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3ليا،رثوكشاايأرمركنيل!ثة

إسحاقا)ّابابورفائيلىبكلع:

منموّهلالسلاممدينةبغدادفيحلّقد(م4165)عامقبل

تاّلحمفيوأقامواالأرثوذكسوالأرمنالكاثوليكالأرمن

أخذثم.(1)يسكنونالنصارىكانحيثوالشورجةالميدان

أيامإيرانمنالقادمينمنعددهميزدادالزمنتماديعلى

سنة)المتوفىالأولالصفويعباسقسراًالشاهجلاهم

بهملحقثمفتجارية.سياسيةلأسبابام(627-ـها537

وعلى،والأستانةبكرديارمنسيماولاشتىبلادمنغيرهم

الثروةمنونالواأمرهميومئذعظمفقدعددهمةَّلقمنالرغم

(8)

(1)

هما:بحثانوله.1964آذار6بتاريخاسحاقبابورفائيلالمرحومتوفي

.1376-318ص(1917)3أسومروقلمهملسانهم:الاَرميون-ا

(1953)9أسومرالعباسيةالخلافةعهدفيببغدادالشَّماسيةمحلة-2

.Doi-132!ع

.13"ص(1948)بغدادالعراقنصارىتاريخكتابناطالع



فيجاء.(1)العراقنصارىمنسواهمينلهمالمماوالنفوذ

عامكتبهوقد(Petermann)لبيترمانالشرقفيرحلاتكتاب

سنة(082)إلىبغدادفيالأرمنتاريخ"ويرجع(م5185)

إلىعباسالشاهبهمجاءالذينالأرمنأحفادأنهمويحتمل

عدداًوأن.وهمدانجلفامنبغدادإلىقدمأكثرهملأنإيران

.(2)"ركبديارمنقدممنهمقليلاً

الثالثدورهافيبغدادةيوفَّصلاالدولةحكمتوأيام

كنيسةأولالنساطرةبنىأم(638-1622=!ا485-أ532)

الكنيسة.رأسمحلةأوالحاليةنزركوكمحلةفيالزوراءفي

بواجباتهمللقيامفيهايجتمعونكانواالتيراَّدلافيبنوهاوقد

قديسينأسماءعلىالشرقيةلعاداتهمطبقاًبناؤهاوتم.الدينية

الأقدسالثالثأوالمسيحالسيداسمإليهامضيفينعديدين

مريماسمعلىالمذكورةالكنيسةفكانتالعذراء...مريمأو

العربييوحنان(3)رام:همشرقيينقديسينوأربعةالعذراء

رحلةوفي.(4)جبرائيلومارقرياقوسوماركيوركيسومار

أتىحينالكبوشيينءابَالاأحد(Pacifiqداe)باسيفيكالأب

(2)

(3)

(4)

.541-54،:3بغدادفيالكرمَليماريأنستاسللأبالعربلغةمجلة

الأخيرةالخمسةالفرونفيالأجانب(حايُّسلا)السواحوصفهاكمابغداد

.86ع(1954)بغدادالعمريهاديسعادتعريب

والأساقفة.والبطاركةالقديسينعلىوتطلقالسيدمعناهاآرميةكلمة:مار

.2:23النورمجلة



جستللأب"وكانإيرانمنعائداً(م1629)سبةبغداد

)قسيسيقسيسيهم)1(عندكبيرمقام)9،5بليلإأًالكبوشي

علىيصلونفيصيرهمكنيستهمإلىيذهبكانفإنه(ةرطا!ئثاك!

لمهمبعةالقسيسمعالأياممنيومفيعمدوقد.الرومانيةالطريقة

يتراوحالأولادعمروكان.الكاثوليكي(2)الطقسبحسبأولاد

أياملوكوزبولايرحلةفيوورد.والعشر"السنينثمانيبين

كنيسةبغدادفيللنساطرة"أن:(م1649)عامبغدادفيكان

ءابَالاوقسيسيهمبيناختلافاتعدةوقعتوقد

.(3)"0.الكبوشيين

.السلاممدينةفيكنيسةالأرثوذكسللأرمنيكنلم

قال.ةنوَالاتلكفيإليهاوافواالذينالرَّحالونأيدوقد

:(ما652)سنةبغدادفيوكان(Tavernier)تافرنيهالسائح

ولهمنساطرةفمنهمبغداد.نصارىعلىأتكلمأن"وعليّ

لاوهؤلاء(أرثوذكس)سريانويعاقبةأرمنومنهمكنيسة

عليهمفيوزعونالكبوشيينالآباءإلىيجيئونوهملهم.كنيسة

(1)

(2)

(3)

كانولما.الشيخبمعنى)قشيشا(الاَرميةمنمشتقةكلمة:القسّأوالقسّيس

بالحكمةلاتّصافهمالشيوخبينمنينتخبونالنصرانيةصدرفيالكهنة

ق!ا.أوقسيساًالكاهندعيالإدارةوحسنوالخبرة

علىأطلفتوفد.النظامأوالترتيبمعناهاالأصلاَرميةكلمة:الطقس

كافة.السنةلأياموالمنظمةالمخسقةوالتضرعاتالصلواتمجموع

.35ا-1:355عراقيةمباحثراجع



-ا578)سنةبغدادأتىالذيفيبوروحكىالأسرار")1(..

)الأرمن(الناسهؤلاء"وكان:ام(677-1676هـ-5881

في"بابللهمكنيسةلالأنالكبوشيينءابَالاطائفةمنكأنهم

صلاتهميقيمونوفيهاذكرهمالمارءابَالاكنيسةإلا)بغداد(

.الأسرار"ويقبلونالقداسويحضرونطقسهمبحسب

منالأرمن"إن:دوفالسيورسوراسأندريوقال

الفصحيوموكنتالكبوشيينكنيسةفييقدسونالنصارى

الطقسبحسبوسمعتهالقدالم!فيحاضراً(م1695)

لوقاسبولسرحلةفيوأتى."الأرمنيوالطقسالروماني

الآباء"أن:خلاصتهما(م1751)عامبغدادفيكانالذي

الأرمنقبولفييتصعبواأنمرةاضطرواالكبوشيين

.(2)"عندهم

(م1748سنة)المتوفىباشاأحمدالوزيرتولىولما

عنهافدافعبغداد.نادرشاهإيرانملكحاصرالراقرئاسة

ذلكءاّرجمنفتضعضعت.المستميتدفاعباشاأحمدالوزير

ففرضكبير.نقصخزينتهاوأصابالمحليةالحكومةمالية

تلكجبايةعلىوأقام.كافةبغدادسكانعلىجديدةضرائب

(1).293.Les Six Voyages (Paris,1713) Vol:I. p:(.!.ل)Tavernier

-1:55351عراقيةمباحثاطلب(2) r.



سنة)المتوفىباشاسليمانالكهية)1(وتحصليهاالضرائب

ومنبكرديارمنرجلذاكيومبغدادفيوكان.(م1762

كلمةمنمقطوعاسموهونزريدعىالأرثوذكسالأرمن

بأسماءأحياناًيسمونكانواالأرمنلأنالناصرةأينزاريت

كيوركوالحقيقيالكاملاسمهأنغير.المقدسةالأراضي

فأصبحفشيئاًشيئاًتطورالاسموهذا)نزاريتيان(وربمانزاريت

يسكنكانالتيالمحلةوعلىعليهأطلقوقدنزر."بكوكمصحفاً

الكنيسة.منبالقربفيها

وذاباشاأحمدالوزيرسلاحدار)2(نزاريتكيورككان

اتفق(م1744)سنةوفي.والولاةماَّكحلالدىرفيعمقام

أبناءيستوليأنعلىباشاسليمانالكهيةالحميموصديقه

لاأننيعَّدمالكِلدانالنساطرةكنيسةعلىالأرمنطائفته

الكاثوليكبإيمانمعظمهمدانإذكنيسةإلىلهمحاجة

الأرمنكانولما.اللاتينكنيسةإلىيترددونوأخذوا

يأخذواأن!خحقللصلاةموضعاًيملكونلاالأرثوذكس

وتركوهاأصحابهاهجرهاوقدالكِلدانالنساطرةكنيسة

(1)

(2)

علىعامبوجهوتطلق.الايرانيةكتخداكلمةتحريف)تركية(الكهية

شيء(الكلالأولالوزيرتعنيأصبحتثمالكبير.والموظفالأمين

.(377صترون)أربعةالباشواتمنباشافيهايحكمالتيالولايةحكومةفي

صاحبأيوالفارسيةالعربيةمنمركبةكلمة)السلحدار(:السلاحدار

.(9:279العربلغة)مجلةعليهالقابضاوالسلاح



الكنيسةعلىاستيلائهملقاءالأرثوذكسالأرمنفدفعوشأنها.

2)باشاأحمدالوزيرإلىالمذكورة o)يقيمونوطفقوا(1)ًاسيك

كلالكِلدانفامتعفالنساطرة.الدينيةصلواتهمجدرانهابين

اوُّدجفورخيم.غالٍبكللاسترجاعهااوّبهوالامتعاض

الىورفعوهعوزهممنالرغمعلىالمالمنمبلغاًوجمعوا

المسلوبةالكنيسة(م1745)سنةفأعيدتباشا،سليمان

أربابفرشواعادوا!الأرثوذكسالأرمنأنبيد.إليهم

ثانية.واغتصبوهاالعاليةالمناصب

الطائفتينأيديتتناوبهاالكنيسةهذهواستمرت

فيالطائلةالأموالالخصمانبذلوقدمراراً.المذكورتين

لملأنهمعنهاالكِلدانتخلىثم.والمقاضاةالمرافعة

أصبحتوهكذاالمحاكمةوسئموامناوئيهممنافسةيستطيعوا

أكثركانواالذينالأرثوذكسللأرمنملكاً(م1746)سنةمنذ

.(2)ًالاموأوفرنفوذاً

تزالولاالكِلدانكنيسةعلىالأرثوذكسالأرمناستولى

اسمهاوهومريمالعذراءباسمأسموهاوقد.اليومإلىبأيديهم

داخلهافيدفنوقد.الأربعةالقديسينأسماءوحذفواالقديم

كانالذينداَّصقلاأحدهاكوبوسالمطران(م1859)سنة

العصور.بحسبمقدارهاختلفالمالمنمبلغالكيس(1)

(911ـه)بيروتنفاشةإنراملديونوسيوسال!ريانهدايةفيالرحمانعناية(2)

.179-178!ع
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الميرونلتوزيعالهندإلىيرسلونهماجمياظين)1(بطاركة

(ام24A)سنةفيهاورمسلكرسيهم.المساعداتوجمع

(م1832)عامربُقو.داَّصقلاأولئكأحدفرتانيسالورتبيت

فيالمعروفةبوغسيانعائلةجدودأحدبوغوسبنأوانيس

منفرماناًواستحصلاستنبولإلىذهبإنهقيلوقدبغداد.

.(2)لطائفتهالكنيسةملكفيهايؤيدالعاليالباب

عديدةمراراًالكنيسةهذهالأرثوذكمسالأرمنورممهذا

رأسمحلةفيبنوالأنهمنوُّلقيأخذواإليهاالمترددينأنغير

ذكرها.يتَالاالجديدةالكنيسةالقرية

الانكليزي(Keppel)كيبلجورجالميجروصفوقد

سنةببغدادمرّقدكانوقدسياحتهكتابفيالقديمةالكنيسة

قبلالكنيسةتلكبناء"وجدد:الهندمنعودتهبعدام(824)

عدديقلُّوأخذمرة.غيرورممتسنة(73أو72)زهاء

الشورجةمحلةفيالأرمنلهمبنىبعدماإليهاالمترددين

اسمعلىكبيرةجديدةكنيسة!م1852)سنة(القرية)رأس

الكنيسةفيقوسِّدقيلاأصبحواإنهمبحيثماالأقدسالثالوث

الذيالاثنيقيومفيوذلكالسنةفيواحدةمرةاّلإالقديمة

السماء.إلىالعذراءانتقالعيدفيهالواقعالأحديومبعديأتي

U)

(2)

.2:163النورمجلة

.2:165نفسهالمصدر



يومفيدائماًالمذكورالعيدنودّيعيعديدةقرونمنالأرمنلأن

."آبمنعشرالخامسلليومالأقربالأحد

%!!

رؤساءعزمللميلادعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي

الوجيهسيماولاالأرثوذكسيةالأرمنيةالطائفةووجوه

.(1)مهلجديدةكنيسةتأسيسعلىوارتابيدمسروب

اُّلحموابتاعواالأستانةمننرماناً(مWA)سنةفاستحصلوا

للمبشرينداراًكان(القرية)رأسالشورجةمحلةفيواسعأ

ليشيدوابسخاءيتبرعونالطائفةهذهأبناءوشرعالانكليز.

تمّ(م1852)سنةمنالثانيكانون22وفيبهم.لائقةكنيسة

الطوائفمختلفمنالكثيرونفيهاشتركباهرباحتفالافتتاحها

يرور)سوربالأقدلم!الثالوثاسمعلىوهي.النَّصرانية

.(ذوطيون

أبنائهاوبهمَّةعديدةمراتالكنيسةهذهرممتلقد

يومنا.إلىقائمةتزالولاالكثيرةالمبانيبهاأُلحقالغيارى

سنةسطرهاالتيالشرقإلىرحلاتهفيبيترمانقال

إحداهماكنيستان(الأرثوذكساللأرمن"ولهم:(م5185)

عليهاالتيالأرضوكانت.كبيرةجديدةوالئانيةقديمة

إلىباعوهاثمالإنكليز.للمبشريناُّلحمالأخيرةالكنيسة

ىيً

438ءخء!"4:833بغدادفيجرجيعبدالأحدللمنسنيورالأحدنشرة(\-)
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الأستانةفيالأرمنبطريركبواسطةوهؤلاءالأرمنجماعة

سنةفرمانعلىحصلواروكليفلوردالانكليزيوالسفير

(1ArAم)أعزبواحدقسّالكنيستينوفي.الكنيسةلبناء

كانون81وفي.متزوجانناَّسقو(Wardape)وارديبيسمى

)إيناماس(بعيداحتفلوا-القديمحسابهمعلى-الثاني

العيدهذافيأجريتحيثالجديدةالكنيسةإلىفحضرت

وقال.(1)"القديمةعاداتهمبحسبالمسيحولادةحفلات

1)سنةبغدادوافىالذي(Nijeholt)نيجهولت i'l'lإن:(م"

نايرِّسلاونيتاَّللافهناك.عديدةبغدادفيالنصرانيةالطوائف

والزُومنادلِكلاوالأرثوذكسوالأرمنالكاثوليكوالأرمن

مصلّىسوىالسابقفيللكاثوليكيكنولم.الكاثوليك

671)سنةفيووجد.(Chapelle)صغير Aسريانيةكنيسة(م

الرومأما.الأرثوذكسللأرمنوكنيستانوأرمنيةوكلدانية

السِّريانية")2(.الكنيسةفييقدسونفكانواالكهماثوليك

(1)

(2)

.AV-86صالأجانب(حايُّسلا)حاوُّسلاوصفهاكمابغداد

(1877,Nijeholt(L): Voyage Russie, au Caucase et en Perse; (Paris

.164-166.Vol.111, p
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الطبّولتْثيير2باالمَثنيل!ثة

السلاممدينةإلىوصل(م1628)سنةمنآب51في

إيرانقاصدينالفرنسييقالكبوشيين)1(الآباءمنثلاثة

الأبمنهمالأولفكان.أصفهانفيلهمدينيامركزاًليؤسسوا

Gabriel)جبرائيل de Paris)باسيفيكالأبوالئانيPacifique)

(de ProvineجستالأبفكانالثالثوأماJuste de)

(Blacevais.يفتحواأناستطاعوابغداديغادرواأنوقبل

منالإذناستحصلوابعدماالنصارىدورإحدىفيمصلّى

نفسهالشهرمنعشرالخامساليومفيواحتفلواالحكام

الأرثوذكسنايرِّسلاوالنساطرةمنغفيرجمعحضرهساّدقب

نأالكبوشيونالآباءاستحسنذلكأثروعلى.موُّرلاووالأرمن

الأبوهوفيهامنهمواحداًفأبقواالزوراء.فيلهماًّرقميقيموا

الكاثوليكيةالكنيسةإلىالنصارىاجتذابفيَّدجالذيجست

وهي:رؤوسهمعلىاشأسالاههح(5)الكبوشيويلبسونلأنهمبالكبوشييندعوا(1)

.الراسغطاءبمعنىإيطاليةكلمة

15



جبرائيلالأبأما.(1)عليهمزيدلانجاحاًمساعيهفينجحوقد

منإذناًلينالاايرانإلىهتوجهينبغدادفتركاباسيفيكوالأب

فيوالأخرىأصفهانفيالواحدةالرسالتيقبفتحعباسالشاه

مزوداًبغدادإلىباسيفيكالأبوعادبرغبتهماففازابغداد.

تشرين28فيخانقوليصفيإلىعباسالشاهكتبهبكتاب

بغدادفييبنواأنللكبوشيينفهـيهيأذن(م1628)سنةالأول!

.(2)مهلداراً

بغدادوافواأيامةّمجصعوباتالكبوشعيونءابَالا"لاقى

(م1631)ششةجستالأبفاشترىعليهاتغلبواقدولكنهم

مأوًىرهبانيتهولأبناءلهواتخذهاالقريةرأسمحلةفيداراً

وهي.يوسفالقديس،اسمعليالكنيسةتلكوكانت.وكنيسة

.(3)الاسمبهذاالسلاممدينةفيتدِّيشكنيسةأول

الكبوشيينءابَالاأحدبغدادإلىقدمالغضونتلكوفي

فيها.الوحيدينالأوروبيينالمرسلينمنهمإخوانهأنفوجد

واستجاعللوعظيتفرغوهوابرئي!ب!أولهم:ثلاثةعددهموكان

والثاني.متعددةطوائفمنكثيرونالكائوليكلأدنماالاعتراف

والأناشيدواللَّائينيةالإيطاليةةغُّللاالمدرسةفييعلّموهو

قداساًعيدكلّفييقيمواأنالكبوشيينعادةومن.الكنسية

(2)

(3)

.ه!سالعراقفيالكاثوليكالأرمنتاريخ

.1:352عراقيةمباحث

.7ع1955لسنة12العددالنورمجلة

ا!ل



بلاالجميعيعالجطبيباًراهباًفكانالثالثوأما.أثنائهفويعظون

جريأوربانوالايطاليالكاتبكلههذاويؤيدتمييز.الوى!برفت

وقدوديركنيسةبغدادفي"للكبوشيين:فقالول(Urbano!!ثمس!قأ

المسلمينواحترامبإعزازوفازواعظيماًنجاحاًأحرزوا

والأرمننايرِّسلاو.والرياضياتالطبفيالرائعةلمهارتهم

يتلقونوأولادهمكنيستهمإلىيترددونبالكثلكةدانواالذين

.(1)"1ُّدجكثيربغدادفيالنصارىوعددمدرستهمفيالدروس

بحبوحةفيالسلاممدينةفيالكبوشيونءابَالاعاش

كنيستهمإلىيترددونالنصارىوأخذوالسكينةالراحة

الفرنسييناليسوعيينالآباءأحدقالول.منهمالأسرارويقبلون

سنةنيسان19فيالموصلمنقادماًببغدادمرّبعدما

راحةحازوابغدادفيالكبوشيينالمرسلينإنمإ:1675)

ةلاحَّرلاوقال."تركيةبلادمنآخرمكانأيفيلهامثيللا

في7بغداددخلالذي(PaulLukas)لوكاسبولالفونسي
قالول:الكبوشييقءابَالاعلىضيفاًوكلّ(م1751)سنةأيلول

مريمولادةعيدفيهالواقعأيلولشهرمنالثامناليومففي

فيحضرواقدنسمةمائتيمنأكثررأيتإذتعجبتالعذراء

الكبوشيونالآباءفيهيحتفلالذيسلاّدقلالاستماعالكنيسة

-النهار")2(.ذلكفي

(1)

(2)

.8-7عرالعراقفيالكاثوليكالأرمنتاريخ

.\ه-8عنفسهالمصدر
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فيالكبوشيونءابَالابهايتمتعكانالتيالراحةأنغير

فتحهبعدالرابعمرادالسلطانلأنتدمولمتستقرّلمبغداد

الرهبانمناوئيمنجماعةرفع(م1638)سنةبغداد

ريَّدلاينزعأنمنهيسترح!ونالفاتحإلىعريضةالكبوشيين

محمدالشيخقبريجاورانلأنهـماأيديهممنوالمعبد

أنهبيدمنهما.الوهبانوأخرجطلبهمفأجاب.(؟)الأزهري

ميشيلبالسنيورالمعروفآغاميخائيلبمساعيإليهمأعادهما

والشامحلبفيالعُثمانيةالمدفعيةمديرالايطالي()ميخائيل

سنةوفيبغداد.حصارأثناءفيحسناًبلاءأبلىقدوكانوبغداد.

المعبدريَّدلالمملطانيبفرمانالمذكورالسلطاندّيأ(م1639)

محمدالسلطان(م1655)لممنةفيأيدكماالكبوشيينللرهبان

(3)دابغدواليالخاصكيباشامحمد!أنغير.(2)حقوقهمالرابع

الشيخلقبرمجاورينلكونهمابهدمهماأمر(م1658)سنةفي

بجامعاليوميُعرفجامعاًأنقاضمهماعلىوأقامالأزهريمحصد

الخاصكي.

فيسيماولاعملهمحلىالواليندمواحدشهروبعدهذا

(1)

(2)

(3)

.9:613العربلغةمجلةالأزهريمحمدالشيخقبرعنراجع

79-4:6الأحدنشرة - IVA.

بغدادمساجدوتاريخ.9:278العربلغةمجلةالخاصكيجامععنطالع

)بغدادالأثريبهجةمحمدتهذيبالألوسيشكريمحمودللسيدوآثارها

.39-37عول(ص1346
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داراًفأعطاهمالكبوشميين.الاخوةأحدمنهشفاهإذمرضهأثناء

سردابالدارتلكفيوكان.ابتناهالذيالجامعإزاءواسعة

أما.الدينيةرتبهمفيهيكملونوأخذواكنيسةجعلوهواسع

ثمحلبلبريداًّلحمالسابقفيكانتفقدالمذكورةالدار

الهندشركةلبريدالشؤونمديرالإنكليزيللسفيراُّرقم

مامأاليوموموقعهاوالفراتالبصرةطريقعلىالواردالشرقية

كانتإحداهمادارينإلىمقسومةوهيالخاصكيجامع

.سويدةليعقوبوالثانيةموسىأنطونبنغالبلإسكندر

رّمعوحين.المذكورينللآباءمدفناًالأولىراَّدلاوكانت

الجماجممنمئاتفيهاوجدالحاليةدارهغالبإسكندر

.(1)العظاموهياكل

وأربعينثلاثزهاءالدارهذهفيالكبوشيونالآباءحلّ

وقد.الدينيةالواجباتجدرانهابينيقيمونراضونوهمسنة

معتقداتهم.وتباينطوائفهماختلافعلىبغدادنصارىوافاها

طقوسهمبحسبالدينيةشعائرهمبتأديةلهميسمحونوكانوا

.(2)مهبخاصةكنيسةلهميكنلملمنسيماولا

(1)

(2)

.776و976-هـ4:86الأحدنشرة

.9عالعراقفيالكاثوليكالأرمنتاريخ
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الطرمليير2اياباثنيستا

ال!اتيركنيستاأو

نيسان35فيالبصرةإلىقدمواقدنوّيلَمركلاءابّالاكان

البرتغالي.باسيليوسالأبالرئيسيتقدههم(م1623)سنة

نايرِّسلابطريكهدايةبطرلسزاربحلبمرورهوعند

ة!لاإلىرجوعهفيوجد(م4165-1369)الأرثوذكس

.(1)الشأنهذافييكاتبهأخذالبصرةوصللماو.الكاثوليكية

البصرةفيبيعةشادواقد(م1622)سنةبعدالبرتغاليونوكان

وفي.(2)نصرانيةأقلياتفيهاوجدواقدلأنهمسيمرمحلةفي

كنيسةالرسوليالنائبأغناطيوسالبصرةفيبنى(م6521)عام

المارالبرتغاليينبيعةتركتثم.(3)مريمالعذراءباسمكبيرة

(1)

(2)

(3)

.هعه(؟922)بغدادجرجيعبدالأحدللمنسنيورالشرقيةالكنائستاريخ

1ترونأربعة 10 o119و.

Gollanez (H): The settlement of the Ordor of Carmelites in

.329-330.Mesopotamia (London)(1927) p

نصريبطرسللأبالسّريانوالمغاربةالمشارقةتواريخفيالأذهانذخيرة

192)الموصل :2 )1 91r.
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(م1679)سشةفيرئيسهمفعيّننيّيلَمركلابيعةوبقيتذكرها

.(1)إيرانإلىوسافوفرنسيًّاقنصلاً

بولسالراهبالأبببغدادمرّقد(م5861)سنةفيوكان

وبعد.المدينةهذهدخلكومليمرسلأوليعدوهولصيمون

اسمهآخرراهباًنجد(م1657)ةْمسفيأيقرننصفمرور

فياجتازهاالتيالعراقيةبعفالمدنيصفماريةفمي!سترو

طريقعلىالبصرةمنسافروقد.الهند.ديارمنعودتهأثناء

(2)والبقاعالأماكقمنشاهدهماكلرحلتهفيفدوّنالفرات

ثةثلا(م61"4)!شةأوفدمنالثاقليميسإبالأالباأنالأخباروتؤيد

ألمانيةالبر،طريقعنالعجمبلادإلىنيّيلَمركلا"الآباءمن

الرسالةهيالأقطارهذهفيالبعثة"وكانتفا/لقوقاسفروسية

مَليّونالكروكانمأ.9561)عامأصفهانفيتأسستالتيمحينها

مواكزهمتعددتماوسرعانسنواتأريعقبلالهند!صلواقد!

الفارلهي")3(!الخليجلممواخلعلى!لكبعدوانتعثمرواملباريْهل

16)سنةوفي YAالكومَليّوالبرنارديالأببَضن(م

بالصمأصفهانلمدينةرلمموليًّاونائباً)بعْداد(بابلعلىأسقفاً

(1)

(2)

(3)

.117صترولقأربعة

.334.The Settlement of the Ordor, of Carmelites in Mesopotamia, p

`V:4الأح!دنشرة lV- V'll,

المطرافهـرتعرببتسرانأوجينللكرد!نالالكلدانيةللكنيسةتاريخيةخلاصة

ر!كاهرء!".176!س(1939)الموصلالصائغسليمان
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نأنيّيلَمركلاءابَاللولهيأذنلمبغدادحاكمأنغير"ظن.

أقيمولما.أصفهانيسكنواأنوخلفاؤههوفاضطريلىخلوها.

سمح(م1642)سنةبابلعلىأسقفاًالكرمَليعمانوئيلالأب

بغداد)1(.يقطنأنله

تدعىتقيةةيح!يسمامرأةتبرعت(!ا628)سنةوفعب

Marie)ريكوارماو! Ricouard)آلافستةقدرهنقديبوقف

البابافخصص.الشرقبلاد!ْهلالكثلكة)نشرإممبااني)2(روبل

اللَّاتينية(3)الأبرشيةلأل!إق!فةالمبلغهذارييمقما!ثلاإربان!ع!

كرسب4.فييقيموأنفرنسيامطرانهاليكونأدقيفموهمليا:!ابلمةا

فيالسابعبيوسالمابما3حكا4راعه!ها!لًأ!سعي!سذاغرْهلاوإدىْ

علىالوقصْ!ذاريعينفقأن(!1781)ة!!مخزيوالنما11

نف!معهـا)4(.الأبولثمية5هدْلفوقيي

سنةنحوأسولمتفقدنييلَهوكلالا،باءلمحفدادرلمهمالةأما

الفرنسي،ريلَمركلاوارلهماريةيوسفا!خديوم(م97!1)

ةلا!درللرهـولينائبأولوهو(!1742سنة)المتوفر!ا

لمالنصلهساركطأطأصنهيربغداد.يْهلادارتهز!وموكانةي!لَمركلا

مدةلهْبقحي.الوشما!!نخوفاًفي!ولمفيإيوائهعلىيبحعووا

.1v"2هانالأفيوذخيرة.23-6:22دح.ألالْيثمرة(1)

4ي.الإزكليؤالباوذدالاسبانيالروبليقابل(!)

حية.الكفالألهممقفولا؟"بهـايرا!الأصليونانيةكلمهّ:الأبرلهفمية13)

.194"2:193الأذهانذخيرة!!)

يلا2



وأالبصرةإلىوأخرىبكرديارإلىتارةيتنقّلسنواتثماني

حلبإلىهربحتىالأنظارعنبعيداًالسلاممدينةفييسكن

الأب(م1728)عامأواخرفيعوضهفأرسلفيها.واستقرَّ

أحددارفنزلرسوليًّا.نائباًالكرمَلي(Baillet)بايهعمانوئيل

ولما.بسجنهفأمرالحاكمإلىبهفوشيبغداد.فيالكاثوليك

فأُطلقبغداد،فيلدولتهقنصلاًهاّمسفرنساسفيرلدىخبرهصار

أعمالمنبنديثيريإلىسافرثم.(1)مّلعيويظوشرعسراحه

واليإلىبرسالةيزودهأنالمدينةهذهحاكممنوطلبالهند

للآباءداربإقامةلهليأذن(م1748-1736)باشاأحمدبغداد

فيداراً(م1731)سنةابتاعقدوكانأمنيتهفنالالكرمَليّين.

بنعبدالعزيزاللّهعبدالمممهرجلمنالغزلسوقمحلة

صغيراًمعبداًفيهاوأنشأوأصلحهااهمَّمرفالكِلداني.كرومي

اسمعلىجعلهرومامنبإذنثم.الرسولتوماماراسمعلى

ساّدقأولوأقيمالعذراءخطيبيوسفومارالرسولتومامار

فييقعالمعبدهذاوكاننفسها.السنةمنتموز14فيفيه

مديدةمدةأشغلهالذييوسفالقديسمدرسةسعوداب

يؤديباباًمنهقسموأصبحالآنهدموقد.للمطالعةالطلاب

هذاوسعحينوبعد.المذكورةوالمدرسةالكنيسةفناءإلى

الذيماردينمنالكرمَليالمرسلإغناطيوسالأبالمعبد

.178صالرحمانوعناية.128عالعراقنصارىتاريخ(1)
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ولفانج.الأبوسعهكمامؤقتنائبباسمبغدادرسالةرّبد

تمِّمروقد.سنةومائةأربعينزهاءعامرةالكنيسةهذهوبقيت

صلواتهموغيرهمنايرِّسلاوالكِلدانفيهاوأقاممراتعدة

هذهعلىواستمرّوا.(1)كنيسةلهميكنلمإذأبناءهماودّمعو

الآباءأمابهم.خاصةكنائسلهميبنونشرعواحتىالحال

الكنيسةهذهإزاءالواقعةالدارفييسكنونفكانوانويلَمركلا

ففياسطيفان.عبدالأحدالسيدإلىسنواتقبلتعودوكانت

(Sacristi)م!سكرستيه)2(إلىيؤدينفقالأرضيسردابها

الحبر،لتهيئةالأخيرةالأزمنةفيتصّصخوقد.الكنيسة

الخط.يمارسونأيامالطلابعلىيوزّع

ءابَالاأنآخرإلىوقتمنيذيعونالوشاةوكان

ففي.جنسيتهمتغييرعلىالشرقيينالنصارىيغروننيّيلَمركلا

ديردخلالصبحصلاةأثناءفي(م1737)سنةآبشهرمن25

سليمانالكهيةأرسلهمالأعراببزِيِّرجالالمذكورينءابَالا

(1)

(2)

V':4الأحدنشرة 6 A-VWفيالزمانحوادثومختصر.26-6:22و

عبدالأحدالمنسنيوروضبطهبوضعهاعتنىللسّريانبغدادأبرشيةتاريخ

المطرانيةمكتبةفيمحفوظمخطوطوهو(1928)سنةالسِّريانيجرجي

.(22-21ع)بغدادفيالكاثوليكيةال!ريانية

ةغُّللاكتبةلدىدعيتوقد.المقدسةالأمتعةمخزنبمعنىدخيلةكلمة

الحلليرتدونحيثللشُّمامسةالخاعرالبيتايدياقون()بيثالآرمية

الكنسية.والألبسةالمقدسةالأوانيفيهوتحفظالدينية
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بايهعمانوئيلالأبوساقواالحكومةبختمويُّداافختمواباشا

يطلقولميومينبقواحيثالمسجنإلىالكاثوليكمنهعهومن

و*كيلالإنكليؤكيى(Darell!)!ارلهاالمستوبمساعياّلإسواحهم

منباهظاًمبلغاًد!موابعدهابىمخدادفيالمثرقيمةالهندشوكة

.(1)المال

علىالأرفوذكسالأرمنالمعتولىأيا!(م4174)سنةوفي

أصحابهاهم!الصيدانفينادلِكلاوالنساطرةكنيسة

الأبالأحوالتلكفيالأولالمرجع5ئانولالعشوجاعهاه

مهارتهليففونبغدادفيذاكإذالثش!رالدْيال!ومَليليانذر

مظبالفماسليمانالكهيةطمل!ْهلالوسولية.غيرتهوشعدةبالطب

كيساً.وع!ثصوين4!ص"ذلكلقاءوالكِلدادْالنممماطرةيدفعأن

الأبرفيقهمعالمططوبالمبلغيجمعليانذرالأبطلهْأخذ

كيساًوعهنعوينواحدمنأكثرجمعلهمايتهيألمولكانفيدال

الأ!حينئذٍفعوّل.المبلغيكنملواأدنماأبواالنمهمماطرةوجوهلأن

ويتغصلال!سمؤولبةليتملممنهمدانإلىا!سفرءلىلي،نذر

ثمبغدادفغادربالئها.س!ليمانبهوعلالذكولالوعد!قبشرفكا

قدالكاثوليكدا!طضاشاهد*حيعفإليهايرجعأناضطر

ثانجةولفسبالهثماأصه!دسلاحدارنزارتكيوركلأنالستحفحل

الصصرقيين،4النصارصلموواقدم!نأمدّعياًنيّيلَموكلاءابَالاب

،2:87النورمجلة(1)
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أحهممدرضيإذاالخزيشةإلىكيسمائةمِّدقيأن!وتعهد.عربيين

إلىويس!لصلهاأيديهممنالمذكورينءابَالاكنيسةعزعثء3امثلاب

وأرب!ينأربمع!ةزهاءالعمدجقفيباشعاسليمانفؤج.!كالأرمن

مقصودالقسبينهمومنوجوهـال!كاثوليلفمنشخصاً

وأهانهفزجرهليانذرالأب!استدعىثمالكِلداني.الموصلّي

نائهممب!حضرحتىمدةتصضرولمخائفاً.عنده!مف!وجبالكلام

بإخراجبالنماأحمدأمروب!لغاالحكومةلاْحرأحدمعالقاضي

بختم.وختماهماالكنيسةومنمسكنهممننيّيلَموكلا2ابَالا

اموأةر!ي!غصلالمجمتس!افيفأسكنت!معوىبدونالآباءلهنبقي

أدطبيد.الثانياليومهساءإلىفيهوبقوابربارةاسم!امسيحية

لْيوانوإِخمادالولمماةمسامحيإ!باطمندمكّن!يانذوالأب!

أمرتالتيباشاأحمدال!زيرأختيدعلىو!لكالاضطهـد

وإعا!ت!همماوكنيست!نييلَهركلاالاباءهمأوكطعنالختمبوفع

قاسواا!مبعدىالكاثوليكءانجُئصلمالمعراحوإطلاقأصحابهـماإلى

بالثمانا!يلسكهيتهبالفماأحمدمرأثم.أيا!خمس!ةمدةال!ميقهن

مهكوأالصاس!تقجالأحمص!لهمالهمتقبلهنذرلياالألمحبطمعقتهاصديجد!أدق

اكومَليهـيق)1(.اءابَالايزعجمنكلبالضوبطوهـد!الإكوامكل

الالشواليةبغدا!مملوائفذخد!الكومَلمةالرلممالةواست!وت

ف!تح!ورثم!م9!2ـه)ةْمسأغلقث!قدأ!ال!غيوجلصلة.خدمالمحظ

.136-13وه95-89:!النورمجلة(1)
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رُفعت(م1848)عاممنأيلول8وفي.(م1838)سنةأبوابها

(م1874)سنةوفي.المطرانيةمقامإلىاللَّاتينيةبابلأبرشية

!(1)الإيرانيةالقصادةإلىوعهدتعنهاأصفهانأبرشيةفصلت

إزاءالواقعةالحاليةيوسفالقديسكنيسةمؤسسأما

مارية)جوزيف(يوسفالرئيسالأبفهوالقديمةالكنيسة

1A)سنةبغدادوافىفقد.(م1898سنة)المتوفى 5 Aووجد(م

سنةأوروباإلىفرحل.اًّدجضيقةنيّيلَمركلاالآباءك!يسة

سنةوفي.جديدةكبيرةكنيسةلإقامةتبرعاتيجمع(م1864)

أحدساعدهوقدالكنيسةيشيّدوأخذبغدادإلىعاد(م1865)

لهفقدمأصفر.جبرائيلحنوشالمعروفالسيدبغدادنصارى

ملاصقةصغيرةدوراًفاشترى.ينقصهكانماليكملمبلغاً

فيهاووضعالكنيسةأسسشقثموهدمها.القديمةبالكنيسة

وبعد.(ما186)سنةأيار2هفيعظيمباحتفالالأولالحجر

عينهاالسنةفيوأقيم(م1871)سنةفيالبناءتئمسنواتخمس

ارتفاعويبلغصليبهيئةعلىوهي.جدرانها)2(بينساّدقأول

الآباءمدفنفيمؤسسهافيهاودفن.(3)ًارتموثلاثيناثنينقبتها

(1)

(Y)

(3)

444و2:194الأذهانذخيرة

أبرشيةثاريخفيالزمانحوادثومختصر.7"9-1/475"الأحدنشرة

.22!سللشريانبغداد

:1عراقية)مباحثاْمشارثلاثةالفبةهذهمناعلىالغزلسوقجامعمنارة

147).
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حيطانهاعلىوعُلّقعديدةتماثيلفيهانُصبوقدالكرمَليّين.

.القلوببمجامعتأخذخلّابةبأصباغوصُبغتفريدةصور

الجنوداتخذام(9اV)سنةمنآذارأوائلوفي

احترقتغادروهاولما.مستشفىالكنيسةهذهالعثمانيون

تلتهمهاالنيرانوكادتداخلهافيالواقعةالخشبيةشرفتها

إطفاءفيالفضلذويمنجماعةبذلهاالتيالهمّةلولاكلها

الخارجيةجدرانهاتمّمُرام(923)عاموفي.النيرانتلك

يومنا.إلىقائمةتزاللاوهيالزاهيةبالأصباغداخلهانهُدو
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!كا!لطلاءنال!ي

الأرثوذكس!الأرمنأنالكتابهذاصدرفيرأيمتط

كودمحلةفياليومالواقعةالكِلدانالنساطر!كنيسةاغتصبوا

حمام(م1746)سنةوهبَتالعشرجاعهامنيئسواولمّانزر.

طائفتهالأبناءالواسعة!ارهاالتقياتالكِلدانياتالنساءإحدى

الهبةتلكعلىصادواوقد.للكهنةومسكناًكنيسةفيهاليقيموا

النممماطرةلكنيسة!جاورةالدارتلكوكانتبغداد)1(والي

واجباتهمفيهايؤدونوطفقوابيعةوبنوهافهدموها.المغتصبة

ذخائرمنبذخيرةأتوائمالعذراء.مريمباسموأسموهاالدينية

سنةأيلول25فيابنيهامعاستمشهدتالتيمسكنتةةسيِّدقلا

علىمسكنتةالقديسةاسمفتغلّب(2)سلوخكرخفي(م1447)

(2)

.179عالرحمانعناية

حصنأومدينةأي(سلوخدبيث)كرخاالاَرميةةغُفلامنمنحوتةسلوخكرخ

باسلوخأيضأودعيت.سلوخكرخمختصركركوكاليوموسميت.سلوقس

.111-951ع(5951)بغدادالإسلامفبلالعراقمدارسكتابنا)راجعوالكرخ
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استولىالتيالكنيسةعلىالاسمهذاتغلّبكماالكنيسةهذه

يسمونهاالآنإلىالعامَّةيزالولاالأرثوذكسالأرمنعليها

الكِلدانكنيسةخدمواالذينالكهنةومق.الاسمبهذا

(م1765سنة)المتوفىالموصلّيمقصودالقمئنالجديدة

يوسفوالقسّعبدالمسيحوالقسّفرجووالقسّإلياسوالقسّ
.(م1858سنة)المتوفىالموصلّيهندي

التيالكنيسةفيحريقحدث(م1798)سنةغضونوفي

أحرقوها.قدالكِلدانأنفزعمواالأرثوذكسالأرمناغتصبها

سنة)المتوفىالكبيرباشاسليمانالوزيرلدىبهموشواثم

لمأويدفعوهاأنأبواباهظةغرامةعليهمفعرض.(م1802

وتهدمكنيستهمتنهببأنحينئذٍفأمردفعها.منيتمكنوا

الآباءكنيسةإلىيترددونوأخذواتركوهاثمخراباً.فأصبحت

الحكومةفأودعتالطقسيةوغيرالطقسيةكتبهاأماالكرمَليّين.

وزارةبمقراليومتعرفالتيالداخليةالقلعةفيمنهاقسماً

.والترابالأنقاضتحتمطموراًتركالباقيوالقسم.عافِّدلا

روسانفرنسوازجانالفرنسيالقنصلكتابحاشيةفيجاء

(1()Roussan)يأتي:ما(م1859)سنةباريسفيطبعوقد

بهم.خاصةكنيسةالكِلدان(بهم)يعنيأيضاًللكاثوليك"كان

كتابهدعاوقد(م1772)سنةمنوالبصرةبغدادفينرنسياقنصلاًكان(1)

(Description du Pashalik de Baghdad)رءَىفمسطورةالحاشيةوهذه
*ى

ءر!كاحء!".عشرةالحاديةالصفحة
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لهم.الكاثوليكغيرلحسدسنواتبضعقبلهدمتأنهاغير

العاليةالمناصبأربابإلىوهباتهموهداياهمفبدسائسهم

وهدمها")1(.الكنيسةتلكبتخويبالحكومةتأموأناستطاعوا

تشرفوهيالحكومةقبضةفيالخربةالكنيسةتّلظ

591)سنةإلىعليها Aترزيآغاعبولضقيفاللّهحيث(م
،(2)

كتبهالاستخلاصرالأسيديباشيترزيآغاإلياسبنباسي

تحتوالمطمورةالحاليةالدفاعوزارةمقرفيالمودعة

ديارمنأرثوذكسيًّاأرمنيًّاالمذكورإلياسوكان.الأنقاض

يوحنانمارالبطريركيالنائبمايدعلىبالكثلكةدانقدبكر.

الخاصرالخياطينرئيسفكانعبوشأماالكِلداني.هرمز

سيديوالدإلياسعموهووخلفائهالكبيرباشاسليمانبالوزير

أصفر.جبرائيلالكونتامرأة

إلىاهمّلسوالمتهدمةالكنيسةكتبآغااستخلمعبوش

(م1858)سنةبغدادوافىالذيالكركوماسييوسفالقس

نأأبناؤهافاضطربناء.بدونطويلةمدةالكنيسةوبقيت

ثم.أوقافهممنوقفاًوأصبحتالأرثوذكسللأرمنيبيعوها

يبقفلماليومأما.(3أالحالفقيرةعائلاتفيهتسكنبيتاًبنوها

ببغداد.الجمهوريةشارعفيأدمجإذأثرله

.2:214النورمجلةراجع(1)

الخياطين.رئيسمعناهماتركيتانكلمتانباشيترزي(2)

.21ه-2:212النورومجلة.4:585الأحدنشرة(3)
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أخذ،المذكورةالكنيسةالكبيربالثماسليمانهدماّمل

دارفيأونيّيلَمركلاالآباءكنيمسةفييصلونالكِلدانالكهنة

يوسفالقسّدارفيسيماولاطائفتهمأبناءدورمن

المعتياءأنغير.العاقوليةمحلةفيذاكإذالواقعةالكركوماسي

ورئيسالكِلدانيةلطائفةIرؤساءبينArv)سنةفيحدثقد

فيشماساً)1(كانالذيتريوشلورنس!السيداللَّاتينيةالطائعْة

أقيموقد(م5831لمشة)المتوفىاللاتينيزكرياالمطرانخدمة

نأأمرتريولث!لورنسالسيدفإنالالمعتياءسبمبأما.بدلهمطراناً

طائفةلكلوعيّنصلواتهمتأديةفيالشرقيونالكهنةيتناوب

قدنايرِّسللالمعينةالأيامأحدفيأنواتفقمعلومأ.يوماً

وهيأوفيأنطونابنة)صوفية(صفوالكِلدانيةالمرأةتوفيت

وطفقالكنيسةإلىبالنعشفجيء.الأولىنعيمداودزوج

طقسه.بحسبالقدّاسيتلوالسِّويانياللّهعبدالخوري

صلىحيثالدورإحد!إلىالنعمشوحملواالكِلدانفمامتعفى

الكِلدانية)2(.الطائفةكهنةعليه

ديبطرسالسيدالكِلداثيالبطريركيالنائبذاكإذفعزم

ات!خاذعلىطائفتهووجوهام(867سنة)المتوفىناطالي)3(

(1)

(2)

(3)

القيامأثناءفيالكاهنمعاونبمعنى)شماسا(النجارآرميةكلمة:سامُّشلا

الكهنوتية.الخدمبشؤون

.A.2-4:851الأحدنشرة

في-الإيمانانتشارمدرسةإلىأرسلوقدخسرو.منبطرسالمطرانكان
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العائدةالواسعةالدارالغرضلهذافالثشروا.صبهمخامصلّى

سنة)المتوفىسليمانوأخيهفرجيولممفبنكوركيمسإلى

الكِلدانكنيسةمقابلواقعةالدارتلكوكالْت(م198!لا

الراهباتب!دارةأطفالروضةاليوموأصبحتالحالية

.الكِلدانيات

ناطاليديبطرسالسيدشاد(م1838)سنةأثناءوفي

سقفهوكان(الأحزان)أمالعذراءمريماسمعلىالمصلَّى

يوحنانالبطريركجثمانإليهنقلوقدخشمب.منوعواميده

الكرمَليّين.دارفينحبهقضىلأنه(م1838سنة)المتوفىهرمز

المارالممصلَّىبناءعلىوشهرينسنواتثلاثمروروبعد

أجملكنيسةيشيدواأنالكِلدانيةالطائفةأبناءاستحسنذكوه

المصلَّىبهدمونشرعوا(م1842)سنةففيهنه.وأوسع

القديم.اسمهاعلىالجديدةالكنيسةموضعهفيويؤسسون

رسمامشمعودنمابنبطرسالقساشتو!(م1865)سنةوفي

فيوأدخلهاإسكندرمركوسورثةمنصغيرةأرضقطعة

القطعةتلكفوقأقامثمأمتار.بضعةفطالتالجديدةالكنيسة

21)سمنةغضمونوفي.المدرسةلتلاميذغرفاً A Iتبرعت(م

بطرسفالسيدالحقيقياسمهأمااهنأ.ك(م8351)سنةفيهاوأقيمروما

ناطالي.بديالإيطاليةإلى)بريلدا(فترجمبريلدا.كيوركيس
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داربهابتاعوابمبلغ(1)(م1888سنة)المتوفاةمضبوطلوسي

عبدالباقيالسيدابنباشيالححكيمعليبنمحمدالسيد

منآخربابلهافصارالمذكورةالكنيسةبساحةوألحقوها

وخدموابغدادفيكانواالذينالكهنةومن.الشمالجهة

يوحنادميانوسوالقسّبرتتربطرسالقسّالكِلدانيةطائفتهم

وغيرهمأوفيأنطونبنميخائيلوالقسالألقوشيالراهب

.(2)كثيرون

:%":اب%ج

إيليامارالكِلدانبطريركبغدادوافى(م1888)سنةوفي

أخرىكنيسةيبنواأنالطائفةووجوهكهنتهفحثاليونانعبو

لاضيقةباتتقدأعلاهاسمهاالمذكورالكنيسةلأن.واسعة

بالقادمينعددهمازدادالذينالكِلدانيةالطائفةأبناءتستوعب

وقراها.الموصلمدينةمنسيماولاالشرقأنحاءمن

ورثةدارفاشترواالجليلالمسعىهذافيبغدادكلدانجدّ

ملاصقةكانتالتيخانكسبرأنطوانوورثةخانكسبرمفاك

كسبراللّهفتحدارفيهاأدمجواثمذكرها.المارالكنيسةبساحة

17وفينعمو.يعقوبالخوري(م1881)سنةابتاعهاالتيخان

(1)

(2)

أنطونالشماسبنمضبوطيوسفابنةوكانت(م1858)سنةلوسيولدت

القرنمنتصفبعدبغدادإلىأتىبكرديارمنأبوهاوكان.عمانوئيلابن

للميلاد.عشرالثامن

.356-303و273-2:271النورمجلةاطلب
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الأولالحجرإليهالمشارالبطريركوضع(م?AAA)دبشةمنآذار

الأوقافوكيللّوخبغداديغادرأنوقبلله.نظيرال*!محاب

بمبيبنكفيالموحالمبلغيسحبأنفرجيوسف!كالبهفدانية

(New Bank of BombayLimited)الكنيسة.تعميرعلىليصرف

لوسيأضافتهاقدروبيةآلافثمانيةالمذكورالمبلغوكان

سنةآب14فيالمؤرخةوصيتهاإلىذكرهاالمتقدممضبوط

((1AVم)ومنصورعمانوئيلإخوتهاوأنفسنفسهاعنللصلاة

لهموقفاًتخصّمالكنيسةبأنذلكلقاءغبطتهوأمر.ودميانوس

بنمحمدالسيدمن(م1874)سنةاشترتهاقدكانتالتيالدار

أصدرثمبمالها.وعمرتهاعبدالباقيالسيدبنباشيالحكيمعلي

وإخوتها.لوسيباسمسجلالذيالوقفذلكفيهيؤيدمنشوراً

الأقسامماوأالفقراءإلىأحدهاأقسامستةإلىوارداتهاوقسمت

القداديس.بهافتقامالباقيةالخمسة

.(م1898)سنةفياّلإيتملمالحاليةالكنيسةبناءأنبيد

خياطيشوععبدجرجيسمارةماّلعلاالبطريركبغدادوصلفقد

السنةمنالثانيتشرين27وفي.(؟)(م1899سنة)المتوفى

السلاممدينةفيمثيللهيسبقلمباحتفالقدّسهانفسها

والسيدالرسوليالقاعهمدألتمايرهنريالسيدبمؤازرة

الكاثوليكنايرِّسلاعلىبغدادأساقفةرئيسنوريإغناطيوس

وتاريخ.اه.-149عالعراقنصارىثاريخكتابناترجمتهعنطالع(1)

.252ع(1957)حلبيتيمميشيلللأبالشرقيةالكنيسة
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وبعدالكِلداني!كركوكأساقفةرئيسأدموجبرائيلوالسيد

رزوقالسيداهقّوطفجدرانهافيتفسخظهرقلائللصنين

بطارهاتوالمفرقبرْعلامنالبغداديالمهندلم!عيسابي

خطربذلكلاْرفالطابوقمقضخمةومساندعريضة

إلىتؤاللاوهيعديدةمراتوصبغمترممتوقدسقوطها.

أالأحزان)أمالعذراءمريمالقديماسمهاعلىمحافظةالموم

ألفعشراثنيزهاءعليهاوأنفقالعراقكنائسأكبرمنوتعد

.(1)كثيرةوإصلاحاتترميماتإلىالاَنوتحتاتخ!عثمانيةليوة

نعصوميخائيلالمطرانالكنعيسةهذهفيدفنوقد

خياطيمنموععبدجرجيسوالبطريرك(م1!95سنة)المتوفى

سنة)المتوفىبحوصخائيلوالخوري(م1899سنة)المتوفى

.(م9291سنة)المتوفىمقصود)يوحنا(حناوالقسّ(م6991

!أفقئف!بُهكحدوللمق!صصلصلُأكحلِين!

.357-2:355النورومجلة.853-8"4:2الأحدنشرة(1)
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t،وفوكشث!ي1ال!ولامم!ثفيسة

وافىوقدبنائ!ا"بعدبغدادالأرثوذكعسنايرِّسلاالصتوطن

لثعؤوذ!م.لمفقد(م792سنة)المتوفىيوس!البطريركإليها

بغدادونزلط.المشوقبمعوطافالخليفةمنبالبراءةفحظي

يرافقه(م7859سنة)المتوفىالخامسديونيسيوسكريو!طبلا

البراءةفنال(م511آسنة)المتوفىالرابعيوحناالمفويادْ)1(

لمشة)المتوفىالسابعسويس!انثإالبطريركوأتاها!بحقولهته

المفرياندخلهاولفا.لرئاستهتأييداًبالبراءةففاز(م1281

ال!دينة.وأشرافالطوائفوجوهلاستقبالهخرجغريغوريوس

عليهفأنعمام(265سنة)المتوفر،الثانيمكيخاالجاثليقوزار

الجاثليقبهاحتفى(م1277)عامالثانيةسفرتهوفي.ثمينةبحلّة

رئاستهإلىإشارةالمثمرتعنيالأصلآرميةكلمة:المفارنةجمعهاالمفريان(1)

رئيستعادلكنسيةرتبةصاحبعلىالاسما!هويطلق.الأساقفةتولدالتي

rمجمعهفياوروتوماالمطرانقال.الأولالأساففة 19 : 1 o),-المفريان"

."الأولالأساقفةرئيسأيالكبيرالمطرابوليطالكنسيالاصطلاحفي

rl



وأشرافأساقفتهلاستقبالهفأنفذ.(مأ281سنة)المتوفىدنحا

والمطارنةالمفارنةأما.(1)إكرامهفيزادزيارتهولدىطائفته

شعبهمأبناءلزيارةالسلاممدينةإلىيترددونفكانواوالأساقفة

لتأسيسالسعيكلوسعواتقدمهمخيرفيهُّلكالجدَّاوّدجف

بيعهم.

إليهارجعوامدةوبعدبغدادالأرثوذكسنايرِّسلاتركلقد

.(2)عائلةأربعينعددهموبلغالنصرانيةالطوائفسائرمع

كانحيثالحاليةالميدانمحلةأطراففيكنيسةفشادوا

الآباءسجلاتفيذكرهاجاءوقد.النصارىمعظميسكن

هذهأنغير.(3)93رقممحرفتحتالأستانةفيالكبوشيين

أيامالعثمانيينإلىثانيةبغدادعادتبعدمااغتصبتالكنيسة

تلّوحثم(م163A)سنةفيالرابعمرادالسلطانفتحها

.(4)ًاعماج

(2)

(3)

(4)

.2:64و52وه488و377:االأذهانذخيرة

.51صالشرقيةالكنائستاريخ

.4:827الأحدنشرة

.4:676الأحدونشرة.7-6صعشرالثانيالعددالأولىالسنةالنورمجلة
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الطاثوليكالل!دوياىمم*نيسة

منشخصاًعشرينزهاء(م1715)عامبغدادفيكان

وخمسينمائةأضحوا(م1731)عاموفي.الكاثوليكنايرِّسلا

منأتى(م1783)سنةوفي.شؤونهميدبركاهنلهميكنولم

سنة)المتوفىجروةميخائيلإغناطيوسالبطريزكالموصل

بواليهافلاذ.هّدضكاذبةولثماياتأثرعلىبغدادإلى(م1185

حاكمإلىبتوصية0وزوّدبراءتهعلىوقفالذيباشاسليمان

وكان.وإكوامإعزازبكلإقاهتهمركزإلىوأرسلهالموصل

مدةنيّيلَمركلاالآباءلد!كريماًضيفاًحلّقدذاكإذعْبطته

في3هرَّطسبكتاباطائفتهأبناءأمرإليهموعهدأشهرستة

لأبرشيةتابعةفكانتبغدادأما.(م1785)سنةحزيران

.(؟)الموصل

AYالأحدنشرة(1) 9 - AYV : f.أبرشيةتاريخفيالزمانحوادثومختصر

.23-22عبغدادللسِّريان
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1سنة)ال!!هموفىبشارةبنهامقورلسال!مميدنصبكا A 2 Aم)

إلىاَخوإلىوقتمنيتوددفطفقيليهاهوماا!وصلاعلىألممهمفاً

كاهناًالشُّماسفيهاوأقام(م17!8)لممغةوافاهافقد.السلاممدينة

فيجاءهابعدماالموصلإلىبهوعادعبدالنووحنابنمحبدالكريم

رعيته.أبناءبأمورواهتم(م1817)سعنةوفي(م1813)سنة

يكنلمإذقرقموشقريةومنالموصلمنكهنةإليهـافأرسل

البغداديينالقسولصأقدمومن.(م1785)لمشةإلىكاهنلهم

(م1854-1797)المانيوسفالقسالكاثوليكنايرِّسلل

991_\855)"سكمن"سكمانيولصفوالقسررّ Aخدمالذي(م

.(1)ةنسوأربعيقأربعزهاءوطنهبغدادفيطائفظ

لدىةنوَالاتلكإلىيعوفونالكاثوليكنايرَئمعلاوكان

الحكومةفطالبواالأرثوذكس!.نايرِّسلابوالحكَامالولاة

1)سنةفيبفرمانفأيدتهاطائفتهمبحقوقالعثمانية ArAم)

الأسقفوفاةفىوبكل.بهمخاصةًكنيسةًي!ثميدواأنوخوّلتهم

يليهاوماالموصلأبرشميةعلىمطراناًأقيمالمذكورفوركس

الزوواءفأتى.(م1855سنة)المتوفىمحفوظعيسىالسيد

1)سغة ArA(م1841)سنةوفي.سنواتثلاثفيهاومكث(م

كانونر!شفيفابتاع.لطائفتهكنيسةتأسيسفيوجدَّثانيةأتاها

ديروتاريخ.26عنايرِّسللبغدادأبرشيةتاريخفيالزمانحوادثمختصر(1)

رِء1946البنانال!ريانيأرملةإسحاقللخوريةفر!ثلاديرأيالنجاةسيدة
ىيَ

ر!كاهرءئرَء.243-242و13ْص
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الشرقيبرَّدلافيالواقعةواَّدلا(م1841)سنةمنالأول

وقد.الحاليةالسِّريانيةالكنيسةمدخلإلىا!يومالمؤدي

حنابنقسطنطينابنةلوسيوقفتهاقرشاَلافبخمسةابتاعها

التيروُّدلامنالأولىالداروهي.الآمديالكِلدانيالتاجردانا

عينهالشهرالسالمعمنوفي.الأولىالكنيسةمحلهافيأقيمت

الأولىالدارتلكمنيبنيمحفوظعيسىالمطرانسيادةأخذ

بناءهاوأنخزبغداد.فيالكاثوليكنايرِّسللالأولىالكنيسة

.(م18!2)سنةمنالثانيكانودنمامنالأولاليو!فيوقدسها

قداسأولجدران!ابينأقامنفسهالشهرمنالثانياليوموفي

محهمورت!اوعلّقدنس؟لابهاالمحبولالعذراءمويمبالمممودعاها

ماأ،أذرعستوعوضهادْراعاًثلاثينطولهاوكان.المذبعفوق

.ذراعونصفأ!رعسمتمازهاءارتفاعها

ينةمدىفيالكاثوليئكانايرِّسلاعدددا!زاالزمنوبمرور

سنة)الهقوفىسعمحيريأنطونالبطريركفأراد،السلام

أسقفاً!أقام.الموصلأبرشيةعنبغداديفصلأن(م1864

21)سغةفيعليها Alجرخيروفائيلإثناسيوسالمطوان(م

نايرِّسللبغدادأسساقفةأولوهو(م1895سنة)المتوفى

.(1)ثوليكالكا

طائفتهأمورفيالجدّكلجرخيروفائيلالمطرانجدّ

299-218صالشرفةديرأيالنجاةسيدةديرتاريخترجمتهعنراجع

-649و596و589.593مالرحمانوعناية IiAj 6 ii.
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كنيسةيشيدأنفعزمتقدمها.سبيلوالرخيمفيالغاليوبذل

ملاصقةدوراًفابتاعوارعيمته.أبناءسخاءعلىمعتمداًجديدة

اشترىقدالمذكورعيسىالمطرانوكان.القديمةبالكنيسة

يوسفامرأةتريزةوقفتهاالتيبالمبالغالمازدينييوسفدار

ابتاعوها:التيالدورومنأندريا.توماالمرحومرضيعةحبش

العاني،والسيد،الموصليإحجوإلىتعودكانتالتيالدار

بنتحانيإلىالعائدةوالدارعبودعائلةإلىالعائدةوالدار

بيتمنأذرعأربعةزهاءروُّدلاتلكإلىأضافواثمنوح.

بهلوانسركيسدارمنصغيرةأرضوقطعةكسبرخان

"الكنيسة)1(.فناءفيودمجوها

فيكنيستهميشيدونالكاثوليكبغدادسريانشرعلقد

وقد(م1862)عاممنالثانيكانونشهرمنالثانياليوم

الهيكلاليومعليهاالقائمالقديمةالكنيسةفيهاأدخلوا

الأولكانونمنالسادسفيبنيانهاوأنجزوا.والسكرستية

المطرانبتقديسهاقامعينهاليوممساءوفيام(863)عام

وفي.النصرانيةالطوائفسائرالحفلهذافيواشتركجرحْي

ورقةفيوردوقدفيها.القداسسيادتهأقامالتاسعاليوم

"لما:فيهايقولنفسهالمذكورالمطرانسيادةبقلممسطورة

اًّدجوصغيرةصغيرةبغدادفيالسِّريانيةالأبرشيةكنيسةكانت

.218-15:215الأحدنشرة(1)
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أخربهابأنالتزمتالرسميةالأيامفيالشعبلتجمعكافيةوغير

كانتاّمعأضعافثلاثةتوسيعهافيزدتوقدعمارتها.وأجدد

.cسابقاً")1

بزخارفبغدادفيالكاثوليكنايرِّسلاكنيسةامتازت

وسطفيالواقعبابهاأماهياكلها.جدرانونقوشبنائها

الهندديارمناشتراه.ةقِّدلاوالاتقانغايةفيفهوالكنيسة

هذهتزالولاروشا.)جرجيس(ججوإلياسالسيدنفقاتهودفع

.اليومإلىباقيةالكنيسة

القسّابنإيلياالخوريالخارجيالكنيسةفناءفيوقبر

بشارةبهنامقورلسكاهناًالأسقفأقامهالذيالقرقوشيمتى

هبَّصنحيثبغدادإلىأرسلهالخيوفيهتوسمولما.ذكرهالمتقدم

وقدمنها.غيابهأئناءفيسيماولاالسِّريانيةطائفتهليَسُوسخوريًّا

دحُلو.سنةوالسبعينالخمسزهاءوعمرهربهجوارإلىانتقل

فبهنام.ىّتموبهنامهماابنينوتوك.هّللاعبدالقسّجانبفي

فجاءىّتمأخوهأما،قرقوشقويةفيبالطاعونمصاباًتوفي

أسراليوممنهمتتألفوبغاتبنينوأنجببغدادإلى

.(2)الخوري

U)

(2)

15:17Yالأحدنشرة IA- Y.أبرشيةتاريخفيالزمانحوادثومختصر

.34و32صنايرِّسللبغداد

الزمانحوادثومختصر،69وه13:285و832-4:829الأحدنشرة

.32-3عاللسّريانبغدادأبرشيةفي
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جرَّدلاعندمقبورينإيلياوالسخورياللّهعبدالمسّبقي

ومنالقهمديمةال!كانخيسةمقالأعلىالطابقإلىلمسابقاًالهـمؤدي

فيالمذكورجرَّدلاأدخلو!ما.الافداميةةيناير!ِّمسلاالمدرلسة

سنةفينقلالكهنةيسكهمنهالذيالحاليالجديدالبناء

السِّريانيةالكنيسةداخلإلىعظيمباحهمتفال!وفاتهما(م9932)

ليةهلحاا

لى9م-ط!-++!+!،!ك!!ة+آ!

ص!تية
المثعندين
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رًِ*ىء*ء

ال!ثاثوليلصاال!و!لظثنيل!مة

ي!وريوسولغوالأرمنيالبطويولةأرسل(م5185)دمشةفي

الدَّير)1(بغدا!إلى(م1A1?'-1VAA)كوبيليانالخامسبطرس

شؤولنماعلءليقف(م9!2!دممنة)المتوؤىميالأرضروخوكاس

بنالمشفما!ادوربخماأوانيمسالتاجربمساعدةفاشتوى،طائفته

ذكوهالمارغريغوريوس!البطريرلثوبأموالبزركانباشيكسبو

يْهلموقعهـ!اوكانبها.ملاصقةصغيرةوأخوىكبيرةداراً

الأرمقكئْهمهممةفيهتقومالذيالموضعفيالذزلسوقمحلة

إلىوأضمفتالصغيرةالدار!د!تكاثم.الحاليةالكانوليك

ومصمفىم!معكناًةن!ك!ااذلمخذهاواحدةداراًفأصجحتالكبيوة

لئالْي.االطابوٌ!فيالصهنيةغرلهْهاإ!دىافييخةيلِّدلار*تبهمدقيمودط

إكأإرفا!ملوبغدادسا!وخيرالد!توكبم51/11)سمنةوفي

ميك!ايامالطإيساهاكري!لا(م9189)سنةعوصْهفأرسلمدراس

القسيص!هأوالكاهنأوالسيدبمعنىأرمنية4كلص:الدير(1)
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خدمغيوراًكاهناًفكان.(م1828سنة)المتوفىالأرضرومي

برسولفلقّبطائفتهأبناءسيماولاةّمجخدماتالنصارى

ريَّدلاالسلاممدينةوافى(م1821)سنةوفي.العاملبغداد

أولاداًيهذبفأخذالأنقري.فيتسمادنيانأنطونبنأسطيفان

والكتابةالقراءةالمصلَّىفيمهمّلعيوالطوائفكامختلفمن

لمسكنهمجاورةدورابتياعفيجدّثم.الحسابومبادئ

(امATV)سمنةمنتموز23فيابتاعفقدبالمصلَّى.ملاصقة

ثانيةداراًوابتاع،ش!يشجيحسينابنةحبيبةمنصغيرةداراً

عليبنمحمدإلىتعود(م1827)سنةبَا3فيخربة

لأنمصطفىزادهإبراهيمبغدادقاضيلبيعهاسعىطوسلي

فيثالثةداراًوابتاع،مديدةمدةبغدادمنغائباًكانصاحبها

السيدابنأحمدالسيدمن(م1828)سنةمنالثانيتشرين24

حوير.اللّهعبدبنأحمدالسيدومنإلياس

واسعةكنيسةبناءفيإدخالهاقصدروُّدلااشترىوممن

آب17فياشترىفقد.مصرفيانأوانيسبنكرابيتالدير

منالسابقةللدورمجاورةواسعةداراً(م1829)سنةمن

141)سنةمنأيار8فيواشترى.خانآرتينابنةتاكوهي Aم)

ملاصقةاراًدزادهأوغرليبراهامإبنكريكورالإستنبوليلتاجرا

ووقفهاقورغيبنيعقوببنتمريممنذكرهاالمتقدمروُّدلاب

للكنيسة.

كريكورريَّدلابغدادإلىأرسل(م1835)سنةوفي
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وجوهمعفاجتهد.(م1843سنة)المتوفىدوريانأسدفاظا

البراءة(م184")سنةفنالوا.الحاليةالكنيسةإقامةفيطائفته

سنةمنالثانيكانون26فيالأولحجرهاووضعواالسلطانية

الذينالكهنةابتاعهاالتيروُّدلابنائهافيفأدمجوا.(م1841)

منقسماًفيهاأدمجواكمابغدادإلىكريكورالديرمجيءسبقوا

عبدالواحدبنيوسفإلىذاكإذالعائدةلهاالمجاورةالدار

بنتشمونيوزوجتهوتوماسحناوابنيه)أوساني(جوخجي

باشي.ترزيداود

بصمجيانتوماالديرالزوراءوافىام(843)سنةوفي

وقد.الكنيسةلانجازفسعى(م1875سنة)المتوفىالبغدادي

تدِّيشقدوكانت.(م1844)سنةالثانيتشرين21فيأتمها

باسمأبدلهقدانهريغصِّلخملاأماسمعلىالأمرأولفي

السنةتلكمنالأولكانون23مساءوفي.الانتقالسيدة

ويقال.محفوظعيسىالسِّريانيالمطرانعظيمباحتفالاهسَّدق

بندر.الأوسطةبانيهاوإنعثمانيةليرةألفبلغتبنائهانفقاتإن

البغداديمفاكيانفيلبس!الديرفتح(م1AAA')عاموفي

وجددالكنيسةجدرانفيشبابيكعدة(م1917سنة)المتوفى

الموصلمناستحضرهبمرمرأرضهاطَّلبوومذابحهاأبوابها

ونقوشبأدهانحيطانهاوزينآخرهافي)طارمة(عليهوأقام

فيالتيالكبيرةالانتقالسيدةصورةأبقىوقد.وزخارف

أنطونبنإسكندرتصويرمنوهيالكبير.المذبحأعلى



فيصوّرهاقدوكانأصلاً.والجيكيمولداًالبغداديرفوبودا

عامهنآدبط14فيالواقعالخميسمساءوفي"(م18ـه8)لمعنة

وقش!جرضيئيملروفاالسيدالكتصسةتكوي!!جدد(!18!!)

الديرفيهاسلَّدقالمئانيا!يوموفيبغدا!.فينايرِّسلاأساقفة

جدرانفيفتحثاللميال!ثهمبابيكأنبمد!كوه.المارفيلبس

ممهاالجنوبيقليلاًالجدارىنحْلافمتانتهاته!فعضةسيْمكلا

فا!مهفاشقوق.امنشياءالكنيسةطوقوأصال!الوراءإلى

بأربعةالكنيسةجدوانفألمعند،الحالطتلئ!محالهتبةفيلبس!الديو

تصاهي!هاعلىالواقفوكان.الطابوقمق!خمةكلهمماند

إلر،قائمةت!زاللاوهي(Tournie))تورنيهالفرؤسيالم!نديص

المتقد!توماوالديركويكورالديرفيهادفنمقوأقدميومناء

ذكو+هما)1(.

ضص!ثلأقى!ظأبُهعهشق!نماجمس!ا!لهرتم

.52"5:15الأحدونشرة.33-18صالعراقفيالكازوإ!لظالأرمنتاريخ(1)
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الهحتويات!!يردي

0،500،.".""".،."،.ءلي.،،،،.،..،،،الأرثودْكسالأرمن**.

51،".""."،،،.،""9،"."،."."،."،...ا!كبّوشمييقالآباءكن!صمة

12"،"،".،،"،""،اللَاثعناثم!ينكيكاوقبيلَهر!لاالأباءكفييمعتا

!م10000000،000000000،000000000"،."40(0000،0الكِلدانكنائها

3!...،"،"،.،.،،،،،1،لأ""".،"،،،الأرفودْك!سنايوِّمملالاكنيعحة

!1،،،،،،،00،،،،لأ،.،،،،..،،،،،،،الكاثولي!طلايوِّممملا! كص!مم!ه

!7000000000000000000000000000"..ال!اثو!ي!ا!ةرمنكفيسة

!ثُتض%بخ!كحهلتُتنلمتقظضصالصث!قظييئ!
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