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 (1977/  19و 18العدد ) الموصل يف هتنكسم ةسينك
 يوسف حبي ب د.األ

 

 موقعها

 تقع كنيسة مسكنته في محلة المياسه في الموصل، بين الساعة وخزرج. وهي حاليا كاتدرائية لكلدان في الموصل. 

 تسميتها

كنيسة الشهيدة مسكنته  :نته، وكثيرًا ما يأتي أسمها هكذامسك الشهيدةتحمل هذه الكنيسة، منذ أقدم العصور، أسم 
 عيتا دمرت مسكنتا وثرين بنيه سهدي(. :سكنتا مرت مسكنتا وثرين بنيه. اودسهدتا مرت موولديها أو أبنيها )عيتا 

 الشهيدة مسكنته

، ضمن (1)القديسة مسكنته في المجلد الثاني من سير الشهداء والقديسين، طبعه االب بيجان استشهاديأتي خبر 
ها في المجلد الثاني من كتاب أشهر شهداء أعمال شهداء كركوك )بيث سلوخ(. وقد عربها المطران ادي شير، ونشر 

. ويأتي الخير في سياق جهاد ثمانية أساقفة والصي ديندوي ورفاقهم الثمانية االف والتسعمائة واالربعين شهيدًا. (2)المشرق 
. (3)م(421-400على عهد يزدجرد االول ) 409آب سنة  26في  استشهدواوهؤالء من شهداء كركوك االثني عشر الفًا، 

 :على الشكل التالي استشهادهاوقد تم  تذكر مسكنته باسم شيرين.و 

بجوار بيت زادوق أسمها شيرين َكانت في تلك االثناء تخبز الخبز في بيتها، فلما سمعت بتكليل الشهداء،  امرأة "وأن 
الى بيت تيثا.  تركت الخبز والعجين في المعجن، وأخذت ولدين كانا لها، واحدا على كتفها واالخر بيدها، وأسرعت

 واستحلفتهالى طهمزكرد )الوالي(، فقبضت على لجام حصانة،  انتهتوأجتازت أمام المعسكر بال خوف، الى أن 
بالفارسية إال يمنعها من اللحاق بزمرة الشهداء. فاستغرب هذا االمر العجاب. وشرع يلح عليها أن تمسك عن رأيها، فلم 

على  فأكبعلى رأيها، أمر بها وبابنها الكبير فقتال بالسيف. وأما أبنها الصغير  صراراً إتذعن له، فلما رآها تأبى إال 
جثتها وجثة أخيه يقبلهما ويمطرهما من االجفان دموعًا حارة، ويأخذ من دمهما يدلك به جسمه وعينيه. فلما رأى األعداء 

غوائه. وكان كلما إ م يستطيعوا سبياًل الى ذلك منه أخذهم العجب، فدعوه وأخذوا يتملقونه ويستغوونه بالهدايا، لكنهم ل
 .(4)سنحت له الفرصة يتفلت من أياديهم ويسرع الى جثة والدته وأخته ويقبلهما باكيًا فضربوا عنقه أيضًا" 

الكلدانية( –ن )عروتا دمودياني(، يذكر طقس كنيسة المشرق )اآلثورية يرفتعجميع الم إلكراموفي الجمعة المخصصة 
كخراف يذبحان، كانت هي : "بينما كان ولداها يقتالن، وحبيباها ينحران، و الشهيدة المؤمنة" التي االمرأة القديسة شيرين "

"، فيستغرب الحاكم طهمزكرد ويتعجب، ويدفعه أيمان شيرين وولديها وشجاعتهم : السالم عليك أيها الديانبفرح تصرخ
 استشهادطهمزكرد مذكور في أعمال شهداء كركوك، بعد  واستشهاد. (5)الى نبذ معتقده، الوثني والمجاهرة بالدين الجديد 

 (.6)ةشيرين وولديها مباشر 



 مقاالت األب حّبي في مجلة بين النهرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثقافي للنشر والتوزيع  نجم المشرقار د

2 

بان شيرين هي مسكنته نفسها. فشيرين هو أسمها الصحيح ولقبت بمسكنته نظرًا  (7)يقول المؤرخون المحدثون 
لحوادث التي تنطبق على شيرين وعلى . ويدعم هذا الرأي أيضًا سياق ا(8)لبساطتهًا وفقرها، الن "مسكنته" تعني المسكينة

 مسكنته بشكل يكاد يكون حرفيًا. 

وطقسية القديسة مسكنته وفق طقس كنيسة المشرق منذ القديم تدعم ذلك، أذ أنه من أقدم ما لدينا طقسية محفوظة 
اييسها ، مق318في مخطوطة في مطرانية الكلدان بالموصل، بعنوان )كزا دذوخراتي = كنز التذكارات( تحت رقم 

، ناقصة في نهايتها، لذا فهي بال تاريخ، إال أننا نقدرها من القرن (9)سطرًا، وبقلم شرقي أحمر وأسود 24سم، 22*32
تضم هذه المخطوطة الصلوات الطقسية للقديسين الربان هرمزد، الشهيدة بربارة، الشهيد فثيون  .(10)أو ما قبله 17

يا )الحيري(. وتأتي فيها طقسية الشهيدة مسكنته بعد طقسية الشهيد فثيون، )بيثون(، الشهيدة مسكنته وولديها، مار ايل
وقبل القديس ايليا مؤسس الدير المعروف باسمه وفي هذه الطقسية ال تذكر شهيدتنا القديسة إال باسم مسكنته. ويأتي 

ين، تشجع أبنيها على الشهادة، في سياق الصلوات ذكر ولديها أو أبنيها. ويمثلها الطقس واقفة وسط قوم أشرار من الوثني
العذابات من أجل المسيح  ألقسىال يخيفها سيف وال نار وال غضب المضطهدين، بل تستبسل مقدمة جسدها عرضة 

كان  استشهادهايسوع الذي أحتمل االالم والموت عوضًا عن البشر. ونفهم من التراتيل والقصائد التي في طقسيتها بان 
 في أعمال شهداء كركوك.  استشهادهاو يخالف بعض الشيء ما ورد في خبر ولديها. وه استشهادعقيب 

يقام تذكار القديسة مسكنته وولديها الشهداء في الخامس والعشرين من ايلول من كل عام. وقد رأينا أن يوم جهادهم 
طهمزكرد تأثير  استشهادايلول، فهل تاريخ  25الحاكم أو الوالي طهمزكرد في  استشهادآب، بينما جرى  26كان في 

 .(11)؟ديهاايلول تذكارا للشهيدة مسكنته وول 25يوم  اختيارعلى 

ال يبدو بان كنائس أخرى حملت أسم القديسة مسكنته، ما خال كنيسة صغيرة في بغداد شيدت في أواسط القرن 
 الكنيسةالثامن عشر على أسم العذراء واودعت فيها ذخائر للقديسة مسكنته، فغلب اسم القديسة مسكنته على اسم 

 االصلي. 

 تأسيس كنيسة مسكنته في الموصل

 تحديد تاريخ تأسيس هذه الكنيسة بدقة، فالمصادر المتوفرة ال تسعفنا بذلك.  ال يسعنا

المفصل  باإلنجيلأما أول ذكر ترد فيه كنيسة مسكنته في الموصل فهو أنجيل طقسي يعرف : الشاهد األول
مسكنته في  )اونكاليون دمبرشي(، كتب في دير مار ميخائيل رفيق المالئكة الذي بجوار الموصل، لكنيسة الشهيدة

الموصل. والمخطوطة محفوظة حاليًا في مطرانية الكلدان بالموصل، كان قد أشار اليها المطران أدي شير في فهرس 
. وتأتي في ترقيم 142مخطوطات البطريركية الكلدانية، وكذلك االب )المطران( بيداويد في الفهرس المفقود، تحت رقم 

سم، 30*42. مقاييسها (12)، وبهذا الرقم ذكرها االب ميخا مقدسي1تحت رقم  المخطوطات المطرانية الكلدانية بالموصل
. 25، ما عدا العشر صفحات االخيرة أذ يرتفع عدد االسطر الى 22، عدد أسطر كل صفحة 216عدد الصفحات 

ناقصة والصفحة مقسومة الى حقلين. الخط أسطر نجيلي جميل، أحمر وأسود، وعلى جلد غزال. أما تجليدها فحديث. 
حاليًا هو الثلث الثاني من أنجيل االحد الثاني  مخطوطنافي البداية، ونقدر النقص بورقتين، الن االنجيل الذي تبدا به 
. وينتهي بالقسم االول (13)نجيل الجمعة االولى من البشارةإمن البشارة )سوبارا(، فما ينقص هو أذًا أنجيل االحد االول و 
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نمتلك الورقة االخيرة التي  فإننادفن االرامل. وعلى الرغم من نقص ورقة أو أكثر في االخر،  من االنجيل الذي يقرأ أثناء
 تحمل تاريخ المخطوطة وما في ديباجة الختام من معلومات مفيدة.  ألنهاهي بمثابة كنز نفيس، 

 إياه عن االصل السرياني.  هذا المصدر بالنسبة لتاريخ مسكنته، ننقل هنا أهم ما جاء في الذيل معربين ألهميةونظرًا 

سطرًا، والثانية أيضًا في حقلين وفي كل منهما  32يقع الذيل المتبقي في صفحتين، االولى في حقلين، وفي كل حقل 
سطرًا، تليها كتابة ضخمة في ثالثة أسطر.  بداية الذيل ناقصة، وقد ذهب معها أسم الخطاط، ويبدو أنه راهب ذو  25

والمساكين،  بالخطأةاالبتهال الى هللا لكي يرأف  استكمالغير بارع تمامًا في اللغة واالدب فبعد  ثقافة دينية عامة لكنه
: "انتهى في يوم السبت" )ثم (باألحمرفنقرأ ) 215من الحقل االول من ص 14يبدأ النص الذي يهمنا وذلك في السطر 

بس المقدوني، وهي سنة ستمائة وتسع للعرب. بن فيلي لإلسكندروخمسمائة  ألف( "الرابع من شهر آب سنة باألسود
أنتهى في الدير المقدس، منزل )) :باألحمر. ثم (14)ليوفق هللا الكهنوت والملك ويبدد الشعوب التي تريد الحرب. آمين

العفاف وملجأ المرضى ومأوى المتضايقين ومستشفى الموجوعين وراس المتوحدين، المشهور بالزهاد، )دير( مار ميخائيل 
كراماً للثالوث إتمجيداً و )) :. وعلى الحقل الثاني(15)ومكتمل في اعلى الصحن العبوري(( فيق المالئكة الذي مقامه منتظمر 

عبد  (16)االقدس المتساوي الطبيعة، بهمة وعناية االخ المكرم والمؤمن الحقيقي والشماس النشيط والالوي البروخورسي
ن بيت مؤمن ومبارك، معروف ومشهور بابن خباط )؟(، الذي في هذا الزمن المسيح، احد )افراد( مدينة الموصل، م

المضطرب، دفع قريحتي لكي أكتب هذا الكتاب ليكون في الهيكل المقدس للشهيدة المباركة الشهيرة السيدة )مرت( 
يام المقدسة وفائدة مسكنته وولديها )ابنيها(. )والمذكور من جماعة هذه الكنيسة، )وقد أراد ذلك الحتفاالت )زياح( اال

 (17)رغباته وطول الحياه وألبنائه وإخوته "وابناء جماعة الكنيسة المباركة السيدة اكتمالالمؤمنين(. ثم يسأل له من الرب 
 ".همسكنت

..((، وهنا يسهب الناسخ في وصفه جسديًا وروحيًا، على الكرسي الذي في المشرق، رجل.أذ )كان( )) :ثم االحمر
وفي أيام الراعي )) :." ثم االحمراالها الثاني الجاثليق البطريرك.مار يهب: "فنقرأ 216طر الثالث من صحتى نصل الس

االسقف مطرا  مار يوسف" باألسودالهمام مدير غنمه الناطقة، اب االباء ورئيس المدبرين وراسم االحبار(( ثم  هالنبي
ناية واهتمام المؤمن الحقيقي والحكيم الديونيسيني والمفسر التيودوري وبع)) :ل الثانيق..". وفي الحفوليط آثور ونينوى.

نعمة هللا  اختارته)الربان( سير بشوع المكنة بابن بولس )بربولس( الذي  (18)فنحاسي والمعلم الديودوري الراهبوالكاهن ال
اضل المتوحد المتبحر والمعلم الماهر في ايام( اركديا قونية الكاهن الف) ..ا بكنيسة السيدة مسكنته وابنيها.ليكون مهتم

 الراهب يقيرا الذي يعرف اسمه ويترجم بابي العز((. 

 1500أن أول صعوبة تعترضنا في هذا النص هي في عدم مطابقة التاريخ اليوناني للتاريخ الهجري، فان سنة 
 609لميالد، بينما تقابل سنة ل 1189لليونان التي يسجلها ناسخ المخطوطة كتاريخ لما قام به من عمل، تقابل سنة 

ال نعرف شيئًا أخر عنه، ويفيدنا بعض  ألننا. وال يسعفنا أسم مطران الموصل بشيء، 1212للهجرة السنة الميالدية 
. لذا فالنا 1222وحتى سنة  1190الشيء أسم البطريرك مار يهباالها الثاني، فانه تبوأ كرسي كنيسة المشرق من سنة 

هجري. ويكون بذلك أن أول مصدر موثوق يأتي فيه ذكر كنيسة مسكنته، يرجع على االقل الى نرجح صحة التاريخ ال
 م. 1212سنة 
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، فهو الكاهن الراهب سبريشوع بن بوليس، ويعرف 1212ونحن نعرف أسم الكاهن المسؤول عن كنيسة مسكنته عام 
ة، ويعتقد بعضهم أنه مؤلف التاريخ السعودي في كتب االدب السرياني باسم بريولس، له بعض مؤلفات، منها تراتيل كنيس

 الشهير. 

الجاثليق سير يشوع الرابع عام  انتخابأما المطران فهو مار يوسف، ويلقب هنا فوليط آثور ونينوى، وقد حضر 
ياقون او المتقدم بين كهنة االبرشية فهو ابو العز الحظيري ذ. ولعله كان يسكن في كنيسة مار اشعيا. اما االرك1222

، وكان راهبًا كاهنًا، تزهد في دير مار ميخائيل بجوار الموصل، وله تراتيل 13ومطلع القرن  12الذي عاش في القرن 
الطلب )الباعوثا( الثالثة. وال نعرف شيئًا عن  أليامتقديس الكنيسة، كما رتب قراءات مار افرامونرسي  ألحادوصلوات 

 كنته الذي سعى بكتابة هذا االنجيل لها. الشماس عبد المسيح أحد أفراد جماعة كنيسة مس

أما الشاهد الثاني على قدمية كنيسة مسكنته فهو صندوق حجري عثرنا عليه ابان التجديد االخير : الشاهد الثاني
، في وسط الجنوبي من الكنيسة في مكان غير متوقع، وغير رطب. ولم يشر اليه أحد من 1976في تشرين االول 
نيسة وقاموا بتجديد لها. وقد قمنا بدراسة محتويات الصندوق الحجري بشكل دقيق. وفيما يلي وصف الذين كتبوا عن الك

 للصناديق الخشبية الستة والمحتويات االخرى التي في داخله. 

 (1الصندوق االول )رقم 

 5سم. الطرف العلوي مفتوح على شكل صندوق ولكن بطول 6، 24سم، االرتفاع 4، 6سم، العرض 7، 8الطول 
سم تقريبا، مع حفر من جميع االطراف بدخول قطعة خشبية على شكل غطاء. والغطاء موجود. بينما 4، 5وعرض 

الصندوق أو تثبيته أرضا بفضل القواعد ينتهي الطرف االخر بتقويس ينتهي بحلقة حديدية صغيرة يمكن بواسطتها تعليق 
سم. ومن جهة واحدة 1,4االربع التي ينتهي بها. وقد رسم على الجانبين العريضين صليب مربع طول ضلعه الواحد 

فقط نقرأ الى شمال الصليب كلمة )اغرا( والى الجنوب كلمة )قديشا(. ومعنى الكلمتين :) اغرا = اجر، جزاء، ثواب(. 
مقدس(. فيكون معنى العبارة )ثواب مقدس(، وهو ما يسمى بـ)مناثا، او، مناواثا دقديشي( أي )رفات،  )قديشا = قديس،

أو، مناواثا دقديشي( أي )رفات، أو، ذخائر قديسين(، وما يسترعي االنتباه في هذه الكتابة خطها، والسيما حرفا االلف 
بت بخط أشبه بالخط اآلرامي القديم منه الى الخط السرياني. في الكلمة االولى، والشين في الكلمة الثانية، حيث أنها كت

لكننا من مجمل النقوش والمواد والمكان لن يسعنا أن نذهب بتاريخ الكتابة بعيدًا جدًا، لذا نرجح التقليد، أي أن الفنان 
 قام بتقليد الكتابة القديمة. 

 (2الصندوق الثاني )رقم 

سم. على شاكلة سابقه، إال إن إحد الطرفين العلويين مكسور. نهايته شبيهة 8سم، االرتفاع 4سم، العرض 10الطول 
بالصندوق السابق، لكنه خاِل من الحلقة حفرت نقوش على الجانبين العريضين منه، فمه من جهة دائرية في الوسط مع 

، وترجع السبعات أشعة مقوسة، والى جانبها خطوط تشكل سبعات وثمانيات، فثالث أوراق شجر مع خطين مستقيمين
والثمانيات في االسفل حتى تنتهي بربع دائرة. وبينما يقدم هذا الوجه بنقوشه شكل دوالب عربه، يقدم الوجه االخر شكل 
دائرة بداخلها نجمة، تحيط بها من الجانبين أوراق شجر ونهاياتها كما في الوجه االخر. ولهذا الصندوق أيضًا قطعة 

 خشبية هي بمثابة غطاء له.
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 (3الصندوق الثالث )رقم 

، إال إنه قطعة خشبية مغلقة ما عدا فتحة من 2و1سم. نهايته كما في 5،5سم، االرتفاع 2سم، العرض 6،5الطول 
سم. وقد حفر على الجانب العريض صليب في الوسط 2* 1سم، ومقياسها 4أحد الجانبين العريضين، والفتحة بعمق 

ط. وكلها مطعمة في االصل بقطع صدفية، غير أن معظم القطع قد وأربعة صلبان صغيرة من كل جهة مع خطو 
سقطت. أما على الوجه االخر فدوائر مطعمة أيضًا أو نجمات دائرية والنهايتان ربع دوالب، وفي الوسط أربعة خطوط 

 تشكل العالمة )*(. بعض النقوش قد أمحت. والمؤخرة منخفشة تسمح بمسكها بسهولة. 

 

 

 (4 الصندوق الرابع )رقم

. وجهه الواحد خشب غير مشغول، بينما على 2و1سم. فتحته كما في 4سم، االرتفاع 3سم، العرض 10الطول 
 االخر صلبان محفورة. وفيه اثار مسامير. 

 (5الصندوق الخامس )رقم

. أما النقوش فوجه يحمل صليبًا 2و 1سم.  فتحته كالصندوقين رقم 3،5سم، االرتفاع 2،6سم، العرض 4،8الطول 
 دوائر ثنائية الخطوط، والوجه االخر دوائر في وسطها مخروط.  بأربعحاطًا م

 (6الصندوق السادس )رقم 

يختلف خشب هذا الصندوق عن الصناديق االخرى. فبينما الصناديق الخمسة التي ذكرناها كلها من خشب الجوز، 
سم، 4،5، أما ارتفاعه حتى الغطاء سم17خشب هذا الصندوق السادس هو من الخفيف. وهو دائري الشكل. طول قطره 

 باألحمرسم. فغطاؤه متداخل. وقد صبغ الصندوق باللون االسود، ما عدا حاشية في الوسط 7وحتى الرأس المخروطي 
متساو.  وكذلك في الحافة من  انحناءالخمري وفي النهايات والوسط تخطيط ابيض، والوسط على شكل شريط ذو 

 الغطاء. 

 لمحتوياتالصندوق المرمري وا

سم عرضًا 24سم طواًل و27كل هذه الصناديق هي داخل صندوق من المرمر غير المصقول. تبلغ أبعاده المتفاوتة 
ففيه قطعة قماش حمراء صغيرة  5. والصناديق الخشبية التي تحدثنا عنها فارغة ما خال الصندوق رقم ارتفاعاسم 19و

 حجري آثار خشبية وفتات اقمشة منوعة وخيوط ابريسم. داخلها قطعتا عظم صغيرتان. كما يضم الصندوق ال

ال شك أن المحتويات هي بقايا ذخائر قديسين، نجهل هويتهم، كانت ملفوفة بقطع قماش نفيس موشى باالبريسم. 
ويمكننا طرح عدة آراء في أصل هذه الصناديق الخشبية، إال أنه مما ال جدل فيه أنها قديمة وكانت تستخدم لحفظ 
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الكريمة والدهونات المقدسة، فان قسمًا منها قد أسود وآثار الزيت بادية عليها. ثم كان أن جمعت في فترة قديمة  الذخائر
، ووضعت في الصندوق الحجري الكبير. ولئن كانت الكتابة تذكرنا بالقرون 1851أيضًا، تسبق على االكثر تجديد سنة 

المسيحية في هذه الميالد، تدفعنا  لمواد المستعملة أم النقوش أم تاريخاالولى للميالد، فان مجمل القضايا االخرى، سواء ا
    . للميالد كتاريخ بهذا الكنز النفيس 14-12الى ترجيح القرون 

 خالصة 

ميالد، ولعلها ترجع بتأسيسها الى القرن مما ذكرناه يمكننا القول أن تأسيس كنيسة مسكنته يسبق القرن الثالث عشر لل
 .(25)ة منهاكنيسة شمعون الصفا القريب العاشر أو بعده بقليل. لكنها أحدث عهدًا من

 كنيسة مسكنته في التاريخ

م، 1592ماعدا كنيسة مسكنته في مخطوطة االناجيل المشروحة أعاله، نلقي ذكرها في مخطوطة تحمل تاريخ سنة 
(، وكذلك في 3120الطلب )الباعوثا( الثالثة، وهي محفوظة في بطريركية الكلدان )بيداويد رقم وتضمن صلوات أيام 

 (.3116م )فهرس بيداويد رقم 1696مخطوطة صلوات طقسية تحمل تاريخ 

من القرن السادس فما بعده يأتي ذكر كنيسة مسكنته مقترنًا بكنيسة شمعون الصفا وكنيسة مار كوركيس،  واعتبارا
 ة في خزرج، وذلك في عدة مخطوطات، اهمها :الواقع

في جزيرة ابن عمر )بيث زبدي( لدير مار يارث  1545كتبه القس عطايا بن فرج سنة كتاب صلوات طقسية )كزا(  .1
وقدمته هدية للكنائس الثالث )مسكنته وشمعون الصفا ومار  1659في ديرك، واشترته خنزاده ابنة الشماس سليمان سنة 

 .(26) 7178المتحف البريطاني حاليا بهذه المخطوطة تحت رقم  كوركيس( ويحتفظ

كتاب صلوات الطلب )الباعوثا(، كتبه بولس حفيد يوحنان من قرية شوان، على نفقة مريم ام القس داود. وذلك يوم  .2
الكلدان  م في بربيتا قرب التل العالي )تال عاليا(، وتحتفظ بها حاليا مطرانية1671يو/ 1982نيسان سنة  13الخميس 

 .(27)224تحت رقم 

(. وكتاب قصائد كنسية 1213 م )بيداويد1681: انجيل طقسي كتب في القوش سنة عدة مخطوطات اخرى هي .3
 .(28)(. وغيرها من المخطوطات314يداويد)ب 1708)ميامر( خطه يوحنان الموصلي سنة 

قدمة لدى ذكر الكنائس الثالث، بينما تسبقها ولو الحظنا التدرج الزمني لرأينا بأن كنيسة مسكنته تأتي عادة في الم
حدى الكنيستين في تلك الفترة، أو العتبار آخر دفع بالكاتب إأحيانًا كنيسة شمعون الصفا، االمر الذي يدل على أهمية 

 ، كاسم الشفيع القدمية. آخري الى تقديم كنيسة 

نذ الثلث االول من القرن التاسع عشر، أذ أتخذها بطاركة بابل على الكلدان كنيسة مسكنته أهمية كبيرة م واتخذت
وسنرى  1960بمركزها هذا حتى سنة  واحتفظتعلى االقل، أولى كنائس الكلدان،  1838كاتدرائية لهم، فغدت منذ عام 

 ذلك فيما يلي. 
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ك رئيس اساقفة على الموصل، وكان يومذايوحنا هرمز، ومن االحداث التي جرت في كنيسة مسكنته قيام مار 
برسامة ابن اخيه جبرائيل )كوريال( مطرانا مع منحه لقب حافظ الكرسي )ناطور كورسيا( ليخلفه في الرئاسة الكنيسة 

، وتسمى كوريال باسم شمعون، ووكل اليه أمر تدبير أبرشية 1791ايار  15على عادة النساطرة. وجرى ذلك في 
 .(29)ها العمادية والمناطق المجاورة ل

. فان القاصد 1812شباط  15وفيها جرى حل مار يوحنان هرمز من التبطيل الذي كانت روما قد أشهرته ضده منذ 
تشرين الثاني  15الرسولي بطرس كوبري مطران الالتين جمع في كنيسة مسكنته الكهنة واالكابر وقام بمراسيم الحل في 

 .(30)1826ايار  7عشر الصادر في  ، وكذلك وفقًا لقرارا البابا الون الثاني1826

حقوقه االسقفية كاهنين لكنيسة مسكنته هما القس حنا  استعادتهونعرف بان مار يوحنان هرمز المذكور رسم بعد 
 .(31)من بيت الصائغ، والقس انطوان من بيت عيسى الرسام، وذلك في الثلث االول من القرن التاسع عشر 

جماعة الكلدان في الموصل الى قسمين،  انقسمتوحنان هرمز ومار يوسف اودو، وأثر النزاع الذي قام بين مار ي
: حناني )نسبة الى جماعة الشهيدة مسكنته الى حزبين انقسمتفكانت جماعة مار أشعيا تؤيد عادة مار يوحنان، بينما 

 مار يوحنان( ويوسفي )نسبة الى مار يوسف(. 

أما وجود حزب مار  لرسام واليوسفاني، وهو أكثر عددًا ونفوذا،وكان من وجوده حزب مار يوحنان آل الحلي وا
يوسف فكانوا آل الصائغ وبيت دغدو. وكان كل من الحزبين يتقوى تارة على مناوئه ثم يلغبه االخر، وقد لعب المال 

 .(32)الحكام دورا كبيرا في هذا النزاعو 

ووسعها بحيث أنها غدت كنيسة كبيرة  1851-1850أما البطريرك يوسف اودو فهو الذي جدد كنيسة مسكنته سنة 
وجميلة بعد أن كانت صغيرة وبسيطة، وأتخذها كاتدرائية رسمية له.  وسنأتي على وصف هذا التجديد في باب التجديدات. 

بحث فيه مع لفيف من أساقفته وكهنته وشعبه قضية الكلدان  1856وفيها عقد البطريرك المذكور مجمعًا كنسيًا في آب 
 .(33)1860ايلول  12الملبارية وذلك في آخر لبحث تطورات القضية  اجتماعاباريين في الهند، كما وفيه عقد المل

الكرسي البطريركي الى بغداد جرت في كنيسة مسكنته معظم الرسامات االسقفية  انتقالومنذ ذلك الحين وحتى 
نوئيل الثاني ويوسف غنيمة وبولس شيخو. أما لبطاركة عبد يشوع خياط ويوسف عماوالكهنوتية، كما نصب فيها ا

على كنيسة  استولىيكان الن حزب المعارضين كان قد البطريرك ايليا عبو اليونان فتم تنصيبه في كنيسة االباء الدومن
 .(34)سة شمعون الصفا وكنيسة مار اشعيامسكنته، كما وعلى كني

الكنسية وطقوسها وتراتيلها الجميلة. كما أن هذه الكنيسة قد ربت أجيااًل  احتفاالتهاوأشهر ما تعرف به كنيسة مسكنته 
 نانين والمواطنين الجيدين، بفضل مدارسها وأخوياتها ونشاطاتها المتعددة. من االشخاص الغيارى والعلماء واالدباء والف

 التجديدات

 ال علم لنا بالتجديدات القديمة التي جرت لهذه الكنيسة. : تجديد اودو
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. وقد ارخ على بابا الهيكل الكبير، أذ وردت 1851أول تجديد ومعروف هو ما أجراه البطريرك يوسف اودو عام 
سنة  للمسيح )للميالد(، وفي 1851كملت هذه الكاتدرائية سنة )) :اثوري( تعريبها –ية بخط شرقي )كلداني كتابة سريان

 ((.لذي القرنين )لليونان( 2162

؟ وهل أن البطريرك اودو : ما حجم وشكل الكنيسة القديمةق االمور، أذ كان التساؤل قائماً ولم نكن على علم بدقائ
، أن يكشف لنا عن االسس واالقسام 1977-1976وكان للتجديد االخير، في العامين  ؟جددها من أساساتها كلياً 

القديمة ويطلعنا على حجم التجديد الذي أجراه مار اودو. وما سنورده االن هو حصيلة ما ثبت لدينا من خالل دراستنا 
 للموقع أثناء عملية التجديد. 

من الجناح الجنوبي الذي يليه حتى  ا من المذبح الذي بجواره، وجزءً أن القسم المعروف حاليًا ببيت العماد، وقسماً 
الباب المطل على الفناء الصغير، هي ما كانت تشكل الكنيسة االصلية الصغيرة، مع الفناء الصغير. ويبدو أن البطريرك 

ذين بعد البابين الخلفيين اودو أضاف جزءًا من الجناح الغربي والجناحين الوسطي والشمالي بتمامها، حتى العمودين الل
بقليل. ولعل قسمًا مهمًا من بيت العماد الحالي هو في االصل بيت العماد أو بيت القديسين للكنيسة القديمة ولكي تتخذ 
الكنيسة المجددة شكاًل هندسيًا مستطياًل، جرى بناء حائط بين بيت العماد الحالي والمذبح الذي الى جواره، فكانت لنا 

فرتبناها بيت عماد على  1977-76بعدها كانت مغلقة حتى  ى خر أجدًا الى يمين بيت العماد، وفسحة غرفة صغيرة 
الصناديق الخشبية القديمة في محل بقي مجهواًل بالنسبة لمجددي الكنيسة  اكتشافالطقس القديم. وهذا االستنتاج يبرر 

اية الحائط الجنوبي، ولعل كان بيت الشهداء أو حينه ، أذ أنه وجد في مؤخرة الكنيسة القديمة تقريبًا، في نه1851عام 
في الكنيسة االصلية. وإال فلو درى البطريرك اودو ومعاونوه بهذا الكنز الثمين لما تركوه في محل غير طبيعي ومهمل 

دما ووضعوا في حنيتي باب المذبح الكبير ذخائر آخرى، دخيلة نوعا ما. كما سنرى. ويدعم رأينا هذا أن الكلدان عن
بقليل كنيسة في محلة راس الكنيسة )كوك نزر( في الميدان في بغداد على أسم مريم العذراء،  1746شيدوا بعد سنة 

هداء، فعرفت الكنيسة باسم أتوا بذخيرة من ذخائر القديسة مسكنته فادعوها في المشكاة المخصصة بوضع ذخائر الش
سكنته أنما مصدرها كنيسة مسكنته في الموصل، الن الكهنة الذين وبوسعنا التأكيد بان ذخيرة القديسة م .(35)مسكنته

، والقس الياس، ثم القس فرجو 1765خدموا كنيسة بغداد هذه كانوا من الموصل، وهو القس المقصود المتوفي عام 
 (.36)والقس عبدالمسيح والقس يوسف هندي

 يلي.  سيأتي وصف التجديد الذي قام به البطريرك اودو وأهم آثاره فيما

 :تجديدات اخرى 

، وذلك في فرصة يوبيله الكهنوتي الفضي أو 1904ثم قام البطريرك يوسف عمانوئيل الثاني بتوسيع الكنيسة عام 
مرور خمس وعشرين سنة على رسامته الكهنوتية، فقد أضاف ستة أذرع الى مؤخرة الكنيسة، كما صبغها بالدهان على 

تان من المذبح الكبير ن الحنايا المنقوشة، وهما القريبتين منفقته الخاصة. وثما تاريخ هذا التجديد في الحنيتين االخري
تجددت هذه الكنيسة وتوسعت داخاًل وخارجًا بنفقة مار )) :ث تسجل الكتابة الكرشونية ما نصهالى الشمال منه، حي

ا التجديد ((. وقد عثرنا في سجل قديم على تكاليف هذ1904عمانوئيل الثاني بطريرك بابل في يوبيله الكهنوتي سنة 
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، وبقية 77ر463قرشًا، دفع منها البطريرك نفسه  93ر 236والتوسيع فاذا بها، مع تجديد مدرسة شمعون الصفا، 
 المصاريف دفعها أفراد الجماعة. 

. ونظن أنه في هذا التاريخ فتح 1929كما قام البطريرك يوسف عمانوئيل الثاني بأجراء ترميمات على الكنيسة عام 
في الحائط الغربي للكنيسة، هما مذبحا مريم العذراء )الحبل بال دنس( وقلب يسوع، وقد ساعدا على  مذبحان صغيران

تضعضع بنيان الكنيسة، الن التوسع جرى خارج أساس الكنيسة، االمر الذي دفع الى بنيان سند )بغلة( للحائط من 
 الخارج، بلغ سمكه فيما بعد ثالثة أمتار. 

نقل  1954المطران اسطيفان كجو المعاون البطريركي وفي سنة  1948-1947وأجرى ترميمات اخرى سنة 
المطران سليمان الصائغ المعاون البطريركي برج الناقوس من موضعه االصلي فوق غرفة الخدمة )السكرستيا( الى 

ه تم تجديد قسم موضعه الحالي، في مقدمة الكابلة، وأرتفع بشكل سداسي جميل. وقد أفادنا المطران اسطيفان بابكا بان
 .1954من السقوف وطليت الكنيسة بالدهان، وأكتمل العمل في نهاية آب 

تجديد جذري لكنيسة مسكنته، أعتمد مبدأين :  بإجراءوأخيرًا قام المطران عمانوئيل ددي وأبرشية الموصل الكلدانية 
تحت أشراف كهنة المطرانية  1976يار صيانتها أثريًا وأخراجها بمنظر يليق بمكانتها. وقد بوشر بهذا التجديد في ا

كثيرة كانت تغلف السطوح وأستعيض عن العواميد المرمرية  أنقاضوالمهندس فريد مطلوب والنقار بهنام هندوش فرفعت 
حجرية )حالن( رفيعة، وتم تسليح حيطان الكنيسة كلها من الخارج وتلبيسها بحجر  بأعمدةالضخمة التي كانت في الفناء 

من  المتهرئةالقطع  استبدلتصبت طارمات من كل الجهات واقيم فوقها رباط ثم صبات السطوح. وقد الحالن، ثم 
الحيطان الداخلية بقطع مرمرية ايضا من المرمر الذي في الكنيسة، وهكذا أرتفع الحالن من الخارج، بينما برز المرمر 

بعد أن أستند من جديد الى االساس القديم  استقامتهفي الداخل بعد أن أزيلت عنها االصباغ. وأستعاد الحائط الغربي 
، مذبحًا مريم العذراء وقلب يسوع. وعولجت القبة أذ عقدها البناء عزيز ايشوع وغلفت بالحالن المتأخرانوأزيل المذبحان 

ة فارتفعت عما كانت عليه في السابق. ورتب بيت العماد بشكل هندسي وطقسي قديم وذلك لالستفادة من قسم الكنيس
القديم. وسوي الفناء الصغير بشكل جيد وهكذا تمت صيانة الكنيسة صيانة متينة وبرزت معالمها االثرية ونقوشها 

 . 25/12/1977وكتاباتها فغدت من الكنائس التي بوسع الموصالن تفخر بها. وستفتح الكنيسة رسميًا 

 

 آثار الكنيسة

اودى بمعالمها، ما خال جزء بسيط  1851الن تحديد عام لم يبق لنا شيء يذكر من الكنيسة القديمة مع االسف، 
يكشف لنا عن أرضيتها االصلية، وهو ما وضعنا فيها مؤخرًا جرن العماد ورتبناه بشكل طقسي قريب الى الشكل القديم. 

وكذلك كما اننا نعتبر الصندوق الحجري وصناديقه الخشبية وبقايا القماش والذخائر من آثار الكنيسة القديمة جدًا. 
 .1904و 1851المخطوط النفيس الذي تحدثنا عنه آنفًا. وما خال ذلك فان ما يسترعي االنتباه يرجع الى تجديدي 

 مقاييس وأبعاد
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م تقريبًا. وهي مقسومة الى 1,5م، وسمك الحيطان 16م وعرضها أكثر من 30يبلغ طول الكنيسة من الداخل حوالي 
، 3ر75و  7ر7قل أتساعًا، وينتهي ثالثتها الى الشرق بمذابح، يبلغ الكبير منها جناح وسطي واسع وجناحين جانبيين أ

عرضًا. يفصل جناح عن جناح أربعة عواميد، فيكون مجموع  3ر75طوال و  5ر25بينما يبلغ المذبحان الجانبيان 
ففي الوسط  ارتفاعهاا م. أم 4ر15م، وهي أعمدة مثمنة الشكل، وبين كل عمود مسافة 3االعمدة ثمانية، قطر كل منها 

م 13م. وطول بيت العماد حوالي 15بعد التجديد االخير  ارتفاعهام، أما البقية فقد بلغ 7ر5م وفي الجانبين  9ر5
 م. 3ر5وعرضه 

الباب الخلفي، كما فيها ستة شبابيك  بإزاءوللكنيسة بابان في الحائط الشمالي، وباب ثالث في الحائط الجنوبي 
الغربي، ما عدا شبابيك أخرى صغيرة هوائية. وقد قمنا بقياس الهيكل من الخارج فبلغ طوله من مرتفعة في الحائط 

م، أي أن طولها 27ر5م، ومن باب بيت الخدمة وحتى نهاية الكنيسة 6ر7مؤخرة بيت الخدمة )السكرستيا( وحتى بابه 
 امام الهيكل وعمودان في الطرف الغربي. م. وفي الفناء طارمة وأربعة أعمدة 17ر85م، بينما بلغ عرضها 34هو حوالي 

م، وغربًا 45ر5أما أبعاد الكنيسة من الخارج، بما في ذلك الكنيسة والقاعة والكابلة والغرف والفناء فقد بلغت شرقًا 
 م. وتتداخل وأياها بيوت من جهتي الشرق والشمال خاصة. 43م، وجنوبًا 33ر5م، وشمااًل 34ر5

 

 

 والحنيتانبح الكبير ذباب الم

االخرى واالعمدة واالقسام السفلى للكنيسة من الداخل، من المرمر الموصلي االزرق. وهو  كاألبوابهذا الباب 
وحتى االعلى،  باألسفلمحفور بنقوش وكتابات سريانية بخط أسطر نجيلي جميل. يزينه من الجهتين شريط زخرفي يبدأ 

الواقف أمامه، وتستمر صاعدة حتى تنتهي عند أسفل الطرف االخر. ثم كتابة تبدأ من أسفل يسار المذبح، أي يمين 
 وقوسًا دائريًا، يلي ذلك قوس آخر وكتابة بزخارف نباتية ومقندالت.  خرى أأما في القسم العلوي فنلقى وردتين ونقوشًا 

كر االول، قدس هللا الذي قدس المسكن االول الذي صنعه موسى الب)) :الكتبة التي حول الهيكل ما يأتي وتعريب
قبة للعلي، لقد تخصص لك هذا المذبح  اصطفيتبحنانك هذا المذبح البهي وضع فيه الرحمة والغفران. أيتها البتول التي 

أن الكروبيم والسرافيم قائمون بخوف ورهبة أمام جسد الكلمة، يسألون في المذبح  والهيكل بالتمام، فاحفظي المصلين به.
 كنيسة بحب ووئام((.غفران الذنوب عوض ابناء ال

لذي  2162للمسيح، وفي سنة  1851كملت هذه الكاتدرائية سنة )) :خرى تعريبهاأوفي القوس المنخفض كتابة 
 القرنين((.

: شعاع نصف دائري شعاعيتين ونقش الحنية االعتيادي وثمة حنيتان الى جانبي المذبح، مكونتان من أطار ودوائر
عثرنا على ذخائر كريمة في كل منهما، هي للقديسين كوركيس وبوليقربوس مع بروز مخروطي في الوسط. وقد 

وكتب بها  1851ونيقاالوس واقليميس واور بانس وتراب من بيت مريم العذراء، وضعها البطريرك يوسف اودو في ايار 
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طوبة الورقتين خرى جاء فيها ذكر ذلك، وقد أصابت الر أاليها ورقة  فأضيفت، 1954ورقة، وعثر عليها ابان تجديد 
 :ي. لذا نسجله هنا شاكرين وتعريبهفتلفتا، إال أن المطران أسطيفان بابكا، فادنا بالنص السرياني المكتوب بخط شرق

الورقة االولى( "انا يوسف اودو بطريرك بابل وضعت الى شمال المذبح عظام مار كوركيس الشهيد والبابا اوربانس )
.  وترابا من بيت مريم البتول المقدسة. وعلى كل منها اسم صاحبه، داخل هذا االناء )والقديسين( بوليقربوس ونيقوالوس

البلوري ومن طرف المذبح االيمن وضعت في اناء بلوري آخر عظام ستة من الرسل القديسين مار بطرس ومار سمعان 
 ". 1851ىياؤ  8ومار يوحنا ومار توما ومار فيليبس ومار اندراوس، في 

ية( "تجددت حجارة هذه المنطقة في ايام اب اآلباء بطريرك بابل مار يوسف السابع غنيمة فعثرنا على )الورقة الثان
هذين الصندوقين اللذين فيها ذخائر قديسين بختم مار يوسف اودو بطريرك بابل، فارجعناهما الى محلهما في شهر آب 

1954 ." 

 لمذبح نفسه فحديث العهد. وخلف المذبح الكبير قطعة نقش دائري يتوسطه صليب. اما ا

 المذبحان الجانبيان والزخارف االخرى 

 للمذبحين الجانبيين زخارف متشابهة، هي عبارة عن دائرتين على شكل نجمتين مربعتين ونقوش هندسية اخرى.
 وفوق االعمدة نقوش على المرمر تمثل دوائر ونجمات واشكاال هندسية اخرى. 

مة في الحائط الجنوبي من بيت القديسين او بين العماد الحالي، وضعنا عليها جرن وثمة بقايا ارضية الكنيسة القدي
 العماد ورتبنا لها مدخال بثالث درجات وصليبًا مرمريا جميال فوق الباب يرجع الى حوالي الخمسين سنة.

  الحنيات الخطية

ول صحن الكنيسة. طول حنية مزخرفة ح 28ثمة كتابة كرشونية )نص عربي بخط سرياني اسطر نجيلي( ضمن 
التي في كل حنية ال تتعدى الخمس أو الست كلمات، وهي مقسومة الى  والكتابةسم، 85سم وعرضها 110كل حنية 

سم كما وللحنية إطار خارجي يتألف من ثالثة اقواس في أعالها، يبلغ طول االعلى 48قسمين مؤطرين، طول كل قسم 
ات من الجبس، وصبغت الزرق جميل، فبرز فيها لونان، االبيض واالزرق. سم. وقد صنعت هذه النقوش والكتاب45منها 

 بعضها تالف او مشوه في بعض االقسام، إال إننا أرجعناها الى حالتها االصلية إبان التجديد االخير. 

( هو الذي خط هذه الكتابة الجميلة. غير أننا 1914وقد كان متداواًل بان الخوري عبد الكريم نعامه )المتوفى سنة 
. وبوسعنا تحديد 1851عهدًا، أي الى تجديد عام  أقدمبعد دراستها مليا تبين لنا أن القسم االكبر منها يعود الى فترة 

نية االولى التي تبدأ الى اليمين من المذبح الكبير، وتمتد فوق االعمدة فقد كانت الكتابة تمتد من الح بدقة:الوضع 
خرى حتى يسار المذبح أواالقواس باثنتي عشرة حنية، ثم أربع حنيات في الحائط الخلفي أو الغربي، ثم أثنتا عشرة حنية 

 الكبير. 

ات االربع التي في الحائط الخلفي، ، الغيت الحني1904وحينما وسع البطريرك يوسف عمانوئيل الثاني الكنيسة عام 
كل حنيتين منها على كل من الحائطين  امتدتحنيات،  بأربعأن يكلموه  اضطروا، لذا 83فتشوه النص، وهو المزمور 
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بقليل من حجم حنيتين، أضيفت في نهاية كل طرف حنية  أكبرالشمالي والجنوبي. ولما كان توسع هذين الحائطين 
قش نجمتين الواحدة فوق االخرى، بينما بقي الحائط الغربي خاليًا من حنيات، وفتحت فيه خرى أصغر حجمًا تحمل نأ

ثالثة شبابيك. وشاءوا تسجيل تاريخ هذا التوسيع، فبتر النص في االخر، واستعيض عن نص الحنيتين االخريتين بكتابة 
أجمل خطا من التي قام بها  1851سنة  . والكتابة االصلية أو القديمة التي تعود الى1904تؤرخ تجديد وتوسيع سنة 

، ولعلها الحد الكهنة الخطاطين في ايام البطريرك اودو كالراهب دميانوس أو رومانوس. كما 1904الخوري نعامه عام 
 ( يرجع الى ترجمة قديمة. 10-2 اآليات، 83أن نص الكتابة )المزمور 

 ل( مساكنك/ )القسم االسف أحب)القسم االعلى( ما  –الحنية االولى 
 رب القوات / تشتاق يا –الحنية الثانية 
 وتميل / نفسي الى –الحنية الثالثة 
 ديار الرب /قلبي وجسمي –الحنية الرابعة 

 الحي هباإللقد ابتهجا /  –الحنية الخامسة 
 مثل عصفور / الذي وجد له –الحنية السادسة 
 مسكنا / ومثل –الحنية السابعة 
 ليمامه /التي –الحنية الثامنة 
 اصابت / عشا لذاتها –الحنية التاسعة 
 لتضع فيه / افراخها –الحنية العاشرة 

 رب على مذابحك / يا –الحنية الحادية عشرة 
 القوات / ملكي  –الحنية الثانية عشرة 
 والهي / فطوبى   –الحنية الثالثة عشرة 
 للسكان في / بيتك والى  –الحنية الرابعة عشرة 

 )نجمتان( -امسة عشرة  الحنية الخ
 )نجمتان( –الحنية السادسة عشرة 
 االبد / يسبحونك –الحنية السابعة عشرة 
 )ممحوة ولعل كلماتها :طوبى / للرجال(  –الحنية الثامنة عشرة 
 : الذين نصرتهم / من عندك()ممحوة ولعل كلماتها –الحنية التاسعة عشرة 

 الذين سبل / بيتك في :ممحوة ولعل كلماتها  –الحنية العشرون 
 قلبه / وجازوا في وادي  –الحنية الحادية والعشرون 
 البكا وحلوا / الن البركات   –الحنية الثانية والعشرون 
 يعطيها / المشترع   –الحنية الثالثة والعشرون 
 فينطلقون من / قوة الى قوة  –الحنية الرابعة والعشرون 

 ويظهر اله / االلهة في صهيون   –الحنية الخامسة والعشرون 
 يا ربا له / القوات استمع  –الحنية السادسة والعشرون 
 صالتي / وافهم يا اله يعقوب   –الحنية السابعة والعشرون 
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 وانظر ايها / االله الحامي  –الحنية الثامنة والعشرون 
 بنفقة مارتجددت هذه الكنيسة وتوسعت / داخال وخارجا  –الحنية التاسعة والعشرون 

وبعد الحنية  1904ي )وبالعربية( سنة ته الكهنو يلب( بطريرك بابل /في يو 2عما نوئيل الثاني ) –الحنية الثالثون 
الثالثون، كما قبل الحنية االولى حوالي ثلث حنية مكونه من الزخرفة عينها، تنتهي كل منهما بالحائط. كما ان تتمه 

( الن يوما واحدا في ديارك / 30( عنا واطلع / على وجه مسيحك )29): ( هو28لنص الذي بتر بعد الحنية )ا
 .(38)افضل من الف 

 أضرحة مهمة

ثمة أنصاب أضرحة مرمرية منقوشة ومكتوبة، أهمها ضريح البطريرك ايليا عبو اليونان، الى يسار المذبح الجانبي 
نجيلية والعربية والالتينية، نعرف منها أن والدته السطر وأمام باب بيت العماد. والكتابة التي خطها عبدالكريم نعامه هي با

. يقابل هذا الضريح ضريح البطريرك 1894حزيران  27حتى  1878تموز  26وبطريركيته من  1840كانت سنة 
( نستدل منه على ان والدة البطريرك كانت 1976عمانوئيل الثاني توما، وقد خطه الشماس بولس قاشا )المتوفى سنة 

 . 1947تموز  21وحتى  1900تموز  9وبطريركيته من  1852 آب 8في 

وداخل بيت العماد يوجد قطعتا مرمر مكتوبتان تقابل الواحدة االخرى، تؤرخ اليسرى المطران سليمان اوسطه )كجك 
. واليمنى تخص المطران 8/9/1939واسقفيته من  ،1885كي على الموصل، ومولده سنة اوسطه( المعاون البطرير 

 (.39) 28/6/1953وحتى  4/5/1947واسقفيته من  1882ان كجو المعاون البطريركي على الموصل، والدته اسطيف

نجيلية يؤرخ المطران لورنسيوس شوعًا باألسطر وقد كان ثمة شاهد آخر الى يسار باب بيت الخدمة )السكرستيا( 
. كما كان يتصدر باب 1853الموصل سنة وحتى وفاته وهو في طريقه الى  1823كركوك من سنة  أبرشيةالذي خدم 

من ماردين ابتلي منذ والدته باألمراض وكان وحيدًا ألهله االثرياء فطاف في البلدان سعيًا  أصلهااليوان شاهد قبر شاب 
وال يزال قائمًا شاهد قبر  1853وراء الشفاء إال أن الموت عاجله وهو في ريعان الشباب فدفن في كنيسة مسكنته سنة 

سنة  65وعمره  1872تيان انطوان رسام الى يمين االيوان وهو مكتوب بالسريانية واالنكليزية، ويؤرخ وفاته سنة كريس
 سنة كنائب قنصل لبريطانيا. وثمة شواهد قبور عائالت كثيرة وشهيرة.  31قضى منها 

 فوليطي وبطريركيكنيسة مسكنته كرسي مطرا

نية القديمة إال بعد الفتح العربي االسالمي. وتشير الوثائق التاريخية الى ال ترد تسمية "الموصل" في المصادر السريا
أنه كان قبل ذلك تجمع سكني صغير يعرف باسم "الحصن العبوري" )حسنا عبرايا( على الساحل االيمن من دجلة، الى 

ها )أسقف نينوى(، وهذا يحمل أسم ألسقفالغرب من نينوى المدينة القديمة. وقد كانت نينوى فيما سلف خاضعة كنسيًا 
 .(40)رك منذ القرن السادس على اقل تقديفوليط )آثور وحدياب( وذلب( او مطراضع لمطران اربيل )حديابدوره خا

ولما تحول الناس الى الساحل االيمن من النهر وأتسع الحصن او القلعة التي بازاء تل النبي يونس، غلب اسم 
الكرسي آنذاك في كنيسة  نينوى اليها في اواسط القرن السابع. وكان أسقفل كرسي "الموصل" على البلدة النامية، وأنتق

 .(41)عياب )اشعيا( في محلة رأس الكورمار ايشو 
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ال بل ان ثمة  .(42)دة التاريخ السعودي وكتاب المجدلهذه الحال حتى القرن الثاني عشر على االقل بشها واستمرت
هياكل االربعة في الكنيسة المذكورة، محفوظة حاليًا في الغرفة المجاورة لهيكل حنية في هيكل مار كوركيس، وهو من ال

ام عياب، مار كوركيس، مار يوحنان، مار قرياقوس( قد تجددت عكر بان الكنائس االربع )مار ايشو مار ايشو عياب، تذ
بالكرسي االسقفي أو  احتفظتاب المطران"، مما يدل على أن كنيسة مار اشعيا يع"وفي هذه السنة رسم ايشو  1964
 باألعرجنيشوع الملقب أننا نعرف بان رفات الجاثليق حنافوليطي حتى ذلك العهد. غير أن ثمة ما يعقد االمور، أذ المطرا

في دير يونان الذي كان قائمًا على التل المعروف بتل النبي يونس. وقد تبوا هذا الجاثليق كرسي  1349وجدت سنة 
سكن جثالقة المشرق في  1497و 1364. كما انه بين سنة (43)700وتوفي حوالي سنة  686المشرق في عام 

 .  (44)الموصل، غير اننا ال نعلم أن كانت أقامتهم في كنيسة مسكنته أو ال 

، فينتخبون يوحنان سوالقا بلو رئيس أبرشياتيجتمع ثالثة أساقفة مع كهنة ومؤمنين يمثلون عدة  1552وفي عام 
هرمزد ليكون بطريركيًا جديدًا لكنيسة المشرق بداًل من البطريرك شمعون برماما الذي كان ال يزال على قيد  دير الربان

الحياة، والذي نظرًا الهماله اودى بالكنيسة الى وضع لم يعد يطاق، فيمضي سوالقا الى روما لكي يرسم بطريركًا بلقب 
.  ويكون سوالقا بذلك (45) "كخلف لبرماما" بطريرك الموصل "بطريرك كنيسة الموصل البطريركية" في آثور الشرقية

اول بطريرك كاثوليكي )كلداني( لكنيسة المشرق. ولن يتمكن سوالقا لدى عودته من روما السكنى في الموصل، بل سكن 
طرة( ، وسكن عبد يشوع خلفه في ديار بكر، بينما استمر بطاركة كنيسة المشرق )النسا1555في ديار بكر، وقتل سنة 

 ويستمر الوضع حتى مطلع القرن التاسع عشر.  (46) السكنى في دير الربان هرمزد بالقرب من القوش

ال يبدو بأن البطريرك يوحنان هرمز سكن في الموصل، اال في فترات قصيرة حيث كان ينزل في غرفة صغيرة في 
البطريرك نيقوالس زيا )او اشعيا دي جاكويي( كنيسة شمعون الصفا ابان اسفاره من القوش الى بغداد وبالعكس حتى اتخذ 

( الموصل رسميا له، فغدت كنيسة مسكنته كاتدارئية البطريرك الكلدانية، واشترى بقربها دارا لتكون مقرا 1838-1847)
، غير انه لم يسكن في الموصل إال فترات وجيزة، وكان يفضل الشكنى في سلماس مسقط راسه، 1844للبطريركية سنة 

 .(47)د االسباب التي دعت روما الى عزله وهو أح

( أصبحت كنيسة مسكنته أم الكنائس الكلدانية، وال سيما بعد أن 1878 – 1847ومنذ عهد البطريرك يوسف اودو )
حين أنتقل الكرسي  1960، فاحتضنت الحفالت الطقسية والدينية الكبرى، وذلك حتى حزيران 1851وسعها وجددها عام 

الموصل كرسيًا أسقفيًا يشمل مركز المدينة وبلدتي تلكيف وكرمليس، ثم رفعت عام  فأعلنتداد رسميًا البطريركي الى بغ
 .(48)الى مرتبة رئاسة اسقفية او مطرا فوليطية، وظلت كاتدرائيتها كنيسة مسكنته  1966

 ون خدموا مسكنتهيسكن
والسيما منذ البطريرك نيقوالس زيا والذين تلوه، تعتز كنيسة مسكنته أن بطاركة من المتأخرين أتخذوها كاتدرائيتهم، 

نوئيل د يشوع خياط، والبطريرك يوسف عماوهم البطريرك يوسف اودو، والبطريرك بطرس ايليا عبو اليونان، والبطريرك عب
توما، والبطريرك يوسف السابع غنيمة، وحتى البطريرك الحالي بولس شيخو الذي انتقل الى بغداد. اما المعاونون 

ريركيون فقد كانوا عبد يشوع )كوركيس( بزوعي خياط، وميخائيل نعمو، ويوسف ايليا خياط، واسطيفان جبري، طبال
 ويوسف غنيمة، وسليمان اوسطه، واسطيفان كجو، وسليمان الصائغ. 
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ع وقد أسعفنا الحظ في التعرف على كاهن خدم كنيسة مسكنته في مطلع القرن الثالث عشر، وهو العالمة سبر يشو 
بن بولس الذي ورد ذكره في المخطوطة المارة الذكر. ثم يغيب وجود من تعاقبوا على خدمة هذه الكنيسة في بطون 

وذلك من سجالت العمادات التي تحتفظ بها الكنيسة،  1840منهم، بدءا بالسنة  المتأخرينالتاريخ، حتى نستدل على 
هنة التالية اسماؤهم :كوركيس بزوعي او البطريرك عبد يشوع ، فطالعتنا أسماء الك1914وقد حاولنا تقصيها حتى عام 

الخياط فيما بعد، القس يوسف شكر، القس رومانوس الراهب، القس بطرس، القس الفونس غالو، الياس هرمز يتيم، 
 روكس خنجر خان )وقد اصبح مطران فيما بعد(، ايليا عبو اليونان )اصبح بطريركا(، يعقوب ميخائيل نعمو، قرياقوس

الراهب، انطوان بطرس غالو، باسيليوس اسمر الراهب )اصبح مطرانا(، بطرس نجار، بطرس فرنسيس قاشا، بنيامين 
الراهب، فرنسيس دابش، فيليس عزيز الراهب )اصبح خوريا(، بهنام اسطيفو، جبرائيل آدمو )اصبح مطرانا(، عبدالكريم 

ودو، سليمان موسى الصباغ )اصبح مطرانا(، عبداالحد نعامه )اصبح خوريا(، يوسف توما )اصبح بطريركا(، حنا ا
معمار باشي )اصبح خوريا(، يوسف يونان الطويل )اصبح خوريا(، بطرس عوع او عزيز )اصبح مطرانا(، هرمز جيري 
)المطران اسطيفان جبري(، يوسف رفو البوعا )بزوعي(، قرياقوس مخنوق، حنا قريو )اصبح مطرانا(، جبرائيل نعمو 

رانا(، ابراهيم اسطيفان البنا )اصبح خوريا(، داود رمو )اصبح خوريا(، هرمز جبري )اصبح خوريا(. كما )اصبح مط
خدم في مسكنته ايضا الكهنة الذين ادروا او عملوا في المعهد الكهنوتي البطريركي او الذين عملوا في المطبعة الكلدانية، 

قضون فترة من الزمن في الموصل فيحلون ضيوفا على دار البطريركية عالوة على المطارين والكهنة الزائرين الذين كانوا ي
 ويشاركون احيانا كهنة مسكنته في خدمة الجماعة. 
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