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 (1973 / 1العدد ) نيسة شمعون الصفاك
 ي حبّ يوسف  .دب ألا

 

تعتبر كنيسة شمعون الصفا من المواقع األثرية الهامة التي تفخر بها مدينة الموصل، وال ينازعها منازع من 
 حيث أهميتها كأثر مسيحي، فهي أقدم كنيسة في الموصل ال تزال تحتفظ بما يدل على قدميتها. 

ندرست أو ُأجريت عليها تجديدات أودت بمعالمها ال غرو أن ثمة مواقع كنائس أقدم منها، إال انها قد أ
األثرية. أما كنيستنا فبالرغم من التشويه الذي طرأ عليها عبر العصور، ال يزال قاصدها يستمتع بالكثير من 

 . 1البقايا األثرية والتحف النادرة

 الموقع والتسمية

مستوى الشارع الحالي بخمسة تقع كنيسة شمعون الصفا في محلة المياسة بالموصل. وهي منخفضة عن 
 أمتار تقريًبا. 

تحمل الكنيسة اسم شمعون الصفا أو القديس بطرس رئيس رسل المسيح. ولبطرس أهمية كبرى في كنيسة 
المسيح وتاريخها، كما وله مكانة عظيمة في طقوس كنيسة المشرق )الكلدانية( وتاريخها. اال ان كنائس قليلة 

 . 2تحمل اسمه

                                                 
سة البحث خالصة لكتاب للمؤلف جاهز للطبع، وفيه سيجد القارئ كافة التفاصيل والشروحات ونلفت االنتباه إلى ضرورة العودة إلى تخطيط الكني هذا 1

 واشكالها الستيضاح األمور.

ريركين خياط وبني والمطران يوسف داؤد فبطرس هامة الرسل، وقد تناول كثير من المؤلفين تبيان أهمية مار بطرس في كنيسة المشرق القديمة مثال البط 2
القديسين واألنبا شموئيل جميل والمطران بطرس عزيز واألب عمانوئيل والمطران بطرس صفير واالب مارتن واالب جوجي وغيرهم. اما اقدم دير على اسم 

، كما وفي تقرير 1610ا الرابع إلى البابا بولس الخامس عام األيرانية، ويرد ذكره في تقرير رفعه البطريرك ايلي –بطرس وبولس فيقع على الحدود العراقية 
(. وثمة بيعة على اسم الرسل والتالميذ في دير القصير جددت فيما بعد باسم بيعة بطرس وبولس 517و  110ممثله )جميل، العالقات )بالالتينية(، ص

رة صغيرة في ألقوش )األب فيي، الموصل المسيحية )بالفرنسية(، (. وهناك مقب399، ص1966الشابشي، الديارات، تحقيق كوركيس عواد، بغداد )
(. واثنتان حديثتا العهد وكلتاهما 51، ص 1969(. وكنيسة في تلكيف من الجيل الماضي )القس ميخائيل ججو، تاريخ تلكيف، الموصل 111-110ص

 في بغداد.
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كّتاب العرب يأتون عن ذكر شمعون الصفا زعيم الحواريين. فقد كان مقامه مزاًرا للمسيحيين والكثير من ال 
 .3والمسلمين على السواء، كما ويأتي في منهل األولياء ومنية األدباء وترجمة األولياء وغيرها من الكتب

شباط  4للكنيسة في فخاطئ هو رأي المطران حنا " البطريرك يوحنان هرمز " القائل لريج، إبان زيارته 
 . 4الشيخ(، ان الشفيع هو شمعون برصباعي أو شمعون ساوا )1821

إال ان ثمة احتمالية نسب الكنيسة إلى القديسين بطرس و بولس مًعا، ألن الصندوق األثري الذي يحمل 
يعين م، يذكر اسم الرسولين بطرس وبولس كشف1301مناث " ذخائر مقدسة" السيدة مريم، ويرتقي إلى عام 

 للكنيسة، وهو أقدم دليل يرد فيه اسم كنيستنا. 

 قدميتها التاريخية:

 آراء الباحثين –أواًل 

رجح المطران سليمان الصايغ، في بادئ األمر، ان كنيسة شمعون الصفا أقدم كنائس الموصل، فأرجعها 
رجحه من المظان الضعيفة، إال انه عدل عن رأيه، فاعتبر ما  5إلى عهد الجرامقة أو القرن الثالث الميالدي

وأخذ يتشبث إلثبات قدمية الكنيسة، ليس بمرور القديس بطرس في الموصل كالسابق، بل بانخفاض الكنيسة 
 .6وخلوها من النوافذ وطراز البنيان

ويتفق المؤرخون، من مسلمين ومسيحيين، وعرب وأجانب، على ان كنيسة شمعون الصفا قديمة جًدا، وال 
تصعد إلى األجيال الغابرة، لكنهم يختلفون في تحديد زمن قدميتها. فيكتفي معظمهم بالقول إنها تزال فيها آثار 

 كنيسة قديمة جًدا وفيها معالم اثرية بالغة األهمية.

                                                 
؛ احمد بن الخياط 100، ص 1955الحدباء، تحقيق سعيد الديوه جي الموصل  ياسين بن خير هللا الخطيب العمري، منية االدباء في تاريخ الموصل 3

؛ محمد امين بن خير هللا الخطيب العمري، منهل االولياء 51، ص 1966الموصلي ترجمة االولياء في الموصل الحدباء، تحقيق سعيد الديوه جي الموصل 
 .42 – 41، ص 1968، الموصل 2جي، جزء  ومشرب االصفياء من سادات الموصل الحدباء، تحقيق سعيد الديوه

 .120رحلة ريج، ) باالنكليزية(، ص  4

 . 149(، ص 1939)شباط  3، 1الصايغ، االبراشيات، النجم  5

 . 99 – 97، ص 1956، جونيه 3الصايغ، تاريخ الموصل، الجزء  6
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. ويعيد سعيد الديوه جي: محقق كتب منهل األولياء ومنية 7فيقول المنشيء البغدادي إن البنيان قديم جًدا
وترجمة األولياء، قوله إن الكنيسة قديمة تكراًرا، ويرجعها إلى القرن السادس الهجري، أو األباء ومنية األدباء 

العصر األتابكي. إال انه يقدم أيًضا رأًيا ليس بصائب وهو ان الكنيسة القديمة قد أهمل أمرها وبنى فوقها كنيسة 
 .8جديدة

. أما لوك فيعتبر جرن العماذ الذي 10نها كذلك. وذكرها هرتزفيلد على أ9أما ريج فيقول إنها كنيسة قديمة جًدا
. ويصرح 12، بينما ترجع ليدي درور كنيستنا إلى القرن الرابع عشر11فيها اقدم األثار المسيحية في الموصل

 .14. ويؤكد األب فيي انها تضم بقايا اثار قديمة جًدا13فيالرد أنها أقدم كنيسة كلدانية في الموصل

 البيانات واألدلة –ثانًيا 

 ذكرها في التاريخ -1

ليست كنيسة شمعون الصفا بأوفر حًظا من مثيالتها في هذا الشأن. فهي ليست ديًرا اكتظ برهبان لهم 
مؤلفاتهم، ولم تشتهر بمدرسة أو كاتب مرموق، لذا فأن اقدم ذكر تأريخي لها يأتي عفًوا عندما يسجل الخطاطون 

مع األب فيي أهم هذه المخطوطات التي أقدمها من في ذيل كتاب طقسي ما اسم الكنيسة صاحبته. وقد ج
الجيل السادس عشر، ويضم مجاميع شتى، كتبه القس دانيال عطا هللا من قرية كرب اولما الخته بتا، ثم اهدي 

، هو كتاب صلوات طقسية )كزا(، كتبه 1545إلى كنيسة شمعون الصفا هامة الرسل. ومخطوط آخر من سنة 
 .15رة ابن عمر. و مخطوطات أخرى تلي هذا التاريخالقس عطية بن فرج في جزي

                                                 
م، نقلها من الفارسية عباس العزاوي المحامي، بغداد  1822هـ 3712رحلة المنشيء البغدادي وهو السيد محمد بن السيد احمد الحسيني كتبها سنة  7

 . اال انه يسمي المكان ديًرا. 83، ص 1948

. وكذلك في الكتب التي وضعها: الموصل 1، حاشية 51؛ ترجمة األولياء ص 1حاشية  100، منية األدباء، ص 1، حاشية 41منهل األولياء، ص  8
 .21، ص 1965، الموصل ام الربيعين، بغداد 171 ص 1958في المعهد االتابكي، بغداد 

 . 120رحلة ريج، ص  9

 . 293 – 292، ص 2هرتزفيلد، )بااللمانية(، الجزء  –رحلة سار  10

 .21لوك، الموصل واقلياتها، ) باألنكليزية(، ص  11

 . 152، ص 1961خواطر، ترجمة فؤاد جميل، بغداد ليدي درور، في بالد الرافدين، صور و  12

 .80باأليطالية(، ص نيريه ده فيالرد، كنائس ما بين النهرين، )مو  13

 .113 – 112االب فيي، الموصل المسيحية، )بالفرنسية( ص  14

 . 115 – 113االب فيي، الموصل المسيحية، ص 15
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وأن كثيرين من الرحالة يأتون عن ذكرها، كما رأينا آنًفا، أمثال ريج ولوك وبكنغام وهرتزفيلد وليدي درور و 
 ده فيالرد.

أما دورها في تاريخ الكنيسة الكلدانية فقد اشتد خاصة عندما أصبحت مسكًنا للبطريرك يوحنان هرمز في 
األول من القرن التاسع عشر، ثم عندما نازعت كنيسة مسكنته زعامتها إبان انشقاق الكلدان إلى حزبين  الثلث

في الثلث األخير من القرن عينه. كما أن لتأسيس روضة ومدرسة فيها، ثم تشييد المعهد الكهنوتي البطريركي 
 . 16هميتهابجوارها بهمة الشماس روفائيل المازجي، في الفترة ذاتها، زيادة في ا 

وأقدم ذكر تاريخي للكنيسة هو عندما عاد الوكيل البطريركي مار ايشوعياب والشماس كوركيس من بغداد 
إلى الموصل بعد أن قدما في بغداد صورة إيمانهما إلى روما على يد المطران الالتيني عمانوئيل كورنيليوس، 

اشتركوا في القدسيات، وكان ذلك في أواسط فدخل الجميع فرحين بأبهة واحتفال إلى كنيسة شمعون الصفا و 
 .17القرن الثامن عشر

 موقعها وبنيانها -2

م. إال ان مستواها هذا ليس باألصلي ألننا قمنا مؤخًرا بالكشف عن 6،4إن انخفاض الكنيسة الحالي هو 
م، 6،1م من الحالي، مما يجعل انخفاض الكنيسة 5،1السطح واألسس األصلية. فوجدنا المستوى األصلي 

 وهذا مما يضطرنا على العودة بتأسيس الكنيسة إلى عهد سحيق جًدا.  

إال أننا ننفي أن تكون الكنيسة من الجيل الثالث، بل نرجح تأسيسها بعد الفتح األسالمي بقليل. فقد اكتشفنا 
م من مستواها األصلي، األمر الذي يدل على أن  6،1من سطحها الحالي، و  3،1عدة قبور على عمق 

الكنيسة بقيت فترة ال بأس بها قيد االستعمال قبل ان يرتفع مستواها بمتر ونصف. و معلوم ان الشرقيين ال 
يدفنون إال األساقفة والكهنة داخل الكنيسة نفسها. ال سيما وأن القبور المكتشفة، واألسس األصلية والسطح، 

 يكل.هي أمام حنية الرفات والذخائر الكريمة إلى اليسار من باب اله

                                                 
 433–421، 325–323، ص 1913، الموصل 2القس )المطران( بطرس نصري، ذخيرة األذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان، الجزء  16

؛ االب يوسف حبي، اتحاد الرئاسة الكلدانية في منتصف القرن التاسع عشر 2، فصل 19والخ؛ تكملة نصري المزعومة )عن مخطوطة لي(، باب 
سف حبي، ؛ اطروحتي عن البطريرك يوسف اودو، )غير مطبوعة(، االب يو 328–305و 144–121(، ص 1971) 2و 1، 2)بالفرنسية(، كلمة الشرق 

 ...28، ص 1966وثائق عن تاريخ المعهد الكهنوتي البطريركي، المشرق 

 . 323، ص 2نصري، ذخيرة االذهان، الجزء  17
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وثمة قطعة رخامية مزخرفة، وضعتها حالًيا عمودًيا بعد أن وجدنا رفيقتها، في حنية الذخائر المذكورة، تحتوي 
على أحرف سريانية بالخط الشرقي )الكلداني( ما عدا األخير باألسطرنجيلية )الحرف الكبير(، منتشرة وسط 

. وهو تاريخ 828اريًخا يونانًيا، كان الميالدي ، فإذا ما كان ت1139زخارف متشابهة، إذا جمعت اعطت العدد 
 . 18مقبول لتأسيس الكنيسة

 .19وليس مستبعًدا أن تكون الكنيسة في األصل معصرة

أما بنيان الكنيسة الحالي، الذي حاولت جهدي استعادة معالمه األصلية بترميم فني أجريته مؤخًرا، فيرتقي 
منه، ثم إإلى التشويه الذي طرأ على الكنيسة في أواسط القرن إلى أواخر القرن الثالث عشر في القسم األهم 

 التاسع عشر ونهاية القرن العشرين. وسيتضح ذلك من وصف األثار الكتابية والفنية. 

م، أضف 32م وعرضها 5،28والكنيسة مشيدة على رقعة أرض مساحتها حوالي ألف متر، اذ ان طولها 
، فنصل 20درجة يقابله مجاز حديث العهد 17ل اليها بمدرج ذي إلى ذلك سمك الحيطان واألسس الضخمة ننز 

إلى فناء فيه أواوين مقطوعة، أو مفصولة من يمين المجاز وأمامه. و تأتي إلى الشمال الكنيسة نفسها أو بيت 
م 65،7م، عدا الهيكل الذي طوله 12م، أما طولها فهو 3،10م و 4،8الصالة، ويتفاوت عرضها ما بين 

م 36،4م. ويبلغ طول بيت الشهداء 6،8م و عرضها 3،6مة أضافة في مؤخر الكنيسة طوله م. وث5وعرضه 
م في 61،2م في الممرات بينما يبلغ 4،1م وعرضه متفاوت إذ هو 82،8م، وطول بيت العماد 1،3وعرضه 

 فسحة الجرن.

تدة من اقصى م وهي المم5،10م وعرضها 13من المرجح ان تكون الكنيسة في األصل الفسحة التي طولها 
المذبح وحتى نهاية صحن الكنيسة الحالي. أما ما اسميناه باضافة فال يمكن اعتباره جزًءا اصلًيا لها نظًرا 
ألختالفه الكلي عن مستوى الكنيسة وهندستها، فلعله بيت أدخل على الكنيسة فيما بعد لغرض توسيعها. كما 

 ة صحن الكنيسة وتستمر حتى بداية هذه األضافة عينها.ان جدار الكنيسة الخارجي تزينه كتابة تمتد من بداي

                                                 
، 1972ايلول  9األب يوسف قوزي الذي اطلعته على األمر، بعد عدة محاوالت فاشلة مع غيره، لدى زيارته للكنيسة في يعود الفضل في حل لغزها إلى  18

يًبا ذكًيا الرأي. ثم بعث الينا من لوفان ببحث يدعم فيه رأيه بعدة براهين. كما أنه عالوة على استنتاجه المذكور، يعتقد انه لو رتبت األحرف ترتفابدى هذا 
ب المذكور أنه اسم ثمًرا، ويرجح األيترجمها بالعناب شجرة و ال عطتنا لفظي " شمعـ)و(ن شـ)و(عا" أو شمعون الصخر )الصفاة(، ولفظة أخرى هي " شزا" و 

 المعماري النحات أو المحسن الذي على يده أو بفضله تأسست أو تجددت الكنيسة. 

 . 1، حاشية 112؛ األب فيي، الموصل المسيحية، ص 99، ص 3إال انه ال صحة لألسطورة المذيلة بذلك، أنظر: للصايغ الموصل، الجزء  19

 ناه أثناء الترميم الحالي. مغلًقا، فجددلقد كان المجاز األصلي خرًبا و  20
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أما انخفاض سقف جناح الكنيسة الصغير وسقف بيت الشهداء وأنطماس نهايات األبواب، فيرجع إلى أرتفاع 
، وإلى هذا التجديد أيًضا 1847سطح الكنيسة مع مّر الزمن. ويعود علو سقف الجناح الكبير إلى تجديد عام 

 وتغيير باب الهيكل والمذبح.  تنسب أزالة البيم

 أثارها الكتابية والفنية -3

من أقدم األثار الفنية في الكنيسة جرن العماد، وهو حجر قرميد أو حالن قديم العهد. زخرفته بسيطة ولكنها 
 يرجع تاريخه حوالي القرن العاشر أو بعده بقليل. سم. و 70أنيقة، على شكل جدائل مائلة. يبلغ قطره 

نب األيسر من الهيكل حنية مرمرية تحتوي على صندوقين مرمريين األول قديم العهد، ما عدا في الجا
، ويضم ثالث قطع كبيرة من العظام وقطعتين صغيرتين مع قليل 1937الغطاء الذي أضيف أثناء تجديد عام 

و من المرمر من التراب والخشب والورق المحلي، والعظام هي لقديسين مجهولين. أما الصندوق األخر فه
الشفاف فيه قليل من التراب يخص العذراء مريم، فلعله من بيت الناصرة أو بيت لحم أو القبر. مربع الشكل، 

سم، مكتوب من أطرافه األربعة باألسطرنجيلية بما تعريبه: " الصندوق الموضوعة فيه مناث 8طول ضلعه 
اتيو نمل / صالتهم تحفظ بنيها أمين / في مدينة  بولس)ذخائر مقدسة( السيدة مريم لكنيسة الرسولين/ بطرس و 

. ولعل اتيو نمل شخص هندي ملباري 1301". التاريخ يوناني ويقابله بالميالدي سنة  1612الموصل سنة 
زار الكنيسة في اعقاب حجه إلى األراضي المقدسة فأهداها هذه التحفة النادرة وذيلها بتوقيعه. وقد وضعنا 

 ديدي مكشوف ضمن حاجز زجاجي.الصندوق داخل صندوق ح

وتحت الصندوقين قطعتان مرمريتان مكتوبتان باألسطرنجيلية وبخط جميل، على األولى ما تعريبه: " ها 
هي ميناث " وعلى الثانية " سيدة مريم " يليهما قطعتا الرخام التي تحمل األولى منهما نقوًشا وأحرفا هي " عش 

 الذي أراده الفنان لتسجيل تاريخ تأسيس الكنيسة."، ولعلها اللغز 1-1 -شع -نز –مش  –

ثمة حنية مرمية أخرى إلى اليسار تشتمل زخارفها على دوائر ونجمات وفي اسفلها كتابة عربية بالخط الثلث 
المزخرف: " أسعد بدار أنت سعد بهاو ". يتوسط الحنيتين باب السكرستيا، من المرمر، وزخرفته أربع نجمات 

 وثالث صلبان. 

ب بيت الشهداء، من المرمر األسود، مقوس في أعاله وذو دوائر منفتحة وواجهة مكونة من ثالث قطع با
متداخلة، كان ينتهي بمقندالت بترت بعد ارتفاع األرض وانخفاض المدخل. حنيته اتابكيه خالصة، وبالرغم من 
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ثة عشر طرًفا. تزينها نجمتان تشوه جوانبها فهي رائعة فنية، كروية الشكل كأنها نصف شمس أو اكليل ذو ثال
 من الجانبين وعقدة في نهاية المخروط.

باب الرجال من المرمر المنقوش والمكتوب، تعلوه كتابة بالخط العربي الثلث البسيط. قرأنا منها " تطوع 
لية ". تليها الكتابة األسطرنجي-خدر ابي سعيد بن المد هللا -ينة وما بنه ابو المحا-بعمل هذه األبواب ال

المنحدرة من الجانبين أيًضا. وتتوسط الكتابتين زخارف على شكل مثلثات أو نخيل )بالميت(. وفي الوسط 
زخارف على شكل كؤوس مغلقة تتوسطها كتابة اسطرنجيلية ترجمتها: " هذا هو بيت/ الرب الروح القدس / 

 يحل فيه أدخلوا / فيه أنتم أيها الطاهرون / فتنالوا الطوبى العليا ".

باب النساء، تعلوه نقوش باب الرجال عينها، وتتمة الكتابة األسطرنجيلية وهو رائعة نادرة، أذ انه خمس قطع 
 مرمرية معشقة على شكل صلبان متداخلة، يتوسطها قلب فيه صليب بارز. 

وتستمر  سم من جدار الكنيسة الخارجي أمام بيت العماد مباشرة،30أما الكتابة األسطرنجيلية فتبدأ على علو 
سم منه، وقد تشوه القسم األكبر منها، بل وأزيلت بعض 70حتى باب الرجال فباب النساء حتى تنتهي بعد 

أقسامها. أستطعنا أن نقرأ ما تعريبه: " بأسم الحي الذي ال يموت المسيح رب المجد... كلهم معك يستريحون 
. خبز مذبح الرب الذي منك. لكي هؤالء في ملكوتك... بيت كنيستك المقدسة هذه ومعك... بالمه نفتخر..

بفرح معك. وأحفظهم بمراحمك من الشرير... واألسافل. المجد لك. امين". والخط بديع جًدا. جميع األثار الفنية 
 المذكورة حتى األن أتابكية العهد، و ترجع إلى أواخر القرن الثالث عشر أو مطلع الرابع عشر.

نه مطلي بنقوش باللون األزرق وكتابة عربية هي: " أنت الصخرة وعلى أما باب الهيكل، فالقسم األعلى م
، وهو تجديد للكنيسة، كما نستدل عليه بوضوح 1947( ومذيلة بسنة 18: 16هذه الصخرة أبني بيعتي " ) متى 

من قطعة موضوعة فوق باب الرجال. واجهة الهيكل مرمرية مزخرفة، يتوسطها صليب ومالكان من اليمين 
، ومستطيالت زوجية مزخرفة تنحدر من الجانبين. ويتجلى الفن الجليلي فيها، كما في نقوش بيت والشمال
 القربان.
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م، ناقصة البداية والنهاية. 85،10وقد اكتشفت في األيوان الخارجي كتابة كوفية بديعة الخط، ممتدة بطول 
)صليبان للزخرفة( والغفران -الراجي-نالشأن تقبل من عبدك الفقير إلى رحمتك والرضوا-قرأنا منها ما يلي: "

 . 21" -الحي السر-اللخمي -ابو الفضل عيسى بن خلف بن خداهوي بن عمرو بن األحمس )األخمش؟( ال

سم تمكنا من قراءة " هللا ابي". كما وفي 16 ×20في وسط العمود الذي أمام باب النساء قطعة رخامية 
 ع. العمود الذي أمام بيت الشهداء صليب بارز بدي

سم. 26سم وسمكها  65امتار وعرضها  3وفي الفناء نصب من الحجر الحالن، هو قطعة واحدة طولها 
زخرفتها خمس نجمات مثقوبة تسمح للماء بالتسرب إلى ساقيه تصب في رأس أسد فينفث الماء من فيه. كان 

الداخل وفي موضع قد أهمل فأمسى بالطه وطلي بالجص، إال اني وضعته في االيوان الصغير إلى يمين 
بارز. يرجح بعضهم انه من القرن الرابع عشر، بينما الشائع أنه نصب او ضريح آل الجليلي الذين كان لهم 

 .22قبر في الكنيسة

أما أهم القبور فهي قبر الشماس روفائيل المازجي داخل الكنيسة ما بين بيت الشهداء والسكرستيا. والقبور 
هيم وابنه القس هرمز وهذا نصه: " هذا قبر قس ابراهيم القنغني المرحوم توفي التي في الفناء، قبر القس ابرا 

". والكتابة بالغرشونية  1998توفي المرحوم قس هرمز القنغني ابن قس ابراهيم في سنة  – 1952في سنة 
. 687123م والقس هرمز سنة 1641)خط سرياني ولغة عربية(، والتاريخ يوناني، فتكون وفاة القس ابراهيم سنة 

، وقبر 1896، وضريح بهنام بن نعمان الصباغ 1800وثمة قبر سمعان بن متي بن بهنام المتوفي سنة 
، والدكتور ميسيرل سنة 1893، وداود سنة 1823، ودغدو بن يوسف سنة 1832عوديش بن هرمز سنة 

ب الكرملي ، واال1700. وكان لآلباء الدومنيكان قبر دفن فيه االب بطرس الكبوشي حوالي سنة 1847
، والدومنيكي االسباني 1767، والدومنيكي االيطالي فرانشيسكو تورياني سنة 1757البلجيكي بطرس سنة 

. 186024. وقد تلف ضريح نائب القنصل الفرنسي المسيو شوفان بييار المتوفي سنة 1841جيروم كوك سنة 
 .1893وابنه الياس سنة  1869و ثمة ضريحا بطرس بزوغي سنة 

                                                 
ا. وقد أجهد لقد قام بالقراءات العربية مشكوًرا الصديق األستاذ يوسف ذنون، كما استعنت ببعض األصدقاء لقارءة الكتابة األسطرنجيلية المذكورة أنفً  21

 النفس في ابراز قسم من الكتابات األستاذ احمد قاسم جمعة وهو يعد دراسة عنها. 

 لي يدينون بالنصرانية حتى أواخر القرن السابع عشر، وقبرهم مفقود حالًيا )ستيفن هيملي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،كان ال الجلي 22
 (.193 - 192، ص 1968ترجمة جعفر الخياط بغداد 

 . (113)الموصل المسيحية ص  1965او  1255وقد اخطئ االب فيي، اذ جعل وفاة القس ابراهيم سنة  23

 . 117-116ب فيي، الموصل المسيحية، ص اال 24
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قطعا مبعثرة، كانت بعضها مقلوبة في البالط، ووضعت أهمها في الغرفة الصغيرة التي سكنها  وقد جمعت
، وانيسة بنت خدر المتوفاة سنة 1768البطريرك يوحنان هرمز. منها قبر مرزين بن الياس المتوفي سنة 

امية . و بينها قطع رخ1839، والقس هرمز بن عيسى مخنوق سنة 1720، و موسى بن داود سنة 1772
قديمة جًدا، قرأنا بعضها: ليكن ذكر... ومسيحه ... الحياة الفائضة " و " ميا ابنة مسكي... لكي هللا يجعل لها 

" و " فاز بالظفر "، و " -قيامة فائضة مع كل النساء العفيفات امين " و " رحمهم هللا ... في أواخر سنة اربـ
عضها ذات زخارف بديعة. كما وفي الكنيسة قبور أحدث سنة اثنتين وعشر"ين"، و " الحي المحيي "... و ب

 عهًدا.

 التجديدات

ال ريب أن التجديد األول واألهم هو الذي تم في أواخر القرن الثالث عشر، كما نستدل عليه من هندسة 
ن الكنيسة وكتاباتها وآثارها. أما أصحاب الفضل فيه فخدر ابو سعيد الذي تطوع بعمل االبواب. ولعل لعيسى ب

 ابراهيم اللخمي أيًضا فضاًل في ذلك.

، كما هو جلي من القطعة الرخامية فوق باب الرجال 1847ولم يترك لنا التاريخ ذكر تجديد آخر حتى سنة 
 ومن تاريخ واجهة الهيكل. 

طليت الكنيسة بالبياض وتصحح بعض ما تهدم منها على نفقة البطريرك يوسف عمانوئيل  1904وفي سنة 
 1958. وطليت الكنيسة مرة أخرى بالجص في العامين 193726جريت بعض الترميمات أيًضا عام . وأ25الثاني

. اما التجديد األخير فشرعنا به، بفضل المطرانية الكلدانية، في ايار واكتمل في نهاية تشرين الثاني 1966و
 ، وقد استعادت الكنيسة بفضله معالمها األثرية وبرزت قدميتها.1972
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