يجاهد ً
ومعر ًفا ،ال ّ
وخادما وواع ًظا ّ
أخويات المنطقة.
ول ّ

نراه في هذا
وهن
ـ «لم ْ
يكن ِثقلُ ال�سنين ِل ُي َ
عزائمه في هذا ال�سبيل ال�شاقِّ َ ،بل كُ َّنا ُ
َ
ِ
ِ
أوفر ً
يلمع لعي َنيه
عزما
َ
ن�شاطا و� َّ
ّ
أ�شد ً
كالجندي البا�سل الذي ُ
الدو ِر الأخي ِر من حياته � َ
يعلم �أنّ ر�أ�سه �أو�شك
فجر يوم االنت�صار ،فيزدا ُد جر�أ ًة و� ً
إقداما في اقتحا ِم المخاطر� ،إ ْذ ُ
إلهي،
ع�صب بتاج المجد والبهاء .وهكذا �سار رجلُ اهلل في م�صاعد
ِّ
�أن ُي َ
الحب ال ّ
ٍ
وم َعطَّ رة
قمة جبل القدا�سة ب�شيخوخة �صالحة
مثقلة ب�أجمل الأعمال ُ
ح ّتى بلغ ّ
ب�أ�سمى الف�ضائل (�شهادة المطران �أغ�سطين الب�ستاني ،مطران �صيدا للمورانة).
يحدثنا عن اهلل»
ـ «عندما ننظر �إليه ن�شعر �أ ّننا �أمام خوري �آر�س ،فكلّ �شيء فيه ّ
(�شهادة رئي�سة راهبات مدر�سة مار يو�سف الظهور في �صيدا� ،سنة .)1927

 4ـ �آخر � ّأيامه
❋

�شيخا جلي ًال �أثقله المر�ض و�أذابته الإماتة
� 27شباط  :1927عاد �إلى دير المخ ّل�ص ً
الم�ستديمة ،ليق�ضي فيه �آخر � ّأيامه في االختالء وال�صالة والت� ّأمل.

❋

�صباحا ،تو ّفي الأب
� 22شباط � :1930سبت الأموات ،عند ال�ساد�سة والن�صف ً
خا�ص ُحفر في الجدار
ب�شاره برائحة القدا�سة ،و�أقيمت له جنازة حافلة ،و ُدفن في قبر ّ
الجنوبي لكني�سة دير المخ ّل�ص.
ّ
من �أقواله الأخيرة على فرا�ش الموت

ٍ
اعتيادية و�سامية ،في كلّ �أطوار حياته و�أينما
«قدا�سة هذا الكاهن كانت ّبين ًة وغير
ٍ
بحالة لم تعرف الملَلَ وال التراخي وال ال�ضجر ،وبالخ�صو�ص
كان وحيثما حلَّ ،
�أمر ال�صالة والإقامة في الكني�سة كلَّ يوم منذ نحو ال�ساعة الثالثة بعد ن�صف
العام الأر�شمندريت
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ّ
«�إذا َ
ِ
ِ
ي�سا» (المطران با�سيليو�س
ب�سالح
ال�شيطان
ِ
يطوب ّ
ال�صليب وال�صالة ،فال ّبد �أن َّ
قد ً
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ق�سية في
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َ
تقواها .وقد علَّم ْته ال�صال َة في البيت معهاَّ ،
ح�ضور ال�صلوات الطَ ّ
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(الأب ق�سطنطين با�شا ب.م ،.كاتب �سيرة حياته).

الترهب في دير المخلّ�ص
٢ـ ّ
�سيما موافقة �أبيه
دير المخ ّل�ص للتر ّهب ،بعد �أن نال بركة َ
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والديه ال ّ
ق�صد َ
الرهبانية.
الذي مانع بداي ًة دخوله
ّ
�سيدة النياح ،المجاور لدير المخ ّل�ص،
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و ُدعي با�سم «ب�شارة» ،ونذر بعد �سنتين في  4ت�شرين الثاني .1876
واعتبارا لتقواه
❋  ١٨٧٦ـ  :١٨٨٣در�س الفل�سفة وال ّالهوت في مدر�سة دير المخ ّل�ص.
ً
ؤولية االهتمام ب�إخوته الرهبان .في �آخر �سني
وح�سن �سيرته� ،أوكل �إليه الر�ؤ�ساء م�س� ّ
�شم ًا�سا ّثم كاه ًنا ،لأ ّنه كان َي ّعد نف�سه دون كرامة
الدرا�سة ،القوا �صعوبة ب�إقناعه ب�أن يرت�سم ّ
الكهنوت العظيمة.
❋
❋

❋
❋

ِّ�ص نف�سي ال لكي � ِ
أرت�سم»
ئت �إلى
من �أقواله�« :أنا ما ِج ُ
الرهباني ِة �إ ّال ُلأخل َ
ّ

�شم ًا�سا في كني�سة مدر�سة دير المخ ّل�ص على يد المطران
� ٢٦آذار  :١٨٨٢ارت�سم ّ
حجار.
با�سيليو�س ّ
 ٢٦كانون ال ّأول  :١٨٨٣ثاني يوم الميالد ارت�سم كاه ًنا في كني�سة دير المخ ّل�ص ،على
يد المطران نف�سه.
رقيبا لهذا ال�شعب،
�شعاره
الكهنوتي�« :إ ّني �أقمتك ً
ّ
أطلبها» (حز )١٧ :٣
فكلّ نف�س تهلك ب�سببك ،فمن يدك � ُ

تو ّفي ،على التوالي� ،أخواه يو�سف ومراد وكذلك � ّأمه .لم يقبل الذهاب �إلى زحلة لح�ضور
الرب« :دعِ الموتى يدفنون موتاهم» (لو .)٦٠ :٩
لو�صية ّ
حبا بالت�ضحية ً
جنازاتهمًّ ،
وتتميما ّ
ومعر ًفا للإخوة.
تعين في �
إكليريكية دير المخ ّل�ص ُم ِّ
وراعيا ِّ
در ً�سا ً
ّ
 ١٨٨٣ـ ّ :١٨٩١

ِ
بتقديم الذبيحة الإلهية على ِم ٍ
ٍ
ِ
غريب
نوال
�شرع
�سيامة هذا
يد
ِ
«وب َع َ
الكاهن ال�صالحَ ،
ُ
ّ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ن�سان �أر�ض ّيَّ � ...إن هذه
الخ�شوع .فكُ َّنا َن َر ُاه ك�أ َّنه َمالكٌ �سماو ّي ال �إ ٌ
في بابه م َن ُ
ِ
ال َتقوى النادرة لم نرها �إِ ّال في هذا الإن�سان ،وكانت ت�ؤث ُِّر فينا غاي َة الت�أثير» (�شهادة
الأب بطر�س خرياطي ب.م.).

الرعوية في دير القمر ووداياها و�صيدا
 3ـ خدمته
ّ
أ�سقفية.
❋  8ت�شرين الثاني  :1891انتقل الأب ب�شارة �إلى دير القمر ،مع ّل ًما في المدر�سة ال ّ
تعين كاه ًنا لقرى ودايا دير القمر� :سرجبال ،وادي بنحليه ،بنويتي ،وادي
❋ �أيلول ّ :1892
الدير ،وادي دير دوريت ...فخدم �أكثر من  14قرية من �ساحل الدامور �إلى �أعالي ال�شوف.
بكل �إتقان ،مالحقة المتوانين عن
إ�ستراتجية خدمته :االحتفال بالطقو�س
❋ �
الليتورجية ّ
ّ
ّ
الح�ضور �إلى الكني�سة ،مرافقة المر�ضى والمدنفين ،م�ساعدة الفقراء� ،سماع االعترافات
�سيدة الب�شارة ومدر�سة لتعليم ال�صغار
ل�ساعات طويلة ،االهتمام بال�سجناء ،بناء كني�سة ّ
حر وال برد ،ال
بقربها ...بكلمة :خدمة ّ
رعوية ُمذيبة لم تعرف ً
تعبا وال كل ًال ،لم َي ُعقْها ال ّ
�شتاء وال ثلج ،ال عا�صفة وال قيظ �شديد.
كر�سي
ولبث في
النا�س ُتقبل على الكني�سة لالعتراف �إليه بدون انقطاعَ .
ُ
«�شاهدت َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
نهارا �إلى َنحو ال�ساعة الرابعة لي ً
اعتراف
ي�سم ُع
َ
االعتراف من نحو ال�ساعة ال�سابعة ً
ال َ
يخرج من الكني�سة لتناول الع�شاء وال َ�ش ِر َب ك� َأ�س ماء
كلِّ من كان ي�أتي �إليه ...ولم
ْ
وال �أخذَ راحة» (الأب ق�سطنطين با�شا ب.م.).
قال له الطبيب بعد مجاعة حرب » :1914الفقرا رح يموتوك! مر�ضك هو الجوع،
ودواك هو الأكل».
«لنفتح باب قلبنا لإخوتنا الفقراء ،يفتح لنا ي�سوع الم�سيح باب ال�سماء».
من �أقواله:
ْ

❋كانت �صالة الم�سبحة رفيقته الدائمة في تجواله بين القرى والرعايا ،وقد كان يتن ّقل بينها
�سيرا على الأقدام.
ً
مر ًة �سليم �أبو رجيلي ،مرافقه في تجواله ،مت�أ ّففًا« :عم �أطلب من ربنا المجد
قال له ّ
لإ�سمو بلكي بيعقدلك ل�سانك �شوي وبترتاح وبتريحني .ولك زحتني وزحت ّربنا
قد ما بت�صلّي!».

❋

إلهي ،يناجيه ل�ساعات طويلة في
لم يمنعه �إرهاق الر�سالة من �أن يختلي بحبيب قلبه ال ّ
حل.
كني�سة دير القمر ،حيث ا ّتخذ غرف ًة له بالقرب منها ،وهذه كانت عادته �أينما ّ

الدينية والف�ضائل
«هو مثال ال ُتقى والورع ،مثال الطهارة والعفاف ،مثال ال َغيرة
ّ
التق�شف والزهد ...وقدوة ح�سنة للجميع
ال�سامية ...كان على جانب عظيم من ّ
ال�صديقين»
وقدي�سيه
ّ
يعده في عداد �أبراره ّ
ب�سلوكه الح�سن .و�إ ّني �أ�س�أل اهلل �أن ّ
المريميين� ،سنة .)1930
�سيدة التلّة للآباء
ّ
(�شهادة الأب �أفرام ح َنين ،رئي�س دير ّ

❋

القدي�س نيقوالو�س في �صيدا ،ع ّله
تقرر نقله �إلى
كاتدرائية ّ
ّ
 4كانون ال ّأول ّ :1922
يرتاح من جهد الر�سالة وبرد الجبل القار�س .فق�ضى هناك خم�س �سنوات ،لم ي�سترح
�سيما لتالميذ المدار�س
فيها ،بل ّ
�صائما م�ص ّل ًيا ً
ظل يجاهد ً
ومعر ًفا ،ال ّ
وخادما وواع ًظا ّ
أخويات المنطقة.
ول ّ

نراه في هذا
وهن
ـ «لم ْ
يكن ِثقلُ ال�سنين ِل ُي َ
عزائمه في هذا ال�سبيل ال�شاقِّ َ ،بل كُ َّنا ُ
َ
ِ
ِ
أوفر ً
يلمع لعي َنيه
عزما
َ
ن�شاطا و� َّ
ّ
أ�شد ً
كالجندي البا�سل الذي ُ
الدو ِر الأخي ِر من حياته � َ
يعلم �أنّ ر�أ�سه �أو�شك
فجر يوم االنت�صار ،فيزدا ُد جر�أ ًة و� ً
إقداما في اقتحا ِم المخاطر� ،إ ْذ ُ
إلهي،
ع�صب بتاج المجد والبهاء .وهكذا �سار رجلُ اهلل في م�صاعد
ِّ
�أن ُي َ
الحب ال ّ
ٍ
وم َعطَّ رة
قمة جبل القدا�سة ب�شيخوخة �صالحة
مثقلة ب�أجمل الأعمال ُ
ح ّتى بلغ ّ
ب�أ�سمى الف�ضائل (�شهادة المطران �أغ�سطين الب�ستاني ،مطران �صيدا للمورانة).
يحدثنا عن اهلل»
ـ «عندما ننظر �إليه ن�شعر �أ ّننا �أمام خوري �آر�س ،فكلّ �شيء فيه ّ
(�شهادة رئي�سة راهبات مدر�سة مار يو�سف الظهور في �صيدا� ،سنة .)1927

 4ـ �آخر � ّأيامه
❋

�شيخا جلي ًال �أثقله المر�ض و�أذابته الإماتة
� 27شباط  :1927عاد �إلى دير المخ ّل�ص ً
الم�ستديمة ،ليق�ضي فيه �آخر � ّأيامه في االختالء وال�صالة والت� ّأمل.

❋

�صباحا ،تو ّفي الأب
� 22شباط � :1930سبت الأموات ،عند ال�ساد�سة والن�صف ً
خا�ص ُحفر في الجدار
ب�شاره برائحة القدا�سة ،و�أقيمت له جنازة حافلة ،و ُدفن في قبر ّ
الجنوبي لكني�سة دير المخ ّل�ص.
ّ
من �أقواله الأخيرة على فرا�ش الموت

ٍ
اعتيادية و�سامية ،في كلّ �أطوار حياته و�أينما
«قدا�سة هذا الكاهن كانت ّبين ًة وغير
ٍ
بحالة لم تعرف الملَلَ وال التراخي وال ال�ضجر ،وبالخ�صو�ص
كان وحيثما حلَّ ،
�أمر ال�صالة والإقامة في الكني�سة كلَّ يوم منذ نحو ال�ساعة الثالثة بعد ن�صف
العام الأر�شمندريت
الليل �إلى نحو التا�سعة ليالً» (�شهادة تلميذه والح ًقا رئي�سه ّ
�أغابيو�س ّنعوم �أبو رجيلي).

ـ «�إذا مت � ّإياكم تخبرو حدا بموتي� ،أح�سن ما يفتكروني النا�س �شي كتير مهم،
و�أنا �أكبر الخط�أة».
ـ «عم �أ�شعر متل لهيب ،لهيب النار بقلبي».
والتق�شف التي يقوم بها ،وفا َز على
ثبت هذا الكاهن على �أعمال التقوى
ّ
«�إذا َ
ِ
ِ
ي�سا» (المطران با�سيليو�س
ب�سالح
ال�شيطان
ِ
يطوب ّ
ال�صليب وال�صالة ،فال ّبد �أن َّ
قد ً
حجار ،مطران �صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك� ،سنة .)1895
ّ

ِ
عم جرت على يده
ن ٌ

ال�سيد خليل �أبو �صافي ،من مواليد �صيدا و�سكّ ان مغدو�شة ،من
❋	�سنة � :1923شفاء ّ
ماء باركه الأب ب�شارة.
مر�ض التيفوئيد ،بعد �أن �شرب ً
والحر ،هطل المطر بغزارة ،بعد �أن � َأمر
❋	ّ � 6أيار  :1929بعد موجة �شديدة من الجفاف ّ
النية.
الرئي�س ّ
ُ
العام ال َأب ب�شارة �أن يدخل الكني�سة وي�ص ّلي على هذه ّ
ال�سيدة وردة ّرحال ،من قرية المحتقرة جارة دير المخ ّل�ص ،من داء
�شفاء
:1927
❋	�آذار
ّ
تغ�سل فيها ثوب الأب ب�شارة.
خبيث في عي َنيها ،بعد �أن غ�سلتهما بماء كانت ُ
خ�صو�صا مع
ال�سجل الموجود عند قبره،
دون في
ّ
ً
❋	ع�شرات الأ�شفية من �أمرا�ض �ش ّتى ُت َّ
ِ
الأزواج المحرومين من الأوالد ،وغيرها من النعم التي يتناقلها الم�ؤمنون من هنا وهناك.

مراحل دعوى تطويبه

القدي�سين في حا�ضرة الفاتيكان الإذن بفتح الدعوى
❋	 8حزيران � :1983أعطى مجمع ّ
أبر�شية �صيدا للروم الكاثوليك.
في ديوان � ّ
❋	� 6آب  :1984اف ُتتحت الدعوى في كني�سة دير المخ ّل�ص.
ِ
القدي�سين.
أبر�شيةُ ،وح ِّولَت �إلى مجمع دعاوى ّ
❋	 26ت :1993 ٢اخ ُتتمت الدعوى في ال ّ
❋	 3كانون ال ّأول � :1993صدر مر�سوم من المجمع المذكور بدر�س �أعمال الدعوى.
ب�صحة �أعمال الدعوى من المجمع عينه.
❋	� 18آذار  :1994االعتراف ّ
مقر ًرا للدعوى.
المجمع ال َأب
❋  ٢٠ني�سان َّ :1994عين
ُ
الدومنيكاني دانيال �أول�س ِّ
ّ
�صي،
❋	ّ � 6أيار � :1998إنتهى الأب �أول�س ،بالتعاون مع الأب �أفتيميو�س �سكاف المخ ّل ّ
ملف الدعوى،
الذي ّعينته
الرهبانية لمتابعة الدعوى ( ،)Postulatoreمن �إعداد ّ
ّ
وهو ما ُي َعرف بـ  .Positio Super Virtutibusوهو ُي ِّركز على حياة الأب ب�شاره
و�ض َّم هذا الملف
بطوليُ .
إلهية وال ّ
و�صيت قدا�سته وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
التاريخيين في المجمع.
�إلى الئحة الدعاوى التي �سوف تناق�شها لجنة الم�ست�شارين
ّ
الملف ،ووافقت بالإجماع
❋	� 10شباط  :2004ناق�شت لجنة الم�ست�شارين
التاريخيين ّ
ّ
بطولي.
إلهية وال ّ
على �صيت قدا�سة الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
التاريخيين �إلى
ملف الدعوى مع تقرير لجنة الم�ست�شارين
❋	ّ 8تموز � :2004أُحيل ّ
ّ
ِ
هوتيين في المجمع.
الئحة الدعاوى المنوي در�سها من ق َبل لجنة الم�ست�شارين ال ّال ّ
الملف ،ووافقت بالإجماع
هوتيين ّ
❋	 18كانون الأ ّول  :2009ناق�شت لجنة الم�ست�شارين ال ّال ّ
بطولي.
إلهية وال ّ
على �صيت قدا�سة الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
❋	 26ت�شرين ال ّأول  :2010ناق�شت لجنة الكرادلة والأ�ساقفة� ،أع�ضاء في مجمع
الملف ،ووافقت بالإجماع على �صيت قدا�سة
الدعاوى ،برئا�سة رئي�س المجمعّ ،
بطولي.
إلهية وال ّ
الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
مكر ًما.
❋	 10كانون ال ّأول � :2010أعلن قدا�سة البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر الأب ب�شارة َّ

�صالة لنيل تطويب الأب ب�شارة �أبو مراد
الخا�ص،
� ّأيها المخ ّل�ص الكريم ،يا من ال يزال
ُ
ي�سكب غزير ِنعمه على كهنته ،الذين هم ميراثه ّ
خادم َك الأمين الأب ب�شارة
لتقدي�سهم ولخير �شعبه .نطلب �إليك �ضارعين� ،أن تتنازل ّ
فتمج َد َ
جميع � ّأيامِ حياته.
الرهباني
�أبو مراد ،الذي �سار �أمامك في الكمال
والكهنوتيَ ،
بالبر َ
وعبد َك ِّ
ّ
ّ
ٍ
� ِ
ال�شرقية
ال�سيدَ ،
قدرتك �إن ُ
ح�سن لديك ،ليتلألأَ كنجمٍ ُو ّ�ضاء في �سماء كني�ستنا ّ
أظه ْر فيه � ّأيها ّ
ِ
المقد�سة.
ينبوع
القدا�سة ال ُ
ين�ض ُب في كني�ستك ّ
فيعلم الجميع � َّأن َ
ال�ساطعة ب�أمجاد ّقدي�سيهاَ .
الطوباويينِ ،
هام ِ
� ِ
ثال الكمال،
كاهن َك الأمين ب�إكليل
خذه ِم َ
لنقد َر �أن ن ّت َ
إرت�ض ب�أن ُتك َّل َل ُ
ّ
والروح القد�س� .آمين.
ا�سم َك ّ
القدو�سّ � ،أيها ال ُآب ُ
ُمق َت ِدين بف�ضائلهّ ،
واالبن ُ
فيتمج َد ُ

�صيدا ،في  14كانون ال ّأول �سنة 1935
 +نيقوالو�س نبعة
مطران �صيدا ودير القمر وما يليهما

عزيزي الم�ؤمن،
الرب ُترافقك �أينما ذهبت ،ب�شفاعة َ�ص ِّفيه «�أبونا ب�شارة».
بركة ّ
الرب عليك بنعمة �شفاء ،ب�شفاعة الأب ب�شارة ،نرجو منك �أن ُتعلمنا
�إذا َ
أنعم ّ
حدث �أن � َ
بذلك ،على الأرقام التالية:
ـ دير المخ ّل�ص ،قرب جون 5 :ـ )00961( 07/975064
ال�صالحية ـ �شرق �صيدا)00961( 07/720420 :
ـ دار العناية،
ّ
�صية ،زحلة)00961( 08/820718 :
ـ دير مار اليا�س المخ ّل ّ
ّ�صية الكبرى («بيت الأب ب�شارة �أبو مراد») ،جعيتا)00961( 09/237345 :
ـ ال
إكليريكية المخل ّ
ّ
�سوريا)00963( 011/7770009 :
ـ دير ّ
القد َي�سين �سرجيو�س وباخو�س ،معلوال ـ ّ

المك َّرم
الأب ب�شارة �أبو مراد
�صي
الراهب المخ ّل ّ
 ١٨٥٣ـ ١٩٣٠
دير المخ ّل�ص ـ ال�شوف ـ لبنان

ِ
عم جرت على يده
ن ٌ

ال�سيد خليل �أبو �صافي ،من مواليد �صيدا و�سكّ ان مغدو�شة ،من
❋	�سنة � :1923شفاء ّ
ماء باركه الأب ب�شارة.
مر�ض التيفوئيد ،بعد �أن �شرب ً
والحر ،هطل المطر بغزارة ،بعد �أن � َأمر
❋	ّ � 6أيار  :1929بعد موجة �شديدة من الجفاف ّ
النية.
الرئي�س ّ
ُ
العام ال َأب ب�شارة �أن يدخل الكني�سة وي�ص ّلي على هذه ّ
ال�سيدة وردة ّرحال ،من قرية المحتقرة جارة دير المخ ّل�ص ،من داء
�شفاء
:1927
❋	�آذار
ّ
تغ�سل فيها ثوب الأب ب�شارة.
خبيث في عي َنيها ،بعد �أن غ�سلتهما بماء كانت ُ
خ�صو�صا مع
ال�سجل الموجود عند قبره،
دون في
ّ
ً
❋	ع�شرات الأ�شفية من �أمرا�ض �ش ّتى ُت َّ
ِ
الأزواج المحرومين من الأوالد ،وغيرها من النعم التي يتناقلها الم�ؤمنون من هنا وهناك.

مراحل دعوى تطويبه

القدي�سين في حا�ضرة الفاتيكان الإذن بفتح الدعوى
❋	 8حزيران � :1983أعطى مجمع ّ
أبر�شية �صيدا للروم الكاثوليك.
في ديوان � ّ
❋	� 6آب  :1984اف ُتتحت الدعوى في كني�سة دير المخ ّل�ص.
ِ
القدي�سين.
أبر�شيةُ ،وح ِّولَت �إلى مجمع دعاوى ّ
❋	 26ت :1993 ٢اخ ُتتمت الدعوى في ال ّ
❋	 3كانون ال ّأول � :1993صدر مر�سوم من المجمع المذكور بدر�س �أعمال الدعوى.
ب�صحة �أعمال الدعوى من المجمع عينه.
❋	� 18آذار  :1994االعتراف ّ
مقر ًرا للدعوى.
المجمع ال َأب
❋  ٢٠ني�سان َّ :1994عين
ُ
الدومنيكاني دانيال �أول�س ِّ
ّ
�صي،
❋	ّ � 6أيار � :1998إنتهى الأب �أول�س ،بالتعاون مع الأب �أفتيميو�س �سكاف المخ ّل ّ
ملف الدعوى،
الذي ّعينته
الرهبانية لمتابعة الدعوى ( ،)Postulatoreمن �إعداد ّ
ّ
وهو ما ُي َعرف بـ  .Positio Super Virtutibusوهو ُي ِّركز على حياة الأب ب�شاره
و�ض َّم هذا الملف
بطوليُ .
إلهية وال ّ
و�صيت قدا�سته وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
التاريخيين في المجمع.
�إلى الئحة الدعاوى التي �سوف تناق�شها لجنة الم�ست�شارين
ّ
الملف ،ووافقت بالإجماع
❋	� 10شباط  :2004ناق�شت لجنة الم�ست�شارين
التاريخيين ّ
ّ
بطولي.
إلهية وال ّ
على �صيت قدا�سة الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
التاريخيين �إلى
ملف الدعوى مع تقرير لجنة الم�ست�شارين
❋	ّ 8تموز � :2004أُحيل ّ
ّ
ِ
هوتيين في المجمع.
الئحة الدعاوى المنوي در�سها من ق َبل لجنة الم�ست�شارين ال ّال ّ
الملف ،ووافقت بالإجماع
هوتيين ّ
❋	 18كانون الأ ّول  :2009ناق�شت لجنة الم�ست�شارين ال ّال ّ
بطولي.
إلهية وال ّ
على �صيت قدا�سة الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
❋	 26ت�شرين ال ّأول  :2010ناق�شت لجنة الكرادلة والأ�ساقفة� ،أع�ضاء في مجمع
الملف ،ووافقت بالإجماع على �صيت قدا�سة
الدعاوى ،برئا�سة رئي�س المجمعّ ،
بطولي.
إلهية وال ّ
الأب ب�شاره وعي�شه الف�ضائل ال ّ
أ�سا�سية ب�شكل ّ
مكر ًما.
❋	 10كانون ال ّأول � :2010أعلن قدا�سة البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر الأب ب�شارة َّ

�صالة لنيل تطويب الأب ب�شارة �أبو مراد
الخا�ص،
� ّأيها المخ ّل�ص الكريم ،يا من ال يزال
ُ
ي�سكب غزير ِنعمه على كهنته ،الذين هم ميراثه ّ
خادم َك الأمين الأب ب�شارة
لتقدي�سهم ولخير �شعبه .نطلب �إليك �ضارعين� ،أن تتنازل ّ
فتمج َد َ
جميع � ّأيامِ حياته.
الرهباني
�أبو مراد ،الذي �سار �أمامك في الكمال
والكهنوتيَ ،
بالبر َ
وعبد َك ِّ
ّ
ّ
ٍ
� ِ
ال�شرقية
ال�سيدَ ،
قدرتك �إن ُ
ح�سن لديك ،ليتلألأَ كنجمٍ ُو ّ�ضاء في �سماء كني�ستنا ّ
أظه ْر فيه � ّأيها ّ
ِ
المقد�سة.
ينبوع
القدا�سة ال ُ
ين�ض ُب في كني�ستك ّ
فيعلم الجميع � َّأن َ
ال�ساطعة ب�أمجاد ّقدي�سيهاَ .
الطوباويينِ ،
هام ِ
� ِ
ثال الكمال،
كاهن َك الأمين ب�إكليل
خذه ِم َ
لنقد َر �أن ن ّت َ
إرت�ض ب�أن ُتك َّل َل ُ
ّ
والروح القد�س� .آمين.
ا�سم َك ّ
القدو�سّ � ،أيها ال ُآب ُ
ُمق َت ِدين بف�ضائلهّ ،
واالبن ُ
فيتمج َد ُ

�صيدا ،في  14كانون ال ّأول �سنة 1935
 +نيقوالو�س نبعة
مطران �صيدا ودير القمر وما يليهما

عزيزي الم�ؤمن،
الرب ُترافقك �أينما ذهبت ،ب�شفاعة َ�ص ِّفيه «�أبونا ب�شارة».
بركة ّ
الرب عليك بنعمة �شفاء ،ب�شفاعة الأب ب�شارة ،نرجو منك �أن ُتعلمنا
�إذا َ
أنعم ّ
حدث �أن � َ
بذلك ،على الأرقام التالية:
ـ دير المخ ّل�ص ،قرب جون 5 :ـ )00961( 07/975064
ال�صالحية ـ �شرق �صيدا)00961( 07/720420 :
ـ دار العناية،
ّ
�صية ،زحلة)00961( 08/820718 :
ـ دير مار اليا�س المخ ّل ّ
ّ�صية الكبرى («بيت الأب ب�شارة �أبو مراد») ،جعيتا)00961( 09/237345 :
ـ ال
إكليريكية المخل ّ
ّ
�سوريا)00963( 011/7770009 :
ـ دير ّ
القد َي�سين �سرجيو�س وباخو�س ،معلوال ـ ّ
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