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مقدمة

يسرني ان اعد هذا الدليل التاريخي المختصر عن بطاركة

واساقفة كنيستنا الكلدانية منذ القرن السادس عشر والى اليوم.

كنت وال زلت اؤكد على اهمية كتابة تاريخ امتنا وارشفة سير

العاملين من المكرسين وغير المكرسين في كنيستنا ليس فقط
لعمل ببليوغرافيا معلوماتية بحتة ولكن لمساعدة الباحثين
والمهتمين بدراسة تاريخ كنيستنا من جهة ،ولبعث الرجاء في

الجيل الجديد كي يستلم الراية بهمة ونشاط من جهة اخرى.
فلوال وجود العديد من المؤرخين والكتاب والمفهرسين عبر

التاريخ لما وصلت الينا الكثير من المعلومات الثرية التي
ساعدتنا على فهم اكبر لما حصل في الماضي.

التاريخ مدرسة ،واألحداث مرتبطة بصناعها .لذلك من

الضروري اإلهتمام بما واجهه خدام الكنيسة من تحديات
خطيرة .ولكن لدينا ايمان عميق ان الروح القدس كان معهم
وهو معنا يرشدهم لقراءة عالمات األزمنة وديمومة الصالة

والعمل .هذا ما اكده يسوع المسيح حينما قال في ختام انجيل
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األَيَّا ِم ِإلى ِن ِ
هاية العاَلم).

نق أر في الكتاب المقدس ان تذكار الصديق يكون الى األبد

(مزمور  .)111الرعاة لهم دور كبير في حياة ابناء الكنيسة،
فيعتزون بهم ويتذكرونهم ألسباب عديدة منها لتأثيرهم في مجرى
األحداث .انهم يبذلون جهوداً كبيرة ،ويدفعون ثمنا غاليا .منهم
من استشهد او سجن او تعذب او اضطهد او نفي او تألم

بسبب امراض عديدة يصاب بها وباشكال اخرى من اآلالم.

اتذكر مرة كتب غبطة ابينا البطريرك في آيار :2014

ُسقفا ،أي مكشوًفا للكل،
يحا ان يكون المرء أ ً
"ليس مر ً
ومسؤوالً ُيمسك بخيوط االبرشية .ينظر بإستمرار الى األُفق

القريب والبعيد ويحاول رسم شكل االحداث وتقييم

االشخاص .حياته :لقاء وابتعاد ،عناق وفراق ،موعد ووداع،

شخص في حالة طواريء
فرح وألم ،كلمة وصمت..
ٌ
وانتظار دائم!"...

وفي كلمة بعد انتهاء مراسيم رسامتنا األسقفية في كانون

الثاني عام  2014تحدث طويال عن األسقف فيسرني ان

اوثقها في هذا السفر حيث قال:

"األسقف مثل يوحنا المعمدان هو في خدمة المسيح

واخوته ،وما اإلنجيل الذي يوضع على ظهره وهو ُممدٌد
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على االرض اال اشارة صريحة الى اخالء ذاته ليمتلئ
يوما بعد
منه ويحمله الى االخرين .هذا التخلي سيسم
ً
يوم صورتَه بسيماء وجه المسيح.هو مدعٌو ليرعى شعبه
رعاي ًة خاصة وسخية ،وقد تقوده إلى اعطاء حياته امانة

لها على مثال المسيح الراعي الصالح .االسقفية دعوة
وليست وظيفة أو امتيازا ،تتطلب ايمانا عميقا وعمال حثيثا

يطبع حياته بكاملها ليرى من خالله كل انسان "خالص

هللا".

إن كرامة االسقف في خدمته وتفانيه ،وليس في

َكبر فيكم
سلطته .يقول يسوع الراعي الصالح" :ليكن األ َ
كأََّنه األَصغر ،والمترأس كأََّنه الخادم" ( لوقا -25 :22
 ،)28و" اتيت ألخدم وليس ألخدم" (متى  ،)20:28انها

خبرة فصحية – صوفية ينبغي ان يعيشها بفرح.

حياة االسقف برسامته تغدو ُملكاً لرعيته ،قلبه لها
وعليها .وخاتمه يرمز الى ارتباطه بها كالزواج .لذلك
عليه ان يبقى فيها ويخدمها بكثير من الحماسة والسخاء.

يهتم ببنات وابناء ابرشيته ويصغي اليهم كأب واخ وراع

ومربي ومنشئ .يفتح قلبه على الكل من دون استثناء
السيما الفقراء والمحتاجين والمظلومين ،يستقبلهم ويحمل
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خصوصا في هذا الزمن الصعب .أسقفيُّته
لهم الرجاء
ً
تتألق عندما يجسدها بشمولية في الحياة اليومية العادية!
االسقف في تقليدنا المشرقي يدعى حسيا ،أي حامل

الغفران والرحمة وليس حامل العصا ،وعليه اال يتوقف
عند بعض الصعوبات والتوترات ،بل بوداعته وتواضعه

وبيده الممدودة وابتسامته يتخطى كل الحواجز".

األساقفة يحيون في شركة داخل الكنيسة البطريركية .فمن

ضمن الخطوط العريضة لسينودس األساقفة ،الجمعية

الخاصة من اجل الشرق األوسط سنة  2009نجد تأكيدات

على اهمية الشركة الكنسية وعالقة األساقفة باإلكليروس

والمؤمنين:

"تتم الشركة بين األعضاء المختلفة داخل الكنيسة أو

البطريركية الواحدة ،على مثال الشركة بين الكنيسة

الجامعة وخليفة بطرس أسقف روما .وعلى مستوى
الكنائس البطريركية ،يتم التعبير عن هذه الشركة ِعبر
السينودس ،الذي يجمع أساقفة جماعة كنسية واحدة حول

البطريرك ،أب ورئيس كنيسته .وعلى مستوى اإليبارشية،
تتم حول األسقف شركة اإلكليروس ،والرهبان ،والراهبات،
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وكذلك العلمانيين .إن الصالة ،والحضور االفخارستى،
واإلصغاء إلى كلمة هللا ،هى األوقات التي توحد الكنيسة،
وتقودها إلى األساس ،إلى اإلنجيل .وعلى األسقف أن

يسهر على تناسق جميع األطراف برغم لحظات الضعف

(".)40

ثم تؤكد الورقة على منح النعمة الى كل راع او مؤمن فتقول:
"تعطى هذه النعمة بواسطة األسقف إلى كل راعي رعية

أو جماعة من المؤمنين ،حيث يوجد حتما أعضاء أقوياء
وآخرون أقل قوة .وبالرغم من حدودهم كلها ،يظلون أدوات
في يد هللا ،الذي إئتمنهم على كنز في آنية خزفية (راجع

 2كورنثوس  .)7/4وهو يصنع منهم أداة نعمته".ألني

عندما أكون ضعيفاً ،أكون قويا" ( 2كورنثوس )10/12

(الفقرة ".)41

وتشير الورقة الى المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتق خدام

المسيح وصفاته:

"وهذا يعنى أن خدام المسيح ،وكل الذين يسعون إلى

إتباعه عن قرب ،يحملون مسؤوليه ثقيلة فى الجماعة،
ليس فقط إلدارة كنيسة هللا محليا ...ولكن باألكثر على

المستوى الروحي واألخالقى :إنهم مثال وقدوة لآلخرين.
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تنتظر منهم جماعة المؤمنين أن يعيشوا عمليا القيم
اإلنجيلية بصورة مثالية .وال نندهش من أن المؤمنين

ينتظرون منهم ،بساطة أكبر في الحياة ،وتجرداً حقيقياً

عن المال والرفاهية الدنيوية ،وممارسة متوهجة للعفاف،

وطهارة أخالق شفافة .وانما ليست هذه هي الحال دوماً،
وهذا ما يسبب شكوكا بالغة للمؤمنين (".)42

حسب تعليم الكنيسة الجامعة ،االسقف هو الخادم االمين،

والراعي الصالح ،خدمته جماعية ورسولية ووحدوية ألنها

مؤسسة في الثالوث فيجب أن تكون حياته الروحية قوية ومنزهة
من كل تعلق كان ،وغذاؤها الصالة والكلمة واالفخارستيا.

األسقف هو معلم االيمان ورسول الكلمة ،خادم نعمة

الكهنوت االعلى ،وخدمته الرعوية متجذرة في التضحية
والعطاء ...له شركة مع االساقفة وخاصة في السينودس

الكنسي والمحلي ...وهي ذات الشركة التي تربط االساقفة

بالحبر االعظم.

والبطريرك هو األول بين اخوته األساقفة

وعمل الجميع يمتاز بالتواضع والتضحية .فالمحبة المتبادلة

واحترام اآلراء مهمة كي تتحقق الوحدة .يقول الرب" :من اراد

أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً ومن اراد أن يكون فيكم
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االول فليكن لكم عبداً مثل ابن االنسان الذي آتى ال ُليخدم بل
فداء عن كثيرين" (متى .)28-26 :2
َليخدم ويبذل نفسه ً
ميزات الراعي الصالح هي المحبة ومعرفة رعيته واالهتمام
بها .األسقف مدعو ان يكرس ذاته لرسالته ويصبح اداة وحدة.
من هنا لسر اإلفخارستيا دور اساسي لتحقيق الوحدة.

نق أر في االرشاد الرسولي انجيل الرجاء لجميع االمم العدد

" :11إن االسقف
ٌّ
مدعو ،باالخص في ممارسة خدمته مقتدياً
بمحبة الراعي الصالح ،إلى أن يقدس ذاته ويقدس

االخرين."...

"وبممارسة المحبة ...يصبح االسقف عالمة

المسيح ...فهو "رجل هللا".

لقد مر رعاة كنيستنا في ظروف قاسية بسبب الحروب

عالميا ومحليا والتهجير وصعوبة التعامل مع مختلف السياسات

في منطقة الشرق األوسط .هذا اضافة الى العمل مع الكنائس
الشقيقة من جهة ومع الكنيسة الجامعة من جهة .وقد استطاعوا

رغم ذلك انشاء المطابع ونشر مئات الكتب ،وتأسيس المجالت،

وبناء مئات الكنائس واألديرة والمدارس ودور الرعاية .نشطوا

ايضا في مجال العمل الرعوي والروحي حيث كانوا أمناء ،رغم
ضعفهم البشري ،على الوزنات التي اعطاها لهم المسيح ،فعلى

اسمه القوا شبكتهم.
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معلومات

في الختام نشير الى بعض المعلومات ،بلغ عدد األبرشيات

ستاً وعشرين أبرشية حيث كانت ابرشية ماردين األولى بعدد

المطارنة .شملت عملية المسح ثالثة وعشرين بطريركا ومائة
وسبعة وعشرين مطرانا واسقفاً.

كانت اطول فترة خدمة هي للبطريرك يوسف السادس

عمانوئيل الثاني وهي سبع واربعون سنة .اما اقصر خدمة
فكانت للبطريرك يهباالها الخامس وكانت ثالث سنوات فقط.

كانت اطول فترة خدمة لألساقفة هي للمطران اسطيفان

جبري الموصلي حيث خدم اكثر من نصف قرن وتوفي سنة
 .1953اما اقصرها فللمطران توما ج ار (كرا) الذي رسم اسقفا
على العمادية لكنه لم ير ابرشيته حيث توفي في الطريق الى

دير السيدة بعد رسامته بايام سنة .1879

لم يشمل البحث المطارنة المرسومين لمسيحيي مار توما

(الملبار) .فقط نشير بخصوص األساقفة الملباريين انه للفترة
قبل اإلتحاد مع روما كان هناك مطران اسمه يوسف رسمه
جاثليق كنيسة المشرق عام  1490وكان قد زار روما
بخصوص اإلتحاد .وقد ارسل الجاثاليق ايضا اربعة اساقفة عام
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 1504احدهم اسمه يعقوب ابونا الذي كان من العائلة
البطريركية الوراثية .والمطران يوسف اعاله هو اخ للبطريرك
يوحنا سوالقا حيث خلف المطران مار يعقوب ،كما وقد عين
البطريرك عبديشوع المؤيد من البابا مار ابراهيم اسقفا في حالة
غياب المطران يوسف.

1

شكر وتقدير لغبطة ابينا البطريرك مار لويس روفائيل ساكو

على مالحظاته القيمة ،كذلك اشكر السادة األساقفة األجالء

على كتابة نبذ عن حياتهم ودعمهم لفكرة الكتاب .شكر ألخي

الشماس المهندس ادور هرمز على مساعدته لي ،ولكل من
ساهم في ارسال بعض المعلومات والصور .شكر للمنقح

األستاذ امجد لويس نعوم .ارجو ان يكون هذا العمل البسيط
حلقة من سلسلة حلقات لتوثيق حياة رجال كنيستنا في العصر

الحديث.

أخي اًر ،هناك تباين وبعض اإلختالفات في المعلومات حسب
المصادر .ومن المؤكد ان العمل تنقصه معلومات اخرى كثيرة
فأتمنى من يتقدم لتكملة هذا الجهد المتواضع كل التوفيق.
 +حبيب هرمز
1مجلة بين النهرين ،ع  ،37س ،1982 ،ص.51
13

14

فهرست األبرشيات
مالحظة :الفهرسة تمت حسب الحروف األبجدية وكما وردت
في متن الكتاب كأول تعيين:

 .1اربيل (خمسة مطارنة)
 .2البصرة والجنوب (ستة مطارنة)
 .3البطريركية (سبعة اساقفة)
 .4الجزيرة (ثالثة مطارنة)
 .5حلب (مطرانان)
 .6آمد (او آمد وديار بكر) -تركيا (اثناعشر مطراناً)
 .7زاخو (تسعة مطارنة)
 .8سعرت – تركيا (اثنا عشر مطراناً)
 .9اورميا وسلماس -ايران (سبعة مطارنة)
.10

سنا -ايران (ستة مطارنة)

.11

طهران -ايران (مطرانان)

.12

عقرة (ثالثة مطارنة)
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.13

العمادية ( 11مطران)

.14

قوجانس -تركيا (مطران)

.15

القوش (مطرانان)

.16

كركوك (ستة مطارنة)

.17

بيروت – لبنان (مطران)

.18

مار اداي – كندا (مطران واحد)

.19

مار بطرس – كاليفورنيا (مطران واحد)

.20

مار توما – مشيكان (مطرانان)

.21

القاهرة – مصر (مطرانان)

.22

الموصل (اربعة مطارنة)

.23

األحواز – ايران (ثالثة مطارنة)

.24

ماردين – تركيا (خمسة عشر مطراناً)

.25

نصيبين (مطران واحد)

.26

وان (مطران واحد)

16

قائمة البطاركة الكاثوليك
حسب السالسل وتاريخ التنصيب

اإلسم

السلسلة الثانية

المقر التنصيب

 .1شمعون الثامن

آمد

1553

الوفاة
1555

(يوحنا) سوالقا

 .2عبد يشوع الرابع

سعرت

1555

1567

مارون

 .3يهباالها الخامس

سعرت

1578

1580

 .4شمعون التاسع دنحا

سلماس

1580

1600

 .5شمعون العاشر

سلماس

1600

1638

 .6شمعون الحادي

اورميا

1638

1656

عشر

 .7شمعون الثاني عشر

اورميا

1656

1662

 .8شمعون الثالث عشر

قوجانس 1662

1700

دنحا

17

بطاركة دياربكر الكاثوليك
.9

يوسف االول (عبد األحد)

1695 1681

 .10يوسف الثاني (صليوو

1695 1681

 .11يوسف الثالث (طيمثاوس)

1757 1713

 .12يوسف الرابع (لعازر هندي)

1781 1757

 .13أوغسطين هندي (يوسف

1828 1804

جمعة) آل معروف

الخامس) ولم يعط لقب بطريرك

الموصل
 يوحنان الثامن هرمزد

1838 1830

 .14نيقوالوس زيعا

1847 1840

 .15يوسف السادس اودو

1878 1848

 .16ايليا الثالث عشر عبو

1894 1879

اليونان

18

 .17عبد يشوع الخامس خياط

1899 1895

 .18يوسف عمانوئيل الثاني

1947 1900

توما

بغداد
 .19يوسف السابع غنيمة

1958 1947

 .20بولس الثاني شيخو

1989 1958

 .21روفائيل األول بيداويد

2003 1989

 .22عمانوئيل الثالث دلي

2013 2003

 .23لويس روفائيل ساكو
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موجز حياة البطاركة حسب التسلسل الزمني
 -1البطريرك شمعون يوحنان سوالقا

2

ولد في القوش عام  .1513ودخل دير الربان هرمزد

للرهبنة اإلنطونية ورسم كاهنا عام  .1540ثم انتخب رئيسا

للدير .وعندما إجتمع المعارضون للوراثة البطريركية في

الموصل عام  1551إنتخبوه بطريركا .وبسبب عدم وجود رئيس

أساقفة من بين األساقفة لكي يرسموه بطريركا ،ألن قوانين

كنيسة المشرق كانت تنص على أن يتم رسم البطريرك فقط من
قبل من له درجة رئيس أساقفة ،وهذه الدرجة كانت حص ار على

عائلة أبونا /برماما فقط ،لذلك أضطر األساقفة إلرساله الى

روما .وقد تمت رسامته من قبل البابا يوليوس الثالث عشر في
الثامن والعشرين من نيسان  1553في كنيسة القديس بطرس

 2تبنى البطاركة لقب شمعون تيمنا ً بالجاثاليق الشهيد مار شمعون برصباعي
بإعتباره شمعون االول  ،341-329ثم شمعون الثاني والثالث في الموصل
لفترة غير معلومة ،وبعدهم الرابع والخامس في الجزيرة كما يلي :الرابع
1497-1437؛ والخامس  .1501-1497ثم شمل اللقب خط ساليق –
قطيسفون :أي شمعون الثامن  ،1558-1551وخط سوالقا :شمعون التاسع
 ،1600-1580وشمعون العاشر  ،1638 -1600وشمعون الحادي عشر
.1656-1638
23

ولقب بشمعون الثامن .إتخذ من ديار بكر (آمد) مق ار له ،ولكن
إغتيل من قبل باشا العمادية سنة .1555

3

 -2البطريرك عبد يشوع الرابع مارون
كان عبد يشوع أحد األساقفة الذين رسمهم يوحنان سوالقا
في مطلع عام  1554لمنطقة الجزيرة .انتخب بطريركا بعد
استشهاد مار سوالقا في سنة  .1555إتخذ البطريرك الجديد
من دير مار يعقوب الحبيس مق ار له ،إال انه في عام 1562
نقل كرسي البطريركية الى الموصل ،وفي نفس السنة سافر الى
روما لينال التثبيت .في روما حضر مجمع ترنت بعد عام من
مناقشة صورة إيمانه .توفي سنة  1567في سعرت في دير
مار يعقوب الحبيس .بعد وفاته ظل الكرسي البطريركي شاغ ار
لمدة احدى عشرة سنة.

4

 3مجلة بين النهرين ،ع  ،139س  ،35ص .236
 4ابونا ،البير (األب) ،تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية ،ج ،3ط ،2بيروت،
 ،2003ص .142
24

 -3البطريرك يهباالها الخامس
المعلومات المتوفرة انه كان راهبا ثم رسم مطراناً ألبرشية
الجزيرة ،وتم تنصيبه بطريركا عام  .1578كان مقره دير مار
يعقوب الحبيس في سعرت .وقد توفي سنة .1580
 -4البطريرك شمعون التاسع دنحا
كان مطران جيلو وسعرت وسلماس .وقد تم تنصيبه
بطريركا في سنة  1580وكان مقره في سلماس .توفي سنة
.1600
 -5البطريرك شمعون العاشر
انتخب بطريركا عام  1600وكان مقره في سلماس .وقد
توفي في سنة .1638
 -6البطريرك شمعون الحادي عشر
تم تنصيبه بطريركا عام  1638وكان كرسيه في اورميا.

وقد توفي في سنة .1656

25

 -7البطريرك شمعون الثاني عشر
تم تنصيبه بطريركا في عام  1656وكان كرسيه في
اورميا .وقد توفي في سنة  1662بعد سنة من فقدانه الوحدة
مع روما ونقل مقره في قوجانس.

 -8البطريرك شمعون الثالث عشر

تم تنصيبه بطريركا في عام  1662وكان كرسيه في
قوجانس .وقد توفي في سنة .1700

+++
بطاركة دياربكر الكاثوليك

 -9البطريرك يوسف األول (عبد األحد)

ولد في كركوك .رسم مطرانا على أمد عام  1668على يد
البطريرك ايليا التاسع .سافر الى روما عام  1675ونال
التثبيت من لدن البابا إقليمس العاشر عام  1681كبطريرك
الكنيسة في آمد – دياربكر وماردين والى الموصل وبغداد وبقية
المناطق .تقاعد سنة  1691حيث اقتصرت خدمته على آمد
وديار بكر .سافر الى روما للعالج عام  ،1694ولكن عاد

26

كبطريرك في شباط  .1696توفي في العاشر من تشرين الثاني
عام .1707

5

البطريرك يوسف الثاني ( صليوو جمعة) آل

-10
معروف

هو من مواليد تلكيف عام  .1667رحل منها قاصدا
دياربكر في سنة  ،1689فرسمه
البطريرك يوسف األول عبد األحد
كاهنا في عام  ،1690بعد سنتين
رسمه مطرانا معاوناً بطريركياً .في
عام  1694رسمه البطريرك يوسف
األول خلفا له ،واتخذ لقب (يوسف
الثاني

معروف)

وتسلم

زمام

البطريركية .توفي بسبب مرض الجدري في الثاني من حزيران
سنة  .1712من آثاره :كتاب دواء الخطأة وفرح األبرار ،التعليم
المسيحي ،قوانين اإلعتراف ،تاريخ المجامع المسكونية،
الفنقيث ،المدخل الى المنطق ،المرآة الجلية ،المغناطيس
5مجلة نجم المشرق ،ع  ،30س  ،2002 ،8ص.232
27

الروحي ،تفسير الخدم الكنسية ،المعاني البيعية ،الهرطقات في
الكتب الطقسية ،كنز األسرار ،الدرة ،وقصائد ومقاالت.
-11

6

البطريرك يوسف الثالث (طيماثاوس مروكي)

أصله من ديار بكر (أو كركوك) ،7رسمه البطريرك يوسف
الثاني معروف كاهنا لكنيسة ماردين ،ثم رسم مطرانا على آمد
وسمي طيماثاوس خلفا لشمعون األمدي عام  .1696عندما
توفي يوسف الثاني وأصبح كرسي ديار بكر خاليا طالب كلدان
آمد من البابا إقليمس الحادي عشر عام  )1713( 1714أن
يمنح المطران طيماثاوس لقب بطريرك ليتولى رئاسة الكلدان في
الموصل وبابل ونواحيهما .جلس مار يوسف الثالث على كرسي
آمد ثالثة وأربعين عاما .توفي سنة  1757ودفن في مقبرة
البطاركة الواقعة في صحن مقبرة الكلدان في آمد.

8

6بين النهرين ،ع  ،119س  ،2002 ،30ص 216؛ ع  ،113س ،2001 ،29
ص .54
7بين النهرين ،س  ،35ع  ،139ص .239
8ابونا ،البير (األب) ،تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية ،ص .237
28
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البطريرك يوسف الرابع (لعازر هندي)

ولد طيمثاوس لعازر هندي في آمد ،درس في كلية انتشار
اإليمان في روما .رسم مطرانا على يد البطريرك يوسف الثالث
عام  .1757عمل نائباً بطريركيا له في آمد .وبعد وفاة
البطريرك يوسف الثالث تم إختياره بطريركاً .نال التثبيت من
قبل قداسة البابا في الفاتيكان في التاسع من نيسان .1759
عاد الى آمد ثم سافر مرة اخرى الى روما عام  1771لسنتين.
خدم البطريركية الى ان استقال من منصبه سنة  1781وعين
ابن أخيه أوغسطين هندي خلفا له .توفي سنة  .1791طبع
كتاب رتبة القداس واألنجيل والرسائل.
-13

9

أوغسطين هندي (يوسف الخامس)

مدبر بطريركياً في ديار
ا
عمل أوغسطين هندي كاهنا ثم
بكر .وقد تعين من قبل البطريرك يوسف الرابع خلفا له عام
 .1781رسم مطرانا سنة  1804واعتبر نفسه بطريركا وشرع

9الموضع عينه ،ص .240
29

يسمي نفسه (مار يوسف الخامس) ولكنه لم يثبت من قبل
الكرسي الرسولي .توفي سنة .1828

10

الموصل
البطريرك يوحنان الثامن هرمزد
ولد يوحنان هرمز بن حنا عام  ،1760وهو شقيق

البطريرك ايليا الحادي عشر (او العاشر حسب بحث الكردينال

تسيران) .رسم رئيسا ألساقفة الموصل في الثاني والعشرين من

آيار عام  .1776ولكن تقدمت ثالث ابرشيات لإلقرار بإنتخابه

بطريركا لها وهي ( أمد وماردين وسعرت) وذلك عام 1778

ٍ
يركي لها في نهاية  .1781لكنه واجه
فثبت كمطران
ومدبر بطر ٍ
صعوبة لمشاركته مار يوسف الرابع هندي الذي كان نائبا أيضا

للبطريركية .كما واجه صعوبة اخرى بسبب مار أوغسطين
هندي (يوسف الخامس) الذي نازعه على الرئاسة .ولكن عندما
توفي المطرافوليط

أوغسطين هندي سنة  1827خلفه في

الرئاسة في الخامس من تموز عام  1830وجعل كرسيه في
 10الموضع عينه ،ص240؛ نصري ،بطرس (األب) ،ذخيرة األذهان ،ج ،2دير
اآلباء الدومنيكان ،الموصل ،1913 ،ص.405
30

الموصل .وهكذا اندمجت بطريركيتا آمد والموصل وبقيت
سلسلة بطاركة كنيسة المشرق في شراكة مع روما منذ ذلك

اليوم .توفي يوم السادس عشر من اب عام  1838ودفن في
دار الكرمليين ببغداد.
-14

11

البطريرك نيقوالوس زيعا

بعد وفاة يوحنان هرمزد عام  1838تم انتخاب نيقوالوس
زيعا مطرانا ألورميا وسلماس ومعاونا بطريركيا يوم الخامس
والعشرين من ايلول .نال التثبيت من البابا غريغوريوس السادس
عشر وأعترفت به روما نائبا للبطريركية الكلدانية .منحه البابا
حق الخالفة البطريركية في السابع والعشرين من نيسان 1840
وذلك للحيلولة لمنع يوحنا هرمزد من حصر البطريركية في
عائلته األبوية .في عام  1844نال زيعا الفرمان العثماني الذي
يركا على الكلدان حيث خلف البطريرك يوسف
يعترف به بطر ً
اودو .استقال من منصبه كبطريرك عام  )1847(1846ورحل
الى بلدته سلماس واستقر فيها حتى وفاته عام .1855

12

 11الموضع عينه ،ص  .246حسب بابانا ،ص  ،194توفي سنة  1837ودفن
في كنيسة ام األحزان.
12نصري ،ص .441
31

البطريرك يوسف السادس اودو

-15

ولد يوسف هرمز بن اسحق أودو في القوش عام .1793
انظم الى الرهبنة الهرمزدية عام  .1809بعد اجتيازه فترة التعليم
األساس رسم كاهنا في دياربكر عام .1822
انتخب مطرانا للموصل في
دياربكر عام  1825على يد
المطران

اوغسطين

هندي

(يوسف الخامس) .وفي عام
 1833بدأ بخدمة المؤمنين
في العمادية.
في الثامن والعشرين تموز
 1847انتخب بطريركاً خلفا
للبطريرك

نيقوالوس

زيعا،

وحصل على التثبيت من البابا بيوس التاسع في الحادي عشر
من ايلول .في سنة  1869اصطحب إلى روما عددا من
اساقفته لألشتراك في جلسات المجمع الفاتيكاني األول.

32

القي في السجن ثالث مرات ،مرتين في الموصل ومرة في
العمادية سنة  .1835رسم  17مطران و 150كاهن .بنى اكثر
من عشرة كنائس .واجه قضية كلدان مالبار – الهند ،حيث
سلخت الكنيسة الالتينية كافة أبرشيات الهند الكلدانية من
البطريركية الكلدانية ،فقد كان في خالف شديد مع البابا بيوس
التاسع ،إال انه قطع عالقته رسميا بها .توفي في الموصل في
الرابع عشر من اذار  1878عن عمر يناهز الثامنة والثمانين
ونقل جثمانه ووري الثرى في دير السيدة الذي كان قد ساهم في
تأسيسه سنة .1850
-16

13

البطريرك ايليا

الثالث عشر عبو
اليونان
ولد شمعون ايليا الياس
في الموصل عام  .1840رسم
اسقفا على يد البطريرك يوسف

 13بين النهرين ،ع  ،11س  ،1975 ،3ص 170؛ بابانا ،ص .195
33

أودو في الرابع والعشرين من أيار  1874ألبرشية جزيرة بيث
زبدي .أنتخب مطراناً للجزيرة خلفا للبطريرك اودو وجرت
رسامته في الثامن والعشرين من تموز  .1879كانت فترة
رئاسته فترة قاسية في تاريخ الكنيسة .وفي عهده منح السلطان
عبد الحميد الطرة الطغراء للطائفة الكلدانية في أيلول .1887

14

انتقل الى جوار ربه في السابع والعشرين من حزيران 1894
ودفن في كنيسة مسكنتة بالموصل.
-17

15

البطريرك

عبد يشوع الخامس

خياط

ولد جرجيس بن الوس
بن بطرس بزوعي في

الخامس عشر من تشرين
األول عام  1827في

الموصل .درس في كلية
انتشار اإليمان في روما

14ال ُ
ط ْغ َراء هو رسم يحمل اسم سلطان عثماني يستعمل توقيعا وختما في
البراءات والفرمنات السلطانية
15
http://saint-adday.com/permalink/4323.html
34

ورسم كاهنا عام ( 1855او  .)1853ثم نال شهادة الملفنة في
الدراسات الفلسفية والالهوتية .رسم اسقفا على العمادية في
الثالث والعشرين من ايلول عام 1860على يد البطريرك يوسف

اودو .عين معاونا للبطريرك في الموصل من سنة  1863الى
 ،1870ثم مدب ار ابرشية آمد في  .1872خدم ابرشية العمادية

من عام  1874الى  .1894انتخب بطريركا خلفا إليليا عبو
اليونان في الثامن والعشرين من تشرين األول عام .1895
توفي في السادس من تشرين الثاني سنة .1899

35
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 -18البطريرك يوسف عمانوئيل الثاني توما
ولد يوسف بن توما بن دانيال في القوش في آب .1852

درس في القوش ،ثم أخذه البطريرك يوسف أودو عام 1868

إلى بيروت وروما لمتابعة دراسته الدينية العليا في مدرسة اآلباء

اليسوعيين في غزير -بيروت.
عاد إلى العراق عام 1879

ورسم كاهناً في العاشر من
تموز حيث عين ككاتم أسرار

البطريرك

وراعي

كنيسة

مسكنته .عهد إليه فتح مدرسة
وتدبير المعهد الكهنوتي.

رسم في الرابع والعشرين من

تموز  1892مطراناً لسعرت
بأسم يوسف عمانوئيل وبنى

كنيسة بأسم العائلة المقدسة

فيها ،وفتح عدة مدارس.

عندما توفي البطريرك عبديشوع خياط في بغداد في السادس

من كانون األول  ،1889انتخب بطريركا في التاسع من تموز
37

 ،1900واحتفل برسامته البطريركية في الرابع والعشرين من
تموز سنة  .1900نال الوسام العثماني األول عام .1902

عانى مع شعبه من آالم الحرب العالمية األولى سنة .1914

وكانت له مواقف مشهودة ابان الحرب وفي تأسيس العراق

الحديث ،وتقرير مصير الموصل كجزء من العراق .فإعترفت له

الحكومة العراقية الملكية بهذا الفضل وعينته عضوا في مجلس

األعيان .توفي في الموصل في الحادي والعشرين من تموز
 1947ودفن في كنيسة مسكنته بالموصل.

كان مثلث الرحمة يجيد لغات مختلفة .وفي عهده طبعت كتب

طقسية عديدة في مطبعة اآلباء الدومنيكان وفي المطبعة

الكلدانية بالموصل منها الطقس الكلداني بثالثة أجزاء سنة

 1938في روما ،وهي منقولة بصورة مصغرة عن الطبعة
األولى التي تمت في ليزبك في المانيا سنة  .1886تمكن من
فتح العديد من مراكز النيابة البطريركية ،وبنى كنائس ومعابد

عديدة ،كما وبنى مدارس في كل من الموصل وقراها
المسيحية.

16

16بدي ،افرام (المطران) ،لمحة عن أشهر مؤلفي الطقس الكلداني ومنظميه،
بيروت ،1962 ،ص 29.؛ بين النهرين ،ع  ،1978 ،21ص 75؛ ع ،36
 ،1981ص 375؛ بابانا ،ص .196
38
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البطريرك يوسف السابع غنيمة 1958

ولد في الموصل عام
 .1881دخل معهد مار
يوحنا الحبيب في ،1895
ورسم كاهنا على يد مثلث
الرحمة البطريرك يوسف
عمانوئيل عام .1904
عين معاونا بطريركيا ثم
39

رسم اسقفاً عام  .1925وعلى إثر وفاة البطريرك يوسف
عمانوئيل انتخب بطريركا عام 1947ونصب في الموصل.
اهتم ببناء كنيسة مار يوسف ببغداد ،وعين عضوا في مجلس
األعيان عام  .1951اتخذ البطريرك بغداد مق اًر له حيث الحق
الموصل بها .اتقن الفرنسية اضافة الى لغة األم اآلرامية واللغة
العربية .توفي في الثامن من تموز سنة  1958ودفن في
كنيسة مار يوسف في الخربندة – بغداد.

40

41

42
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البطريرك بولس الثاني شيخو

هو صادق بن ججو من آل شيخو .ولد عام  1906في
القوش حيث تلقى فيها تعليمه االبتدائي .دخل عام 1921
المعهد الكهنوتي في الموصل
لمدة تسع سنوات .رسم كاهنا
في عام  1930باسم بولس،
ثم ارسل الى روما للتخصص
في المعهد الحبري الشرقي
حيث حصل على الدكتوراه في
العلوم الشرقيه سنة .1933
عين في الموصل مدرسا في المعهد الكهنوتي ثم مدي ار له حتى
عام  .1947انتخب مطرانا لعقرة والزيبار .في عام 1957
نصب مطرانا لحلب التي غادرها بعد فترة قصيرة وذلك إلنتخابه
خلفاً لمثلث الرحمة البطريرك يوسف غنيمة في الثاني عشر من
كانون االول من عام  .1958بنى اكثر من عشرين كنيسة في
بغداد .توفي في الثالث عشر من نيسان عام  ،1989ودفن في
كنيسة ام األحزان – عقد النصارى /بغداد.
43
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البطريرك روفائيل األول بيداويد

ول ددد ف ددي الموص ددل ع ددام  ،1922وبع ددد أن أنه ددى الد ارسد دة

االبتدائي ددة ف ددي مدرس ددة ش ددمعون الص ددفا دخ ددل المعه ددد الكهن ددوتي

البطريركددي فددي الموصددل فددي  .1933بعددد ثددالث سددنوات ذهددب
الددى رومددا لتكميددل الد ارسددة العليددا فددي الكليددة االوربانيددة فددي رومددا.

رسدم كاهنداً فددي الثدداني والعشدرين مددن تشدرين األول  .1944نددال
شهادة الدكتوراه بالفلسدفة والالهدوت عدام  ،1947حيدث عداد الدى

الوطن وعين معلماً في المدرسة الكهنوتية ومعاوناً للمدير.

ف د ددي س د ددنة  1956ع د ددين م د دددب اًر
بطريركيداً علددى ابرشددية كركددوك.

وبعد د د د ددد سد د د د ددنة انتخد د د د ددب اسد د د د ددقفاً

للعمادية حيث رسم في السادس
مد ددن تش د درين األول  1957فد ددي
كنيسد د ددة مد د ددار يوسد د ددف (بغد د ددداد)
بوضددع ي ددد م ددار يوس ددف الس ددابع

غنيم ددة .اش ددترك ف ددي اجتماع ددات المجم ددع المس ددكوني الث دداني ف ددي

رومدد ددا ( .)1965-1962ف د ددي آذار  1966نق د ددل الدد ددى ابرشدد ددية
بي د ددروت الكلداني د ددة وش د دديد كاتدرائي د ددة الم د ددالك روفائي د ددل .انتخدد ددب

بطريركد ددا يدددوم االثندددين الثددداني والعش د درين م ددن ايد ددار  1989وتد ددم
48

تنص دديبه ي ددوم الجمعد ددة الس ددادس والعش د درين م ددن أيد ددار ف ددي الد دددير
الكهنوتي .توفي سنة .2003

منن اهتماماتنه األدبينة :الد ارسدات العربيدة فدي اسدبانية – ترجمدة
– بغ د د ددداد 1960؛ رس د د ددالة ع د د ددذراء فاطم د د ددة ،الموص د د ددل 1960؛

الموصل في القدرن الثدامن عشدر ،تدأليف دزمنيكدو الند از (ترجمدة)

الطبعد ددة األولد ددى (الموصد ددل  )1951الطبعد ددة الثانيد ددة (الموصد ددل

)1953؛ رسائل البطريرك مار طيمثاوس االول ،رومدا 1956؛

أعد ددادة طبد ددع القد دداموس الكلد ددداني العربد ددي لمد ددار اوجد ددين مند ددا مد ددع

اضافات ،بيروت .1975
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البطريرك

عمانوئيل الثالث دلي
ولد كريم جرجيس مراد
دلي ،في عام

 1927في

تلكيف .التحق بمعهد شمعون
الصفا في الموصل في الثاني
عشر من ايلول  ،1940ارسل ليدرس في كلية انتشار األيمان
17بين النهرين ،ع  ،1989 ،66+65ص أ.
49

في روما والكلية األوربانية وحاز على شهادة الليسانس بالفلسفة
عام  .1949رسم كاهنا في الحادي والعشرين من كانون األول
سنة  .1952نال شهادة الليسانس بالالهوت عام 1953
وشهادة الدكتوراه من الجامعة األوربانية عام  1954عن
أطروحته (مجالس أيليا بر شينايا) .رسم اسقفاً في سنة 1963
على يد البطريرك بولس شيخو.
أنتخب بطريركاً للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في الثالث من
كانون األول سنة  2003في ظروف صعبة .منحه البابا
بينيديكت السادس عشر بابا الفاتيكان بتاريخ الرابع والعشرين
من تشرين الثاني  2007مرتبة الكردينالية ،فاصبح أول
كاردينال كلداني.
استقال من منصبه لبلوغه السن القانونية سنة  .2013توفي
يوم التاسع من نيسان  2014في مدينة سان دييغو ،كاليفورنيا
في الواليات المتحدة ودفن في مدينة ديترويت في ميشيغان في
الواليات المتحدة.
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البطريرك

لويس روفائيل
ساكو
ولد في الرابع من تموز
عام  1948في مدينة زاخو.
رسم

كاهنا

في

أبرشية

الموصل الكلدانية يوم االول
من حزيران عام  .1974حصل على شهادة الدكتوراه من
51

الجامعة البابوية في روما سنة  1983والماجستير في الفقه
اإلسالمي سنة  .1984كما حاز على شهادة دكتوراه من
جامعة السوربورن سنة  .1986انتخب مطرانا على أبرشية
كركوك سنة  2002ورسم يوم الرابع عشر من كانون األول
عام  .2003تم انتخابه بطريركا على الكنيسة الكلدانية خلفا
للبطريرك المستقيل عمانوئيل الثالث دلي في األول من شباط
 .2013حاز غبطته على عدة أوسمة وتشريفات منها وسام
الدفاع عن االيمان من إيطاليا ،ووسام باكس كريستي الدولية
ووسام القديس إسطيفان عن حقوق اإلنسان من ألمانيا وجوائز
اخرى.
ألف ونشر ما يزيد عن  200مقال و 20كتاب في مجاالت
الالهوت والدين منها :تحقيق كتاب الجوهرة لعبديشوع
الصوباوي  ،1978آباؤنا في اإليمان ،العماد المسيحي ،1991
أومن وأعيش ،اللقاء  ،2000آباؤنا السريان ،موجز تاريخ
الكنيسة الكلدانية ،المسيحية واإلسالم والبطريرك ايشو عياب
الجدالي وغيرها.
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---

(للخدمة)

 .104يوسف ابراهيم صراف

مصر
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2009

 .105يوسف توماس ميخائيل

البصرة

1984

1999

والجنوب ،بيروت
 .106انطوان اودو

حلب

1992

---

 .107حنا مرخو

اربيل

1994

1996

 .108جبرائيل كساب

البصرة

1996

---

والجنوب ،مار
توما
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 .109رمزي كرمو
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---
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---
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---

 .117سرهد جمو

مار بطرس

2002

---

 .118ميخائيل (ميخا بوال)

القوش

2002

---

المقدسي
 .119اندراوس ابونا

معاون بطريركي

2003

2010

 .120اميل شمعون نونا

الموصل ،مار

2010

---

توما

 .121بشار متي وردة

اربيل

2010

---

 .122يوسف توما مرقس

كركوك

2014

---

 .123حبيب هرمز

البصرة والجنوب

2014

---

 .124سعد سيروب

معاون بطريركي

2014

---
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 .125فرنسيس قالبات

مار توما

2014

---

 .126عمانوئيل شليطا

مار اداي

2015

---

 .127باسيليوس يلدا

معاون بطريركي

2015

---
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موجز حياة المطارنة واألساقفة
حسب تاريخ الرسامة
القرن السادس عشر
.1

المطران يوسف ؟

رسدم يوسددف مط ارنددا علددى ابرشددية سددعرت عددام  1553علددى
يددد البطريددرك س دوالقا .ارسددله البطريددرك عبددد يشددوع ال اربددع مددارون
سنة  1561الى الهند .توفي سنة .1582
.2

18

المطران حنانيشوع

رسم حنانيشوع مطرانا على يد البطريرك يوحنا سوالقا
كأول أسقف كاثوليكي على ماردين سنة  .1553كتب العديد
19

من المخطوطات ،وتوفي سنة .1584
.3

المطران ايليا هرمز حبيب اسمر

رسم ايليا هرمز اسقفا في روما ثم عاد الى آمد سنة

 .1553كان معاونا لمار شمعون دنحا (مار ايليا) رئيس
18نجم المشرق ،ع ،43س  ،2005 ،11ص .383
 19بخصوص اساقفة ماردين اعتمدنا على بحث الشماس نوري ايشوع مندو
بعنوان (نبذة تاريخية عن تاريخ أبرشية ماردين الكلدانية) والمنشور في موقع
مار نرسي www.marnarsay.com
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اساقفة آمد في سنة  ،1581وقد ارسله الى روما.

20

المطران

ايليا كان اول اسقف آلمد بعد البطريرك الشهيد يوحنا سوالقا،
وقد توفي سنة .1583
.4

المطران ايشوعياب

رسم ايشوعياب مطرانا على ابرشية سعرت على يد

البطريرك ايليا الخامس عام  .1582وقد توفي سنة .1617
.5

21

المطران يوسف ايليا

انتخب يوسف ايليا خلفا للمطران عبد اسمر حيث رسمه

البطريرك شمعون التاسع على ابرشية آمد سنة  .1583وقد
توفي سنة .1604
.6

المطران يعقوب النصيبيني

رسم يعقوب مطرانا على ماردين على يد البطريرك ايليا

الخامس عام  .1584وقد توفي سنة .1615

http://www.kaldaya.net/
21نجم المشرق ،ع ،43س  ،2005 ،11ص .383
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20

القرن السابع عشر

.7

المطران ايليا اآلمدي

رسم ايليا مطرانا على آمد عام  1604على يد البطريرك
ايليا الحادي عشر .وفي سنة ( 1615او  )1617ترك كرسي

آمد للتفرغ ألبرشية سعرت .توفي سنة  1620ودفن امام باب
دير مار يعقوب الحبيس بحسب
.8

وصيته.

22

المطران آدم طيموثاوس ربان

كان آدم راهبا وارسله البطريرك ايليا الحادي عشر الى روما

للبحث مع البابا بولس الخامس سبل الوحدة عام .1610
انتخب مطرانا على آمد وأورشليم عام  1615فأسس كنيسة
هناك وعين لها كهنة ورهبان .توفي سنة .1622
.9

المطران يوحنا

رسم يوحنا مطرانا على ماردين على يد البطريرك ايليا
السادس عام  .1615خدم أبرشيته مدة ست وعشرين سنة،
وتوفي في نصيبين سنة .1641
 .10المطران ايشوعياب

ذكر كمطران ألبرشية سعرت في الرسالة الثالثة للبابا
بولس الخامس سنة  .1620توفي سنة .1652
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 .11المطران إيشوعياب
انتخب ايشوعياب مطرانا على آمد ورسمه البطريرك
ايليا الثاني عشر عام  .1622توفي سنة .1638
 .12المطران يوحنا شمعون

رسم يوحنا مطرانا على ابرشية آمد عام  1638على يد
البطريرك ايليا الثاني عشر .توفي سنة  .1657وفي عهده

انفصلت األبرشية عن الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية.
 .13المطران يوسف ؟

لم تتوفر معلومات عدا انه رسم مطرانا لماردين عام
 .1641وقد توفي سنة .1678
 .14المطران يوحنا ؟

رسم مطرانا ألبرشية سعرت .وقد ذكر اسمه مع عدد من
المطارنة في رسالة بعثها البطريرك ايليا  13الى البابا كليمان

التاسع ،ولكن ترك الشركة الكنسية .توفي سنة .1673

23

 .15المطران شمعون اآلمدي

ولد في مدينة آمد .رسمه البطريرك يوسف األول مطرانا
على ماردين عام  .1682توفي في ماردين سنة .1695
23نجم المشرق ،ع ،43س  ،2005 ،11ص .383
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القرن الثامن عشر
 .16المطران شمعون ؟
رسم مطرانا على ابرشية سعرت من قبل البطريرك يوسف
الثاني سنة  .1701عمل وكيال للبطريرك يوسف الثالث سنة
 .1731توفي سنة .1742

24

 .17المطران طيمثاوس مروكي
كان طيمثاوس مطرانا على ابرشية ماردين في منتصف

القرن الثامن عشر .وقد توفي سنة .1759
 .18المطران باسيل عبد األحد حصرو

كان باسيل كاهنا في آمد ،وقد رسمه البطريرك يوسف
الثالث مطراناً على ماردين (آمد) عام  .1714توفي سنة
( 1738او  1727في مصدر آخر) ودفن في كاتدرائية

ماردين .كتب حياة البطريرك يوسف األول.
 .19المطران طيموثاوس مادجي

رسم طيموثاوس مطرانا على آمد على يد البطريرك يوسف

الثالث عام  .1727توفي مسموماً سنة .1757
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 .20المطران باسيل يوحنا
ولد في ماردين .رسم مطرانا على ابرشيته عام  1738على
يد البطريرك يوسف الثالث .خدم األبرشية مدة عشرين سنة.

توفي سنة  1758حيث دفن في كاتدرائية ماردين.
 .21المطران حنا كيمو

رسم مطرانا على ابرشية سعرت سنة  1744على يد
البطريرك يوسف الثالث .وقد توفي سنة .1786

25

 .22المطران شمعون اآلمدي

رسم شمعون مطرانا على ماردين على يد البطريرك يوسف
الثالث في عام  .1758خدم األبرشية لمدة ثالثين سنة .توفي

سنة  1788ودفن في كاتدرائية ماردين.
 .23المطران حنا اكاري

رسم حنا اكاري مطرانا على آمد على يد البطريرك يوسف

الرابع عام  ،1760وتوفي سنة .1777

25نجم المشرق ،ع ،43س  ،2005 ،11ص .383
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 .24المطران بطرس شوريز
ولد في سعرت ،ورسم مطرانا على ابرشية سعرت من قبل
المطران حنينيشوع بطريقة غير شرعية .وفي سنة  1796سافر
الى روما حيث حله البابا بيوس السادس وثبته على سعرت.
توفي سنة .1822

26

 .25المطران ميخائيل شوريز
هو من ابناء سعرت واخ لمطرانها بطرس شوريز .رسمه

البطريرك هندي مطراناً على ابرشية ماردين عام  ،1793وفي
سنة  1795ثبته البابا بيوس السادس .وقد توفي في آمد سنة

.1810

+++

26اعاله ،ص .384
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القرن التاسع عشر
 .26المطران باسيل منصور اسمر
هو من مواليد تلكيف سنة  .1789دخل دير الربان هرمزد،
ورسم كاهنا عام  .1819رسم اسقفا ألبرشية العمادية في عام
 1824على يد البطريرك يوسف الخامس .نقل الى ابرشية آمد

في عام  .1828وقد خدم ايضا في منطقة الجزيرة سنة 1842

حيث استقال بعدها عن الخدمة .وقد توفي سنة (1852او
.)1844
.27

27

المطران لورنت توماس شوا (لورنسيوس شوعا)

ولد في كركوك عام  .1792رسم كاهنا في سنة .1821

ورسم رئيسا ألساقفة كركوك في  23نيسان  .1824توفي في
الثالث والعشرين من آب  1853ودفن في كنيسة مسكنتة في

الموصل.
.28

المطران اغناطيوس (اكنس) دشتو

ولد في ألقوش عام  .1794دخل دير الربان هرمز ،وفي
عام  1821رسم كاهناً .رسم مطراناً على آمد على يد مار
27بين النهرين ،ع  ،139س  ،35ص 240؛ ع  ،11س  ،3ص  .170نالحظ
في المصادر تاريخين للتقاعد حيث يشير الى سنة  1824ووفاة في سنة
 ،1844وفي مصدر ثالث توفي في دير السيدة في الرابع عشر من حزيران
.1859
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أوغسطين هندي عام ( 1824لكنه عانى من المشاكل
والخالفات القائمة في ذلك الوقت الى ان تم تثبيته في عام
 1827مطراناً على ماردين الشاغرة لمدة سبع عشرة سنة.

خدم أبرشيته أكثر من أربعين سنة .وخالل فترة أسقفيته وسع
كنيسة ماردين وبنى دار المطرانية .توفي سنة 1868ودفن

في كاتدرائية ماردين.
.29

28

المطران ميخائيل كتوال

ولد في تلكيف سنة  .1792دخل الرهبنة الهرمزدية

األنطونية في دير الربان هرمزد .رسمه البطريرك يوسف
الخامس مطرانا على سعرت عام  ،1826وتمت رسامته في
سعرت .اعاد الحياة الى دير مار يعقوب الحبيس .توفي سنة

 .1855اشتهر المطران كتوال بالخطابة والخط.

29

 .30المطران بطرس دي نتالي

ولد في خسراوة في ايران .درس في مجمع انتشار
اإليمان في روما ،ورسم كاهنا سنة  ،1830ثم مطرانا على

28حسب بابانا ولد سنة  1795ورسم كاهنا سنة  ،1822واسقفا سنة .1825
بابانا ،يوسف (المطران) :القوش عبر التاريخ ،بغداد ،1979 ،ص .173
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الجزيرة على يد البطريرك يوحنا هرمز سنة  .1832سافر الى
روما سنة  1867وتوفي هناك.
 .31المطران كيوركيس بطرس
ولد في خس اروه .رسم كاهنا عام  .1830رسم اسقفا على
الجزيرة على يد البطريرك يوحنا الثامن هرمز في الرابع عشر

من حزيران  .1835ثم معاونا بطريركيا عام  .1842نقل الى

ألبرشية دياربكر في الثاني عشر من كانون الثاني سنة

 .1847توفي في ألبانو قرب روما يوم الرابع عشر من آب
.1867

 .32المطران توما دشتو
رسم مطرانا على العمادية ،ثم عين على زاخو عام
 ،1850وقد توفي سنة .1859
 .33المطران عوديشو توماس
رسم عوديشو توماس اسقفا لعمادية في العاشر من شباط

عام  ،1852وتوفي في  .1859ربما هو مار توما دوشو من
اهالي تال شمكان الذي صار مطرانا على العمادية لمدة ثماني

71

سنوات ودبر ابرشيتي عقرة وزاخو والذي توفي عام 1859
ودفن في دير الربان هرمزد.

30

 .34المطران جيروم بولس هندي
هو ابن اخ البطريرك هندي .ولد في آمد سنة .1814

درس في مجمع انتشار اإليمان في روما ،ورسم كاهنا سنة
 .1840رسم مطرانا على الجزيرة على يد البطريرك يوسف
أودو سنة  .1852توفي في آمد سنة .1873
.35

31

المطران شمعون سنجاري
ولد في تلكيف  .1798وانخرط في رهبنة الربان هرمزد.

رسم كاهنا بإسم هيرونيموس ،ثم رسم مطرانا ألبرشية سنا في
ايران بتاريخ السابع من ايلول عام  1853على يد مار يوسف
اودو .تقاعد سنة  1885وتوفي بعد سنة .ترجم كتاب الشهر

المريمي الى الكلدانية.

32

30بين النهرين ،ع ،11س ،3ص 170؛ http://mangish.net
31بين النهرين ع  137س  35ص .2007،89
32النجم ،ع  ،5س .1930 ،2
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المطران بولس شمينا

.36

ولد في القوش .رسم اسقفا على العمادية عام  .1854خدم
األبرشية وابرشية سنا لمدة تسع عشرة سنة حيث توفي في

الموصل سنة  ،1873ودفن في
دير الربان هرمزد.

المطران يوحنا تمرز

.37

ولد في تلكيف .رسم رئيسا
ألساقفة كركوك يوم الرابع عشر
من ايلول  .1854توفي يوم
الثالث عشر من ايلول من سنة
 1881ودفن في كاتدرائية ام
األحزان التي شيدها في القلعة.
.38

المطران بطرس

ميخائيل برتتر

ولد في خسراوه بايران نحو

عام  .1809درس العلوم الدينية
في روما حيث رسم كاهنا سنة

.1836

خدم

في

بغداد
73

والموصل ،ثم رسم اسقفا على ابرشية سعرت سنة  1858على
يد البطريرك يوسف السادس اودو .أسس مطبعة في دير مار

يعقوب الحبيس القريب من سعرت ،واسس كذلك مكتبة حديثة

وفتح مدرسة كهنوتية ،كما وشيد مطرانية في سعرت .اشترك

في المجمع الفاتيكاني األول .توفي سنة .1882
.39

33

المطران عمانوئيل اسمر

اسمه الحقيقي اندراوس أسمر .ولد في تلكيف .رسم اسقفا
على ابرشية زاخو يوم الثاني والعشرين من تموز عام .1859
توفي سنة  1875في دير مار يعقوب حزايا العائد الى اآلباء

الدومنيكان.
.40

المطران توما ج ار (كرا)

ولد توما في القوش حوالي سنة  .1810دخل دير الربان

هرمزد سنة  .1836رسم كاهنا سنة  .1848رسم اسقفا على
العمادية على يد البطريرك مار يوسف أودو سنة  1859في

الموصل .لكن المطران لم ير ابرشيته حيث توفي في الطريق

33بين نهرين ع ، 89س ، 23ص 96؛ نجم المشرق ،ع  ،43س ،2005 ،11
ص  .384حسب مصدر آخر استقال سنة  1884وتوفي سنة  1885ودفن

في دير مار يعقوب الحبيس.
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الى دير السيدة بعد رسامته بأيام ،ودفن في كنيسة دير الربان
هرمزد في العاشر من آب .1859
المطران توما خنجرخان

.41

(روكس)
ولد في مانكيش ،ورسم
في الثالث والعشرين من ايلول
عام  1860كرئيس اساقفة
فخري للبصرة وزائ ار رسوليا
بطريركيا للملبار .توفي في
الموصل في الرابع والعشرين
من آذار سنة  1885ودفن في
كنيسة مسكنتة.
المطران ايليا ملوس

.42

ولد

ماردين

في

عام

 .1831دخل دير الربان هرمزد

في

عام

.1850

رسمه

34بابانا ،ص .175
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34

البطريرك يوسف السادس أودو كاهناُ في  .1856انتخب
مطراناً على أبرشية عقرة عام  1864على يد البطريرك يوسف

أودو .ارسل الى الملبار في الهند سنة  1874وبقي هناك

حتى سنة  .1882انتقل إلى أبرشية ماردين سنة  ،1890وخدم
ثماني عشرة سنة .توفي سنة

ماردين.
.43

 1908ودفن في كاتدرائية

المطران جبرائيل فرسو

ولد في ماردين .دخل مدرسة اآلباء الكبوشيين في ماردين،

ورسم كاهناً عام  .1831رسم مطرانا على ماردين على يد
البطريرك يوسف السادس أودو عام  .1870خدم أبرشيته مدة

ثالث سنوات حيث توفي سنة .1873
.44

المطران طيموثاوس

(بيير) عطار

ولد في آمد عام .1834
دخل

مدرسة

اآلباء

اليسوعيين في غزير لبنان،

ثم أرسل إلى روما لتكميل

دراسته عام  .1851رسمه

المطران دي نتلي كاهناً في
76

آمد سنة  .1862رسمه البطريرك يوسف السادس أودو في
روما مطراناً على آمد سنة  .1870وبعد وفاة المطران فرسو
سنة ( 1873او سنة  )1872نقل طيمثاوس لرئاسة كرسي
ماردين ،ثم عين نائباً على الكرسي البطريركي الشاغر بوفاة

البطريرك أودو .في سنة  1883ترك ماردين واستقر في آمد
حتى توفي هناك سنة .1891

المطران متي بولس شمينا

.45

ولد بولس بن عوديش بن يوسف  -واصله من تلكيف-

في القوش سنة  .1820دخل الرهبنة الكلدانية سنة 1842
ورسم كاهنا ألبرشية العمادية سنة  ،1856ثم ارسل الى ابرشية

سنا في عام  .1867خدم ست سنوات عاد الى دير الربان

هرمزد ثم رسمه البطريرك يوسف اودو اسقفا على العمادية في

الرابع والعشرين من ايار  1874مع المطران ايليا بطرس عبو
اليونان (البطريرك ايليا الثاني عشر) .نقل الى ابرشية زاخو عام

 1879وخدمها ست سنوات ثم استقال سنة  1885حيث ارسل

الى سنا كمدبر بطريركي عام  .1890رجع الى الموصل في

سنة  1892حيث توفي بعد سنة ودفن في دير الربان
هرمزد.

35

35بابانا ،ص  .180وحسبه ارسل المطران متي الى سنا سنة .1882
77

المطران يعقوب اوراهام

.46

ولد في تلكيف سنة  .1848دخل الرهبنة الهرمزدية ،ثم
اكمل دراسته في المعهد البطريركي .رسم كاهنا سنة ،1873
ورسم مطرانا على الجزيرة عام  1875على يد البطريرك يوسف
اودود .اسشهد اثناء الحرب العالمية األولى يوم الثامن
والعشرون من آب سنة .1915

36

المطران قرياقوس كوركيس كوكا

.47

ولد في العمادية بتاريخ الخامس عشر من كانون الثاني

 .1820رسم اسقفا لزاخو يوم الخامس والعشرين من تموز
 .1875عين اسقفا لعمادية
في الخامس عشر من شباط

 .1882تقاعد سنة ،1892

وتوفي سنة .1911
.48

المطران يوسف

جبرائيل آدمو
ولد

الخامس

في

عشر

سعرت
من

يوم

آذار

36بين النهرين ع  ،137س  ،2007 ،35ص .95
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 .1851درس في روما ورسم كاهنا سنة  .1878عاد الى
الموصل ليساعد البطريرك ايليا وليدير المعهد الكهنوتي

البطريركي .رسم رئيسا ألساقفة كركوك في السادس والعشرين
من آب  .1883انتخب بطريركا لكنه رفض ،وتوفي في الرابع
حزيران .1899
.49

المطران حنا (يوحنا) قينايا

ولد في تلكيف .اختير اسقفا على زاخو يوم السادس
والعشرين من ايلول عام  .1884رسم اسقفا في عام .1886

توفي سنة (1889او  )1890ودفن في دهوك.
.50

المطران ميخائيل (يعقوب) نعمو

اصله من سعرت ولكن ولد في الموصل سنة  .1837دخل
اإلكليريكية

البطريركية

ورسم

كاهنا سنة  .1863عين مدي ار
للمعهد الكهنوتي البطريركي سنة
 ،1867وخدم ايضا في بغداد.
انتخب اسقفا ألبرشية سعرت في
الرابع والعشرين من آذار 1885
على يد البطريرك ايليا الثاني
79

عشر عبو اليونان ،وقد رسم يوم الثاني عشر من تموز .عمل
وكيال بطريركيا في بغداد فشرع في بناء كاتدرائية ام األحزان.
وقد تقاعد في السابع والعشرين من نيسان  ،1888ولكن عين
رئيس اساقفة فخري ألبرشية البصرة يوم السابع والعشرين من
نيسان  .1888توفي في سعرت سنة .1895
.51

37

المطران توما اودو

ولد توما ابن القس

هرمز اودو في القوش في

الحادي عشر من تشرين
االول عام  ،1855وهو أخ
مطران

ماردين

اسرائيل

اودو .بعد ان تلقى دروسه
في مدرسة القوش ،أرسله

عمه البطريرك الى روما سنة  1869للدراسة في كلية انتشار

االيمان الى عام  1880حيث رسم كاهنا .عاد الى الموصل
وأمضى فيها سنتين بالقرب من البطريرك الجديد ايليا عبو
37بين النهرين ،ع  ،89س  ،1995 ،23ص  ،97ولكن حسب األب بطرس

حداد دفن في كاتدرائية ام األحزان.
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اليونان .في عام ( 1882او  )1884ارسل الى حلب وكيال
باطريركيا ،ثم عين في ادارة المعهد الكهنوتي البطريركي سنة
 .1888في سنة  1892رسم مطرانا في الموصل على ابرشية

اورميا المستحدثة وذلك بعد وفاة راعيها مار اوغسطين شينو.

استشهد المطران توما في السابع والعشرين من تموز 1917

في اورميا اثناء المذابح التي تعرض لها انذاك المسيحيون
واستشهد معه القاصد الرسولي المونسنيور سوثانك وعدد من

الكهنة وابناء األبرشية.

كتاباته :وضع المطران توما اودو كتاب كنز اللغة االرامية
 .1897نقل من الالتينية الى السريانية كتاب التعليم المسيحي

حسب تعليم المجمع التريدنتيني وطبعه في الموصل سنة
 ،1889وكتاب التعليم للحائزين على الدرجات الكنسية

 .1889ترجم من العربية الى السريانية كتاب كليلة ودمنة سنة

 ،1899ووضع كتاب (نحو اللغة السوادية) طبعه في اورميا
.1911

38

38بابانا ،ص .183
81

.52

المطران ارميا طيمثاوس المقدسي
ول ددد ايلي ددا اس ددحق ايلي ددا ك ددوركيس مقدس ددي ع ددام (1848او

 )1847فد ددي القدددوش حي ددث تلقدددى دروس دده فيهدددا .ل ددبس االسد ددكيم
الرهباني على يد األنبا اليشاع الدهوكي سنة  1865بإسدم ايليدا.

ارسددل إلددى رومددا للد ارسددة فددي كليددة انتشددار اإليمددان عددام 1869

حيث رسم كاهناً سنة  1878فعاد الدى العدراق فدي  .1879فدتح
مدرسة للرهبدان فدي ديدر السديدة

فد ددي القدددوش ثدددم فد ددي ديد ددر مد ددار
ك د ددوركيس ف د ددي الموص د ددل ع د ددام

 ،1880ولك د ددن ل د ددم ت د دددم س د ددوى
سددنتين .خدددم فددي ابرشددية ديددار

بكددر لمدددة سددنة .وقددد اعدداد فددتح

المدرسددة فددي ديددر السدديدة لمدددة

سددبع سددنوات .فددي سددنة 1889
عيندده البطريددرك مددار ايليددا عبددو

اليوند ددان وكد دديال بطريركد ددا علد ددى
ابرشية سعرت ثم مط ارنداً ل ازخدو .رسدم مط ارندا مدن قبدل البطريدرك
مددار ايليددا فددي كنيسددة مسددكنتة بالموصددل بتدداريخ الثدداني والعشدرين

من تموز  .1892توفي يوم الثالث عشر من آب .1929
82

أدندداه بع ددض م ددن اعمال دده :كت دداب القواع ددد الكلداني ددة ،ترجم ددة
كتاب المنطق من الالتينية بتصرف إلى الكلدانية وهو مخطوط،
دزين كبيدرين إلدى الكلدانيدة ،ولده
ترجمة الالهوت لمار الفونس بج أ
بعض المذكرات والرسدائل الرعائيدة خاصدة لكهندة ابرشديته اعتندى

بها ابن أخيه سليمان مقدسي.
.53

39

المطران يوسف ايليا خياط البغدادي

ولد في األول من آيار  .1856درس في المعهد الكهنوتي
البطريركي

في

الموصل،

ورسم كاهنا سنة  1882حيث
خدم في بغداد .عين وكيال

بطريركيا في مصر سنة

 ،1885ووكيال بطريركيا في
اسطنبول سنة  1886لمدة
ثماني سنوات .رسم مطرانا
على يد البطريرك مار عبو

اليونان على أبرشية العمادية

عام  1893وأقيم نائبا بطريركيا عام  ،1894ثم معاونا
للبطريرك مار عبديشوع خياط (كرئيس اساقفة نصيبين) إلى أن
39بابانا ،ص 180؛ النجم ،ع ،1929 ،9ص .433
83

اختير راعيا ألبرشية كركوك عام  1900بعد وفاة المثلث
الرحمة مار جبرائيل آدمو .توفي في الثاني من شباط سنة

 1903ودفن في كنيسة أم األحزان في القلعة.
.54

40

المطران يعقوب حنا (جاك) سحار
ولد يعقوب سحار في الموصل يوم الثالث من آذار عام

 .1853رسم مطرانا لعقرة في الخامس والعشرين من آذار عام
 ،1893وانتقل الى العمادية في التاسع والعشرين من نيسان
 .1895توفي في الثالث
عشر من حزيران .1909
.55

المطران سليمان

صباغ

ولد في الموصل عام

 .1865درس في المعهد
الكهنوتي ،حيث رسم كاهنا
عام

.1888

وقد

رسم

مطرانا على آمد على يد

البطريرك عبد يشوع خياط عام  .1897عانى من مجازر
40بين النهرين ،ع  ،54-53س ،1986 ،14ص 121
84

السفربرلك ،فاثناء خدمته تم ذبح ست وثمانين عائلة كلدانية من
آمد .فتح ميتما في آمد .توفي سنة  1923ودفن في كاتدرائية

مار بثيون في آمد.

41

++++

41النجم ،ع  ،1929 ،5ص .212
85

القرن العشرين

المطران ادي شير

.56

هو أسمر صليوا ابن القس يعقوب بن القس حنا ،واسم امه
بربددارة .ولددد فددي شددقالوة فددي الثالددث مددن آذار عددام  .1867دخددل

معه د ددد اآلب د دداء ال د دددومنيكان ف د ددي

الموصد د ددل عد د ددام  .1880رسد د ددم
كاهند د د ددا عد د د ددام  ،1889وعد د د ددين
مسدداعد مط دران ابرشددية كركددوك
حيددث خدددم فددي قريتدده شددقالوة.

رسدد د ددم مط ارندد د ددا علدد د ددى ابرشد د د ددية

سعرت عام .1902

اتقن المطران الشهيد اللغة
العبرية

واليونانية

والفرنسية

والكردية اضافة الى العربية

واآلرامية .التقى بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني في

اسطنبول

سنة  ،1908ثم بالبابا بيوس العاشر في روما.

عانى من جرائم قتل مؤمني ابرشيته الى ان استشهد بقطع

الرأس في الحادي وعشرين من حزيران سنة  .1915له كتاب
86

الصلوات  ،1891القطافة ،وهي منتخبات ادبية  ،1898سير

اشهر شهداء المشرق .1900

المطران يعقوب اوجين مروكي منا

.57

ولد في قرية باقوفا عام  .1866دخل سنة  1885معهد

شمعون الصفا الكهنوتي في الموصل ،ورسم كاهناً في 1889
بوضع يد البطريرك ايليا عبو

اليونان.

عين

مدرسا

في

المعهد ومعهد مار يوحنا عام
.1895

رسم خوريا سنة

 ،1902وعندما تقرر فتح

رسالة في منطقة وان اسند اليه

هذه المهمة .رسم أسقفاً في

الثالثين من تشرين الثاني
 1902حيث خدم اعتبا ار من

آب عام  1915في كنائس القوقاس ثم في كنائس مدينة يرفان.
وفي نفس الفترة نشبت الحرب العالمية األولى ،فعانى الويالت،

لذلك توجه الى رومة سنة  .1919عاد فعين في البصرة كوكيل

بطريركي في شهر أيلول  1923الى شهر جزيران ،1927
وخالل هذه السنوات ذهب لتفقد أحوال الكنيسة في االحواز.
87

بقي فترة في بغداد ثم في الموصل حيث في الخامس عشر من
آذار سنة  1928عثر عليه غارقا في نهر دجلة قرب قرية

النمرود والسالمية .دفن في كنيسة مسكنتة في الموصل.

آثداره العلميددة -1 :االصددول الجليددة فددي نحددو اللغددة اآلراميددة؛ -2
دليددل ال دراغبين فددي لغددة اآلراميددين؛  -3المددروج النزهيددة فددي آداب
اللغة اآلرامية؛  -4تسدليم السدريان الشدرقيين لسدلطة البابدا حسدب
تقليد الكنيسة السريانية  -5معجم عربي – كلداني.

ومددن مؤلفات ده المفق ددودة  -6ق دوانين السنهدوسددات (أي المج ددامع)

الكلداني د د ددة -7 .كت د د دداب الش د د ددهر
المريم ددي :بالكلداني ددة -8 .طب ددع

طقس القداس الكلداني ،والطبعة
المتوسد د ددطة لألناجيد د ددل :وتراتيد د ددل

داويذ كو ار باللغة السوادية.
.58

42

المطران اسطيفان

جبري الموصلي

ول د ددد ف د ددي الموص د ددل س د ددنة
 .1872رسدد د د د ددم كاهندد د د د ددا سد د د د د ددنة
42حداد (األب ،د) ،بطرس ،مجلة قاال سوريايا ،ع  ،1977 ،14+13بغداد ،ص
.7
88

 1894عل ددى ي ددد م ددار عب ددو اليون ددان بأس ددم الق ددس جب ددري .ورس ددم
مط ارند داً ف ددي الثالث ددين م ددن تشد درين الث دداني س ددنة  1902عل ددى ي ددد
البطريددرك مددار يوسددف عمانوئيددل الثدداني باسددم هرمددزداس جبددري
وبلقددب رئدديس أسدداقفة نصدديبين .تددولى إدارة الكنيسددة الكلدانيددة فددي

بغداد مدة من الزمن .تقلدد أبرشدية كركدوك خلفداً للمطدران تيدودور

مسدديح .تددم تعييندده فددي الحددادي والثالثددين مددن آب  1917رئيس داً
ألسد د دداقفة كركد د ددوك والسد د ددليمانية واربيد د ددل .وبعد د ددد أن ند د ددال الب د د دراءة

الشد دداهانية مد ددع المط د درانين أدى شد ددير ويعقد ددوب اوجد ددين مند ددا مد ددن

السددلطان رشدداد .قدددم إلددى كركددوك فددي الخددامس عشددر مددن آذار
 .1918توفي في التاسع عشر

م د ددن تم د ددوز  1953ودف د ددن ف د ددي
كاتدرائي د د د د ددة أم األح د د د د د دزان ف د د د د ددي

القلعة.

43

.59

المطننننننننننران تيننننننننننودور

مسيح
ولد

.1837

في

رسم

بغداد

كاهنا

عام
عام

 .1870ورسم رئيسا ألساقفة

43بين النهرين ع  ،54-53س ،1986 ،14ص .122
89

كركوك على يد البطريرك مار عمانوئيل الثاني توما يوم األحد
الموافق السادس عشر من تشرين األول  .1904توفي في
السادس والعشرين من أيار عام ( 1917أو الثامن من تموز)
ودفن في كاتدرائية أم األحزان التي شيدت في عهده بين سنة

 1906-1904على أنقاض الكنيسة القديمة المشيدة سنة
 1862في عهد المطران يوحنا تمرز .عند وفاته لم تجر له

مراسيم دينية في دفنه بسبب استيالء السلطات العثمانية على

الكنيسة حيث جعلوها مستشفى عسكرية لجيوشهم .ولخدماته
الجليلة لطائفته ،انعم الكرسي
الرسولي

بوسام

"شيفاليه" تقدي ار له.

من

44

رتبة

المطران ايليا يعقوب

.60

ابونا
ولد كوركيس بن ياقو بن

مروكي أبونا في القوش عام
1862

(او.)1863

تلقى

تعليمه االول في مدرستها ،ثم

44بين النهرين ،ع 53و ،1986 ،54ص 121؛ الصورة مرسلة من الشماس
بسام صبري.
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دخل المعهد الكهنوتي البطريركي عام  .1883رسم كاهنا يوم
الثامن من نيسان  1888باسم القس كوركيس ،فخدم في بغداد

والبصرة وآدنة ونصيبين وميافارقين وماردين ثم عاد إلى القوش.
رسم أسقفا في قوجانس في السادس والعشرين من نيسان

 1908باسم مار ايليا ،وعين في عقرة عام  1923حيث خدم

لفترة قصيرة ثم عاد إلى قريته.

كان المطران ايليا آبونا متضلعا في اللغة السريانية ويجيد

العربية واالنكليزية والكردية .ومن مؤلفاته -:كتاب في علم

الفلك سنة  ،1905تاريخ بطاركة العائلة اآلبوية سنة ،1927
ترجمة رواية (يزدانوخت) لالب المطران "سليمان الصائغ " من

العربية الى (السورث) ،نبذة تاريخية عن بطاركة البيت اآلبوي

بالسورث .وقد ترجم الى اللغة العربية سنة  2008من قبل
االستاذ بنيامين حداد  .توفي في مسقط راسه القوش يوم الرابع

عشر من ايار ( 1955حسب بابانا سنة  )1956ودفن في
كنيسة مار كوركيس.
.61

45

المطران اسرائيل هرمز أودو

ولد اسرائيل هرمز ميخائيل في ألقوش في السادس من آب
عام  ،1859وهو أخ المطران توما أودو .دخل المعهد
45

بابانا ،ص 179؛ معجم األدب السرياني ،ص.250
91

البطريركي

في الموصل عام  .1883رسم كاهنا على يد

البطريرك ايليا الثاني عبو اليونان في  .1886بعد سنتين من

الرسامة عين لخدمة الكنيسة في بغداد ،ثم عين نائباً بطريركياً
على البصرة سنة  ،1891وخدم هناك ثماني عشر سنة ،بنى

خاللها كاتدرائية ما توما ودار المطرانية مع مدرستين .كذلك

بنى كنيسة صغيرة في العشار (اندثرت حاليا) ،واشترى بيتاً

بجانبها لتعليم الصغار (اندثر

ايضا) .أنشأ اثناء ذلك وكالة
بطريركية في األحواز ،ثم ذهب

عام  1898الى بومبي (الهند)
برفقة مثلث الرحمة البطريرك
عبد يشوع خياط ومنها الى

مقاطعة ملبار ثم عاد الى
البصرة.

46

انتخب مطراناً على

ماردين في السابع والعشرين من شباط  1909بعد وفاة راعيها
مار ايليا ملوس واقتبل الرسامة على يد البطريرك عمانوئيل
توما سنة  . 1910خدم أبرشيته احدى وثالثين سنة بحكمة
ودراية .عانى الكثير خالل أحداث السفر برلك ،حيث استشهد
 46حسب بابانا ص  ،184ولد في  1858ورسم كاهنا سنة .1881
92

العديد من أبناء أبرشيته مع بعض الكهنة ،وله رثاء في مذابح
ماردين وآمد وسعرت والجزيرة العمرية ووان سنة  .1915كان

متمكنا من اللغة السريانية ومن آثاره فيها :وضع تاريخا ألحداث

الحرب العالمية األولى حيث كان شاهد عيان لها في أبرشيته،

وديوان شعر على مختلف االوزان واالغراض ،ومجموعة رسائل
بالسريانية ذات قيمة تاريخية ولغوية .توفي يوم السادس عشر

من شباط سنة  1941ودفن في كاتدرائية ماردين ،وبوفاته
انتهت

ماردين.

47

.62

داود

سلسلة

أساقفة

المطران فرنسيس

ولد اسحق القس هرمز

في قرية أرادن (العمادية) يوم
الرابع عشر من تشرين األول
.1870

اختار

الحياة

المكرسة عام  1882ايام
راعي

األبرشية

المطران

47معجم األدب السرياني ،حرف األلف ،المجمع العلمي العراقي ،بغداد،1990 ،
ص 133؛ بابانا ،ص 184؛ جزراوي ،يوسف (القس) ،على خطى يسوع،
بغداد ،2003 ،ص .17
93

كيوركيس كوكا حيث ارسله الى معهد مار يوحنا الحبيب في
الموصل .رسم كاهنا يوم األول من حزيران  ،1893وعين من
قبل مطران األبرشية حنا سحار لخدمة خورنة ارادن ،وقد تم
ترقيته الى درجة الخوراسقف من قبل المطران حنا (.)1909+

انتخب مطرانا يوم الخامس والعشرين من كانون الثاني سنة
 1910ورسم يوم الخامس عشر من آب مع المطران فرنسيس
داود وبطرس عزيز في الموصل على يد مثلث الرحمة

البطريرك يوسف عمانوئيل .اهتم براهبات القلب األقدس التي
اسسها القس ابلحد سمانو سنة  .1908توفي يوم األول من

تشرين األول سنة  .1939الف كتاباً للتعليم المسيحي بالسورث
وتأمالت الشهر المريمي.
.63

عوع

48

المطران بطرس عزيز

هو من مواليد الموصل

يوم السادس من نيسان سنة
 .1866تعلم في مدرسة اآلباء
الدومنيكان في الموصل ،ثم

ارسل الى روما سنة .1888
48النجم ،عدد  ،7سنة .1935 ،7
94

درس في كلية انتشار االيمان في روما ،ثم ُرسم كاهناً سنة
 .1890ادار المعهد الكهنوتي البطريركي في الموصل للفترة

 ،1897-1894ومن الموصل ارسل للخدمة في حلب .رسم

اسقفا على ابرشية سلماس يوم الخامس عشر من آب سنة

 1910وخدم االبرشية باخالص .تحمل أالم الحرب العالمية

االولى ،ثم ترك األبرشية مع كهنته وصار وكيالً في مصر،
ومعاوناً ألسقف زاخو مار طيمثاوس مقدسي .توفي في الحادي
والعشرين من كانون الثاني  .1937ترك مؤلفات عديدة بعضها
رأى النور والبعض االخر فقد ومنها :ردع الوقاحات
البروتستانتية ،حسم الندزاع مع النساطرة واليعاقبة من تقاليدهم

في رياسة االحبار الرومانيين ،وكتاب بالفرنسية عن ويالت

الحرب األولى:

Memoire sur les massacres survenus dans les dioceses
49
de Salmas et d’ourmiah
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المطران يوحنا نيسان
ولد في دهوك يوم الخامس والعشرين من تموز .1880

رسم كاهنا يوم الثامن عشر من آذار عام  .1905خدم في
ابرشية البصرة (كنيسة مار توما الى سنة  1909حسب
 49النجم ،عدد  ،1سنة .1937 ،9
95

سجالت األبرشية) ورسم رئيسا ألساقفة ابرشية سنا في ايران
يوم السادس من كانون األول  .1915خدم ايضا في البصرة

سنة  1919وكذلك بين سنتي  .1938-1934وتذكر
المصادر انه كان اسقفا لزاخو عام  .1937توفي يوم الثالثين

من تشرين األول سنة .1956

.65

50

المطران اسحق خدابخش
رسم رئيسا ألساقفة اورميا عام  1930على يد مثلث

الرحمة البطريرك مار عمانوئيل الثاني.

50حداد ،بطرس (األب ،د :).الخواطر للخوري داود رمو ،مركز جبرائيل
دنبو ،بغداد.2006 ،؛ النجم ،ع  ،1929 ،5ص .236
96

المطران ابراهيم الياس

.66

ولد في شهر تشرين األول عام  1893في سولدوز.
اختير رئيسا ألساقفة ابرشية سنا في ايران يوم السادس من
ايلول  1938ورسم في عام  .1939توفي يوم الخامس عشر

من شباط .1940

المطران جبرائيل نعمو

.67

ولد في الموصل
يوم التاسع والعشرين من

حزيران عام  .1879رسم
كاهنا في الثاني من آذار

عام  ،1902ورسم اسقفا
ألبرشية

ماردين

.1939

عين

لبيروت

عام

عام

مطرانا

.1957

وتوفي في الثاني عشر من شباط .1964
.68

المطران سليمان كجوك اوسطة

ولد في اميدا (دياربكر) في السادس من نيسان عام

 .1885رسم كاهنا يوم الرابع من آيار  ،1908ورسم اسقفا
فخريا ألبرشية  Comana Armeniaeيوم الثامن من ايلول
97

عام  .1939توفي يوم الرابع من

كانون األول من نفس السنة.
.69

51

المطران هابيل زيا

(زيعا)

ولد في قرية ماوانه الجبلية
قرب اورميا يوم الثالث من شباط
 .1871درس في مدرسة اآلباء

اللعازريين

سلماس

في

(خسروآباد) .ارسل سنة  1888الى باريس للدراسة والتحضير

لسر

الكهنوت.

اسطنبول

على

رسم

يد

في

القاصد

الرسولي بونتى يوم الثاني من

تموز  ،1896حيث عمل معلما

في اكليريكية زايتونليك .خدم في

اورميا وتبريز وطهران ،وعمل
في تحرير مجلة صوت الحق

(قاال دش اررا) ،كما ووضع كتبا

عن الحساب بالسورث وكتاباً في
51الصورة مرسلة من قبل السيد جورج زوما فشكرا.
98

الجغرافية والفيزياء والكيمياء .اخترع المطران الساعة الكهربائية
في ايران وانتشرت في العالم .كما واخترع دراجة هوائية تسير
على الماء وسميت بإسمه  .Hidrocicle-Zaiaانتخب رئيسا

ألساقفة اورميا وسلماس ورسم يوم األول من كانون الثاني
 .1940وقد عاش مآسي شعبه سنة  1946في اذربيجان الى

ان توفي في الثامن عشر من آذار .1951
.70

عشر

52

المطران حنا قريو

ولد في القوش في الخامس
من

نيسان

عام

 .)1874(1875رسم كاهنا في

التاسع من ايلول  .1900استلم

ادارة المعهد الكهنوتي سنة 1902
وبقي الى آب  1905حيث خدم

في كنيسة مسكنتة .رسم اسقفا
ألبرشية العمادية يوم األول من

شباط  .1942توفي يوم السابع والعشرين من نيسان 1946
ودفن في كرمليس .له كتابات نشر بعضها مثل :حياة القديس

52النجم ،ع  ،5س  ،11س .1951 ،5
99

جيرالد ماجيال ،هداية النفس في طريق الفضائل ،ومواعظ

القديس الفونس ليكوري .كما وادار مجلة اكليل الورد.
.71

53

المطران يوسف شيخو

ولد في ماردين يوم الثالث من نيسان عام  .1894دخل
اكليريكية سان لويس في اسطنبول ،ثم ارسل الى روما عام

 .1919رسم كاهنا في يوم الرابع والعشرين من كانون األول

عام  .1923عين للخدمة في كاتدرائية ام االحزان عام .1924
انتخب رئيسا ألساقفة ابرشية سنا في ايران عام  1944حيث
رسم يوم الحادي عشر من حزيران .بنى كاتدرائية ومعهدا

ودار
اكليريكيا ومدرسة ابتدائية وثانوية وكنيسة في همدان
اً
للكاهن واخرى في االحواز .تقاعد سنة  1970ولكن عين في
ذات السنة رئيسا فخريا ألساقفة آمد ثم ألبرشية ري أدشير.
توفي في العشرين من كانون األول سنة .1979
.72

54

المطران اسطيفان كجو

ولد المطران اسطيفان ايليا شمعون في القوش يوم الرابع
من آذار  .1883درس اإلبتدائية في الموصل ثم دخل
اكليريكية القديس لويس لآلباء الكبوشيين في استنبول سنة

53الصورة من ارشيف دار نجم المشرق بواسطة مديرها الشماس بسام
صبري .وحسب بابانا رسم اسقفا سنة .1940
54نشرة الكنيسة الكلدانية ،بغداد 28 ،ايار .1969
100

.1895

رسم

كاهنا

يوم

الخامس والعشرين من آيار

 1907فعاد الى الموصل

والقوش للخدمة .عين راعيا
لخورنة القديس يوسف في

الموصل عام  .1915ارسل
الى بغداد سنة  1927ليساعد

البطريرك مار عمانوئيل .رسم

اركذياقونا سنة  .1940اختير مطرانا كمعاون بطريركي في

الموصل سنة  1947يوم الرابع من آيار .توفي في الثامن
والعشرين من حزيران سنة  .1953اصدر كتاب عن حياة األب

الراهب الشهيد جبرائيل دنبو.

55

المطران روفائيل ربان

ولد في الموصل في السادس من شباط عام  .1910دخل
المعهد الكهنوتي البطريركي في الموصل عام  ،1921ثم ارسل

الى روما إلكمال دراسته .رسم كاهنا في الثالث والعشرين من

كانون األول عام  .1933حصل على شهادة الدكتوراه عام

55النور ،ع  ،7تموز ،س  .1953 ،4حسب بابانا ،ص  ،186ولد في الموصل
سنة  1884ورسم كاهنا سنة .1908
101

 .1937عين مدرسا في المعهد الكهنوتي عام  .1940رسم
اسقفا ألبرشية العمادية في الرابع من آيار عام  1947على يد

مثلث الرحمة البطريرك مار بولس شيخو .عين رئيسا ألساقفة

كركوك عام  .1957انشأ مدرسة اكليريكية عام  .1964بنى
مطرانية وكنيسة في كركوك .وتوفي يوم الخامس عشر من

كانون األول سنة  .1967اصدر كتيب بعنوان "السبت أم
األحد".

56

56الصورة مرسلة من الشماس بسام صبري.
102

.73

المطران توما الرئيس
ولد في ارادن يوم الثامن عشر من كانون األول عام

 .1898درس في معهد
يوحنا الحبيب واكملها في

المعهد الكهنوتي البطريركي.

رسم

كاهنا

يوم

التاسع

والعشرون من حزيران عام
 .1923خدم في ارادن

وبغداد وديترويت .رسم اسقفا
ألبرشية زاخو في الثاني

عشر من ايار  .1947توفي
في الخامس عشر من تموز سنة .1965
.74

المطران أفرام زيا

ولد في خسروآباد (اورميا -إيران) عام  .1910دخل

المعهد الكهنوتي البطريركي في الموصل عام  .1928أكمل
الدراسة الالهوتية في الجامعة االوربانية بروما حيث رسم كاهنا
عام  .1937وبعد خدمة طويلة بالتفاني والغيرة رسم أسقفا في

طهران عام  .1951نشر مجلة بالسورث دعاها "مرعيثا" وبنى
103

كنائس عديدة وجدد منها كنائس في ابرشيته .توفي في الخامس
عشر من آب عام .1972
.75

57

المطران زيا دشتو (أفرام)

ولد في قرية خسروآباد (اورميا) عام (1910او .)1912
دخل المدرسة اإلكليريكية في الموصل سنة .)1928(1926

ارسل الى روما وحصل على شهادة الدكتوراه في الالهوت،

حيث رسم كاهنا عام  .1937عاد الى ايران ليخدم في ابرشيته

سنة  .1938رقي الى درجة اركذياقون عام  .1950انتخب

رئيسا ألساقفة اورميا وسلماس بدل المطران المتوفي هابيل زيا

ورسم على يد المطران يوسف شيخو يوم الثالثين من كانون

األول .1951

58

توفي في الخامس عشر من آب سنة .1972

اصدر مجلة بعنوان (مرعيثا) وطبع كتاب تعليم مسيحي

بالسورث.
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المطران يوسف كوكي

ولد في الخامس والعشرين من تشرين األول عام 1886
في مدينة سعرت بتركيا .دخل معهد مار يوحنا الحبيب في

الموصل عام  ،1904ثم توجه عام  1905إلى معهد انتشار
57الفكر المسيحي ،ع  ،1972 ،18صفحة .317
58النور ،ع  ،2س .1952 ،3
104

األيمان في روما حيث اختص بالفلسفة .رسم كاهنا عام 1912
وعاد إلى الموصل حيث علم في المعهد االكليريكي الكلداني.

في سنة ( 1923او  1925حسب مجلة النور) انتقل إلى
البصرة حيث خدم في كنيسة مار توما ،وقد اسس مدرسة بابل

اإلبتدائية في البصرة ،ولكن اغلقت سنة  1948بسبب الحرب

العالمية الثانية .أسس ايضا

مطبعة في البصرة سماها
المطبعة الشرقية حيث طبع

العديد من الكتب إضافة الى
قيامه بجمع الوثائق المهمة

تاريخياً .كما قام بتأسيس ملجأ

لأليتام في البصرة بمساعدة

بعض الشخصيات البصرية

ضم حوالي اثنين وخمسين
يتيماً ويتيمة .استمر العمل في

ادارة الميتم عدة سنوات حتى قامت الدولة بهذا العمل .رسم

مطراناً على ابرشية البصرة والجنوب الكلدانية على يد مثلث
الرحمة البطريرك بولس شيخو سنة  1952والتحق بها يوم

الثالث عشر من حزيران  .1953توفي يوم الخامس عشر من
105

كانون الثاني  1971ودفن في كنيسة مريم العذراء في منطقة
الخندق امام المذبح .عرف عنه اإلهتمام بالثقافة ،ومن

اصداراته :اللغة اآلرامية ،المنتخبات الخطابية للبطريرك افرام
الثاني

رحماني،

المنتخبات

الطقسية،

ليعل الحق ولتحي الحقوق :الكنيسة الكاثوليكية والماسونية،
التعبد للقديس يوسف ،Anbar Diocese ،المنتخبات الجدلية

ج،1ج.59 2
.77

المطران افرام كوكي
السعرتي
ولد في مدينة سعرت

التركية عام  .1988دخل معهد

يوحنا الحبيب سنة  ،1904ثم

المعهد البطريركي الكلداني عام

 1914حيث رسم كاهناً في

السابع والعشرين من حزيران

59الفكر المسيحي ،ع  ،3س 1971 ،7؛ كان مثلث الرحمة قد هيأ قبره قبل
سنوات وجربه بنفسه في مقر مطرانية الكلدان في البصرة آنذاك (أي في كنيسة
مريم العذراء)؛ النور ،ع ،7س .1954 ،5
106

 1915على يد مار يوسف عمانوئيل الثاني .قدم إلى كركوك
عام  1934معلما لمدرسة الطاهرة للبنين ثم مدي اًر لها .عين

نائبا لمطران كركوك اسطيفان جبري .ورسم مطراناً على أبرشية

كركوك في كنيسة مسكنتة في الموصل على يد مار يوسف
غنيمة في الثالث عشر من حزيران  .1954خدم أبرشيته منذ

قدومه إلى كركوك ،توفي يوم السبت السادس والعشرين من
آذار سنة  1956ودفن في كاتدرائية أم األحزان في القلعة.

وكان قد أوقف داره في محلة شاطرلو إلى الكنيسة في

كركوك.
.78

60

المطران سليمان الصائغ

ولد ددد ف د ددي الموص د ددل ع د ددام  .1886دخ د ددل المعه د ددد الكهن د ددوتي
الكلددداني عددام  1905واكمددل دروسدده الالهوتيددة والفلسددفية ورسددم

كاهنددا عددام  .1908اشددتغل فددي التعلدديم وادارة المدددارس ،وت درأس
تحرير جريدة الموصل خالل االحتالل البريطاني واصبح عضوا

عامال في لجنة الدفاع الوطني عن قضية الموصل.

60بين النهرين ،ع  ،1986 ،54– 53ص 122؛ النور ،عدد  ،7سنة ،5
1954؛ النجم ،حزيران .1956
107

عمل كعضو في المجمع العلمي العراقي .كتب روايتده الشدهيرة "

يزدان دددوخت الشد دريفة االربيلي ددة " والت ددي نش ددرها ع ددام  1934ف ددي
دزين .أصد دددر " مجلد ددة الد ددنجم " عد ددام ،1928
الموصد ددل وفد ددي جد د أ
ومطبعة سماها مطبعة " النجم " .ألف أربع مسرحيات" :الزباء "

سددنة  1933و" األميددر الحمددداني " امددا مسددرحية " يمامددة نينددوى"
فبقيت مخطوطة ،والرابعة " مشداهد الفضديلة أو يوسدف الصدديق

" فطبعددت فددي الموصددل سددنة  .1931تددرجم إلددى العربيددة مأسدداة
"هددوراس " للكاتددب الفرنسددي الشددهير بييددر كورندداي .ونشددرت فددي

مجلته النجم حلقات متسلسلة من مسرحياته بين األعدوام 1930

و  .1938رسددم أسددقفا لكرسددي الموصددل فددي الثالددث عشددر مددن

حزيدران  .1954انتقددل إلددى بغددداد حيددث تددوفي يددوم الثددامن عشددر

108

مددن ايلددول سددنة  1961ودفددن فددي كنيسددة مددار يوسددف الكلدانيددة.
اتقن اللغتين اإلنكليزية والفرنسية.
.79

61

المطران جبرائيل كني

ولد في كرمليس في الخامس من آب  .1906دخل معهد

شمعون الصفا الكهنوتي سنة  1920وتخرج سنة  .1923رسم

كاهنا في الموصل سنة  1929بعد عودته من كلية انتشار

اإليمان في روما في الثامن والعشرين من ايلول  .1927خدم
في المعهد الكهنوتي كمعلم ثم في سوريا والعمادية ومقر

البطريركية .عمل في ابرشية العمادية مع خاله المطران حنا
 61الفكر المسيحي ،ع  ،1973 ،24ص 141؛ بين النهرين ،ع ،1975 ،11
ص .213
109

قريو ،ثم عين مدب ار بطريركيا لها سنة  .1947رسم أسقفا
(معاونا بطريركياً) في بغداد سنة  .1956في سنة 1960
أنتخب مطراناً معاوناً لمطران بيروت جبرائيل نعمو ،وبعد وفاة

المطران نعمو سنة  1964عين مطراناً لألبرشية حتى سنة
 1966حيث نقل ليترأس أبرشية البصرة .توفي في العاشر من

تشرين الثاني سنة  1980ودفن في كرمليس بجوار خاله

المطران قريو.
.80

62

المطران اندراوس صنا

هو من مواليد أرادن عام  .1920تلقى دروسه الالهوتية
كاهنا عام
في معهد مار يوحنا الحبيب في الموصل وُرِسم
ً
 .1945خدم في قرى داودية،
وتنا اضافة الى العمادية .رسم

أسقفا
ً

ألبرشية

عقرة

عام

 .1957عين أسقفاً ألبرشية

العمادية بالوكالة من 1966
الى ُ .1968ن ِقل كرئيس
ألساقفة كركوك عام 1978
 62الفكر المسيحي،ع ،127س  ،1977 ،13ص 319؛ ع ،170س ،17
 ،1981ص 435؛ النجم ،حزيران  ، 1956ص.12
110

وبقي فيها حتى سنة  2003حيث تقاعد وقضى بقية حياته في
مطرانية كركوك الكلدانية .توفي في الثامن من ايار .2013

اصدر كتيباً عن المجمع المسكوني الثاني وكتب العشرات من

المقاالت ،وكذلك طبع كتاب الرسائل واالنجيل الطقسي .دفن
تحت المذبح المقدس لكنيسة

مريم العذراء في كركوك.
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 .82المطران اسطيفان بلو
هو عبد األحد جونا ميخا

بلو ،من ابناء القوش .ولد سنة
 .1909دخل الرهبنة الهرمزدية

الكلدانية في دير السيدة في

الخامس من تشرين األول
 ،1924ثم أرسل إلى المعهد

الكهنوتي

البطريركي

لدراسة

الفلسفة والالهوت في الموصل

سنة

.1927

نذر

النذور

االحتفالية في كانون االول
63الفكر المسيحي،ع،127س  ،1977 ،13ص  320؛ ع، 131س،1978،14
ص39؛ بين النهرين ،ع  ،54 -53س ،1986 ،14ص 123؛ مرقس رابي،
عبدهللا (د ،).منكيش بين الماضي والحاضر ،الموصل ،1999 ،ص .75
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 .1929رسم كاهناً في تشرين األول  1934ثم أرسل إلى روما

في عام  1935حيث حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم
الشرقية في السابع والعشرين من تموز  ،1940وكان عنوان

أطروحته (الرهبنة الهرمزدية والكنيسة الكلدانية في أواسط القرن

التاسع عشر) .عاد إلى دير السيدة عام  1940وعين رئيساً

للمبتدئين سنة  .1941انتخب رئيساً عاماً سنة  1948حتى

سنة  .1958ورسم نائباً عاماً ألبرشية حلب سنة ،1958
وانتخب مطراناً سنة  1960حيث شيد في حلب دار مطرانية
وكاتدرائية .توفي في روما في السادس والعشرين من تشرين

األول  1989ونقل جثمانه الى دير السيدة.

له آثار مخطوطة ومطبوعة بالسريانية والفرنسية ،منها مخطوط

عن سيرة البطريرك عمانوئيل الثاني .ومن أعماله:د الربان آدم

عقرايا ،افراهاط الحكيم ،اليد المارونية والطائفة الكلدانية ،القرن
 16عن تقرير الونرد هابيل (عن تاريخ الكنيسة الكلدانية) ،توما
االلقوشي ،في طريق الكمال ،ترتيلة لمدح العذراء ،كتاب

الحوليات ،كتاب الفرص ،وغيرها.

64

64بين النهرين ،ع ،11س ،1975 ،3ص 167؛ معجم األدب السرياني ،حرف
األلف ،المجمع العلمي العراقي ،بغداد ،1990 ،ص ( 136الصورة مرسلة من
قبل اآلنسة بولين كني)؛ أبونا (األب) ،ألبير :أدب اللغة الرامية ،الموصل،
 1970ص 571؛ صبري (األب) ،ازاد ،تاريخ وسير اآلباء الرهبان الكلدان،
بغداد  ،2006ص .12
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 .83المطران عبد األحد صنا

ولد هرمز ايشو مروكي كينا في قرية ارادن التابعة ألبرشية

العمادية شمال العراق في العاشر من كانون األول

سنة .1922رسم كاهناً في الخامس عشر من آيار سنة

 .1947انتخب اسقفاً على ابرشية ألقوش الكلدانية في العشرين
من كانون األول سنة  ،1960وتمت رسامته اسقفاً بتاريخ
التاسع عشر من آذار سنة  1961على يد غبطة أبينا
البطريرك المثلث الرحمة مار بولس شيخو .قدم استقالته من

االبرشية في الثالث من كانون األول سنة  .2001توفي يوم
الثامن والعشرين من شباط.2007
113

 .84المطران عمانوئيل ددي
ولد ناصر اسطيفان ددي في الموصل عام  ،1894دخل

اوال مدرسة اآلباء الدومنيكان ثم معهد شمعون الصفا حيث رسم

كاهنا في الثالث من آب  .1919عين في نفس المعهد حيث
زاول التعليم قرابة اربعة وثالثين عاماً .في عام  1954عين
خورأسقفا لخورنة أم المعونة .رسم أسقفا على أبرشية الموصل

سنة  .1961وفي حزيران  1967رفعت أبرشية الموصل إلى
مقام رئاسة أسقفية وتقلد راعيها
لقب

الجديد

رئيس

أساقفة

الموصل للكلدان .توفي في
الحادي عشر من كانون الثاني
ودفن

1980

في

كنيسة

لم

تطبع

مسكنتة .كان كاتبا وشاع ار
ومترجما

اعماله.
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ولكن

 65الفكر المسيحي ،ع ، ،151س،1980 ،16ص9؛ ع ،152س1980 ،17؛
بين النهرين ،ع  ،1989 ،68ص.84
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 .85المطران توما توما بيداويد

ولد في بلدة بلو(تركيا) التابعة آنذاك ألبرشية زاخو في

الخامس عشر من نيسان  ،1910وفي الخامسة عشرة من

عمره قصد معهد مار يوحنا الحبيب لآلباء الدومنيكيين في

الموصل حيث تلقى علومه الكهنوتية ورسم كاهنا في الخامس
عشر من أيار  .1935عين في مدينة زاخو حيث خدم إلى

عام  .1946في سنة  1947عين للخدمة في ديترويت (والية

مشيكان األمريكية) ،وفي عام  1952انتقل إلى والية شيكاغو
للغرض ذاته .في عام  1965انتخبه السينودس المقدس أول
رئيس ألساقفة أبرشية األحواز ،واقتبل الرسامة األسقفية في

بغداد في الخامس والعشرين من آذار  .1966عمل اسقفا
115

مساعدا ألبرشية بغداد عام  1970ثم نائباً بطريركياً على

مصر.

.1971

66

توفي في القاهرة في التاسع والعشرين من آذار

 .86المطران جبرائيل بطا
ولد في ماردين يوم رأس السنة  .1907انهى دراسته

الثانوية في لبنان ثم دخل المعهد الكهنوتي البطريركي في

الموصل .رسم كاهنا سنة  1934فخدم في لبنان الى سنة
 .1959عين نائبا بطريركيا في اسطنبول ،ثم انتخب مطرانا

ألبرشية ديار بكر عام  1965ورسم في  1966على يد

البطريرك بولس شيخو .تقاعد سنة  ،1977وتوفي سنة
.1994

67

 .87المطران كوريال قودا
ولد في القوش في الثامن من كانون األول  .1908درس

في معهد شمعون الصفا في الموصل مع مثلث الرحمة

البطريرك بولس شيخو عام  .1920ارسل الى روما عام

 .1927أكمل دراسته في معهد البروبغندا بروما حيث رسم

كاهنا في التاسع عشر من كانون الثاني عام  1933وحصل
66الفكر المسيحي ،ع  ،5س ،1971،7ص 157؛ نشرة الكنيسة في  28أيار
.1971
67احد المصادر يذكر والدت يوم الرابع والعشرون من ذذار .1906
116

على الدكتوراه بالفلسفة .خدم في المعهد الكهنوتي حتى سنة
 ،1938ثم في رعية الحبانية الى سنة  ،1956وخورنة
ديترويت لثالث سنوات ثم عاد الى بغداد سنة  .1960خدم في

خورنة مار يوسف – خربندة في بغداد عام  1962الى 1966

حيث رسم أسقفا على أبرشية زاخو في الخامس والعشرين من
اذار عام  1966ثم انتقل إلى رئاسة أسقفية كركوك عام

 .1968استقال في الثالث والعشرين من تشرين الثاني،1977

وتوفي في الرابع والعشرين من اذار .1992
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68الفكر المسيحي ،ع  ،127س ،1977،13ص 319؛ بين النهرين ،ع -53
 ،1986 ،54ص .123
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 .88المطران يوحنا شمعون عيسائي

ولد في سنندج بإيران في السابع والعشرين من كانون

الثاني  .1914رسم كاهنا في الثالث من ايار عام 1940
لخدمة رعية سنا في ايران .اختير اسقفا مساعدا ألبرشية سنا

في الثالث والعشرين من حزيران  1967ثم ثبت في األول من

ايلول من ذات السنة .عين رئيسا فخرياً لألساقفة وكرس يوم
الثاني والعشرون من تشرين األول  .1967ثبت رئيسا ألساقفة
ابرشية سنا في السابع من آذار  .1970توفي كرئيس اساقفة

طهران في السابع من شباط سنة .1999
 .89المطران قرياقوس موسيس

ولد المطران يعقوب يوسف جرجيس في الموصل في

العاشر من تموز عام  ،1921دخل المعهد البطريركي الكلداني
عام  ،1933ونال الكهنوت

المقدس في الموصل في

الخامس عشر من أيار 1943
على يد مثلث الرحمة مار

يوحنا قريو مطران عمادية.

خدم رعية مار اشعيا بالموصل

ثالث سنوات ودرس في المعهد
118

الكهنوتي والمدارس المتوسطة .سافر إلى روما سنة 1946
حيث نال شهادة الدكتوراه في العلوم الشرقية .عاد إلى بغداد

سنة  1959حيث خدم رعية كاتدرائية أم األحزان .انتخب أسقفا
ألبرشية العمادية سنة  .1968توفي في السادس عشر من

نيسان  .1973بنى عدة كنائس في ابرشيته .له عدة مؤلفات:
القداس الكلداني في المخطوطات ،الكتب الطقسية للكنيسة
الكلدانية ،القداس الكلداني المنسوب الى الرسل ،الموسيقى

الطقسية الكلدانية وغيرها.
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 .90المطران يوسف بابانا
ول د د د ددد ف د د د ددي الق د د د ددوش س د د د ددنة

 .1915بع د ددد الد ارس د ددة االبتدائي د ددة

دخل المعهد البطريركي الكهندوتي
س د ددنة  ،1929وبع د ددد ع د ددام أرس د ددل
إل د د ددى روم د د ددا حي د د ددث أت د د ددم د ارس د د ددته
الكهنوتيددة .رس ددم كاهن ددا ف ددي روم ددا

سد د ددنة  1939فعد د دداد ليد د دددرس فد د ددي
المعهد الكهنوتي .نقل إلى القوش

69الفكر المسيحي ،ع ،25س ،1973 ،9ص 218؛بين النهرين ،ع  ،87س 22
1994
119

سنة  ،1940ومنها عين وكيال بطريركيا على أبرشية عقرة سدنة
 .1941عدداد إلددى الموصددل سددنة  1947ليخدددم فددي البطريركيددة

ويدرس في المعهد البطريركي .فدي عدام  1948نقدل إلدى كنيسدة

أم األح دزان فددي بغددداد والددى كنيسددة القددديس يوسددف فددي 1959

حيث مكث إلدى سدنة  1968حدين انتخدب أسدقفا ألبرشدية ازخدو.

ف ددي س ددنة  1949أص دددر مجل ددة الن ددور ف ددي بغ ددداد ودام ددت س ددت
سنوات .له كتب تقوية ،وكان عنددما وافداه األجدل يعدد كتابدا عدن
تاريخ القوش .شديد كنيسدة فدي

ليفد د ددو ومدرسد د ددة فد د ددي ش د د درانش
ووسد ددع دار المطرانيد ددة ،وانشد ددأ

سد د د د ددنة  1969معهد د د د ددد تومد د د د ددا
الرسد د د د د د ددول ألعد د د د د د ددداد طلبد د د د د د ددة

لالكليريكي د د د ددات .ت د د د ددوفي ي د د د ددوم
الس د د ددبت الث د د ددامن م د د ددن أيل د د ددول
 1973ودفن في زاخو.
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 .91المطران اسطيفان بابكا

ولد في اليوم الثاني

والعشرين من كانون الثاني
70الفكر المسيحي ،ع  ،28س ،1973 ،9ص .348
120

من عام  1919في بلدة كرمليس (الموصل) .دخل المعهد
الكهنوتي ورسم كاهنا في الخامس عشر من آيار من عام

 .1941رقي الى درجة الخوري في التاسع عشر من آذار عام
 ،1965وعمل سكرتي ار لمطران الموصل.

انتخب

مطرانا

إلبرشية أربيل في السادس من كانون الثاني عام  1969حيث

خدم أبرشية أربيل في عنكاوا لربع قرن .تقاعد سنة .1994
دفن في كنيسة مار يوسف في عنكاوا يوم السابع من نيسان

.2007

 .92المطران شموئيل (صموئيل) شوريز

ولد في قرية تللسقف في الخامس والعشرين من كانون

الثاني  1916من عائلة

مهاجرة من سعرت .دخل
الرهبنة الكلدانية سنة ،1931
ثم نذر النذور المؤبدة سنة

 .1936دخل اكليريكية مار

يوحنا الحبيب سنة ،1937

وقد رسم كاهنا في 1951
حيث درس في اإلكليريكية

لمدة سنتين .خدم عدة قرى
121

اضافة الى الرهبان المبتدئين ومساعدة رئيس الرهبنة لمدة اثني
عشر سنة .خدم في خورنة مدينة قامشلي السورية عام ،1960
رسم في بغداد اسقفا في الخامس عشر من ايار  1972بوضع
يدي غبطة مار بولس الثاني شيخو أسقفا ألبرشية األحواز

(إيران) ثم تحول إلى أبرشية أورميه وسلماس .توفي في روما

في الخامس عشر من حزيران  1981ونقل جثمانه الى دير
السيدة.
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 .93المطران حنا بولس
ولددد حنددا مدرقس بددولس فددي شدديوز (دهددوك) يددوم العاشددر مددن

آيددار عددام  .1910دخددل معهددد مددار يوحنددا الحبيددب فددي الموصددل

سددنة  1925ثددم رسددم كاهنددا فددي الخددامس عشددر مددن آيددار عددام
 .1937عددين كاهنددا لرعيددة شدديوز حتددى عددام  1947حددين نقددل

الددى ازخددو .رسددم خددور أسددقف فددي ازخددو سددنة  ،1951وفددي سددنة
 1952انتقددل الددى دهددوك ثددم عدداد إلددى ازخددو سددنة  .1954تددولى

إدارة األبرشددية بعددد وفدداة المثلددث الرحمددة يوحنددا نيسددان إلددى سددنة
 1957حيث عاد فخدم شيوز الى سنة  .1961وبعد ذلدك خددم
رعية مار كوركيس في منطقة الغدير (بغداد) واشرف علدى بنداء

71بين النهرين ،ع  ،1975 ،11ص 167؛ الفكر المسيحي ،ع  ،1972 ،16ص
238؛ صبري ،ص .16
122

كنيسددتها الجديدددة ،وظددل فيهددا إلددى يددوم اختيدداره أسددقفا ل ازخددو فددي

الس د ددادس عش د ددر م د ددن ك د ددانون األول ع د ددام  .1973تقاع د ددد ع د ددام
 ،1983وتددوفي يددوم الثالددث عشددر مددن تمددوز سددنة  1985حيددث

دفن في زاخو.
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 .94المطران حنا قلو
ول ددد المطد دران حن ددا ايش ددو قل ددو ف ددي م ددانكيش (العمادي ددة) ي ددوم

التاسددع مددن نيسددان سددنة .1922
دخل لتلقدى علومده الكهنوتيدة فدي
معهد ددد مد ددار يوحند ددا الحبي د دب فد ددي

الموصد د د ددل سد د د ددنة  .1935رسد د د ددم
كاهنددا سددنة  1947وخدددم الرعيددة

رعي ددة م ددانكيش وق ددرى شد ددمكان،
وف د د ددي س د د ددنة  1949ع د د ددين ف د د ددي

ارادن .عين د دده المطد د دران روفائي د ددل
ربان نائبا عاما ألبرشية العمادية

س د ددنة  1957إل د ددى ي د ددوم انتخاب د دده

أسددقفا لهددا واسددتمر يخدددم كنددائس
قد د ددرى وادي صدد ددبنا .رس د ددم خد د ددور
72الفكر المسيحي ،ع ،1974 ،31ص 36؛ ع ،1977 ،127ص.319
123

أسد ٍ
دقف عددام  1965ليدددبر األبرشددية ،ثددم رسددم اسددقفا فددي كددانون
األول من سدنة  .1973رعدى ابرشدية ازخدو ايضدا بددءاً مدن سدنة
 .1987اسددتقال عددن الخدمددة سددنة  ،2001وتددوفي يددوم السددابع

من ايلول سنة .2002

73

 .95المطران حنا زو ار
هو من مواليد باطنايا.

ولد في الخامس عشر من

آذار عام  .1939رسم كاهناً
في العاشر من حزيران عام

 .1962انتخب أسقفاً على

أبرشية األحواز عام .1974

ترك إيران عام  1987وعين

لرعاية الجالية الكلدانية في

كندا .ثبت اسقفا ألبرشية مار اداي في تورنتو بكندا عام
 .2011تقاعد عن الخدمة سنة .2014

73الفكر المسيحي ،ع  ،1974 ،31ص 36؛ ع  ،1977 ،136ص .320
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 .96المطران بولس كاراتاش
ولد في التاسع والعشرين من تموز عام  1934في قرية
هربولي

التابعة

لمدينة

سيلوبي

في

جنوب

تركيا.

رسم كاهنا عام  1968ومن ثم اسقفا على ابرشية دياربكر
في الثالث من تموز عام  1977على يد البطريرك بولس
الثاني شيخو خلفا للمطران جبرائيل بطة ورئيس اساقفة الكلدان
في تركيا .خدم األبرشية لمدة  25سنة حيث توفي يوم االحد
السادس عشر من كانون الثاني  2005في اسطنبول -
تركيا.
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74الفكر المسيحي،ع  ،128س ،1977 ،13ص .409
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 .97المطران اسطيفان كجو
ولد في القوش عام .1929
دخل الدير الكهنوتي في سنة

 1946ورسم كاهنا في .1956
خدم في كنائس بغداد :ام

األحزان ،ومار يوسف ،وأم
المعونة .رسم اسقفا مساعدا عام

 ،1980ثم مطرانا على ابرشية

البصرة والجنوب عام .1981

التحق سنة  1983بأبرشية

زاخو .وتوفي في الثامن من كانون األول سنة .1987
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 .98المطران افرام يوسف بدي

ولد في القوش عام  .1916دخل المعهد الكهنوتي ورسم

كاهنا سنة  .1941خدم في القوش ومارس تعليم الدين واللغة

السريانية في مدرستها .التحق بجامعة السوربون لدراسة
الالهوت لمدة سنتين .رسم مطرانا ألبرشية مصر في الخامس

عشر من آب سنة  .1980توفي يوم الثامن عشر من كانون
الثاني سنة  1984ودفن في القوش.
75اعاله،ع  ،161س  ،1981 ،17ص .47
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من آثاره :كتاب كنز الحياة الروحية بالسريانية الدارجة ،تاريخ
الكنيسة الكلدانية بالفرنسية،
تأمالت في أسرار الوردية،

قصة ظهورات العذراء فاتيما،

أشهر

الطقس

مؤلفي

الكلداني ،فهرس مخطوطات
في القوش(مخطوط) ،ترجم

طقس العماذ والميرون من
السريانية إلى االلمانية ،ترجم

أناجيل السنة الطقسية من

السريانية

إلى

بالطقس

الكنسي،

وأناشيد

لمار

أفرام،

ولصالة

سجل

الباعوثة.

اسطوانات

76

(السورث)،
خاصة

76معجم األدب السرياني ،حرف األلف ،المجمع العلمي العراقي ،بغداد،1990 ،
ص 177؛ الفكر المسيحي ،ع  ،157س  ،1980 ،16ص .298
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 .99المطران عبد األحد يعقوب ربان
أبصددر النددور فددي شددقالوة بتدداريخ التاسددع مددن نيسددان .1916
دخ ددل الرهباني ددة الهرمزدي ددة الكلداني ددة ف ددي الس ددابع والعشد درين م ددن
تشدرين األول  ،1932وقبددل االسددكيم بإسددم األخ قاميشددوع .أبددرز
نذوره الدائمة في شهر تشرين األول من عام  .1937ارسل الى

المعهد البطريركي للد ارسدة فدي

الموصد ددل سد ددنة  1940حيد ددث
ارتسد ددم كاهن د داً يد ددوم ال اربد ددع مد ددن
حزيد د د دران  1950بوض د د ددع ي د د ددد

المطد د د د دران اس د د د ددطيفان كج د د د ددو.
انتخب رئيساً لدير االبتداء في

ديد ددر السد دديدة فد ددي  ،1950ثد ددم
عين في أبرشية عقرة فخدم فدي كدربش ودينرتدا .ارسدل الدى ايدران

للخدمة في كنيسة مار شمعون برصدباعي وفدي منداطق األحدواز
وعبادان ثم عاد سنة  1960حيث انتخب مدب اًر للرهبانية ورئيساً

لدددير الربددان هرمددزد .عمددل فددي ديددر مددار كددوركيس كمسدداعد سددنة
 1961ورئيساً في سنة  .1962اشترك المطران عبدد األحدد فدي

المجمددع الفاتيكدداني الثدداني .انتخددب رئيسددا عامددا مددن سددنة 1963

الى  1971حيث عين مسؤوالً على كنيسة أم األحزان في بغداد
128

ل د د ددثالث س د د ددنوات .انتخ د د ددب رئيسد د د داً ل د د دددير االبت د د ددداء (دي د د ددر م د د ددار

انطونيوس) في بغداد لثالث سنوات سدنة  1974ثدم عدين رئيسداً

للمعهدددد البطريركد ددي ف د دي بغ ددداد س ددنة  .1977وفد ددي نفد ددس العد ددام

انتخددب مددن قبددل المجمددع البطريركددي مدددب اًر ألبرشددية عق درة .رسددم

اسقفاً على عقرة وتوابعها في الخامس عشر من آب  ،1980ثم
ع ددين نائبد داً عامد داً عل ددى أبرش ددية الس ددليمانية .ت ددوفي ف ددي الخ ددامس

والعشرين من تموز  1998في بغداد ودفن في دير السيدة.
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 .100المطران كوركيس كرمو
ولد المطران كوركيس
فرنسيس كرمو في السادس
من

كانون

سنة1921

في

الثاني

تلكيف.

دخل المعهد الكهنوتي عام
 .1934أرسل الى روما في
عام  1938حيث نال

شهادة

الفلسفة

الماجستير
والدكتوراه

في

في

77بين النهرين ،ع  ،1975 ،11ص 168؛ الفكر المسيحي :ع  ،157س ،16
 ،1980ص 297؛ صبري ،ص .14
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الالهوت من الجامعة األوربانية في روما .رسم كاهنا بتاريخ
الثامن من كانون األول  .1945التحق بإدارة المعهد الكهنوتي

وكمعلم فيه في صيف  ،1947وفي عام  1950عين مدي ار

للمعهد .انتقل لخدمة الكنيسة في امريكا حيث عينه البطريرك

مار بولس الثاني شيخو لرعاية خورنة أم هللا في والية مشيكان

 -أمريكا ،ثم عاد فخدم في البصرة وبغداد .انتخب في عهد

البطريرك الراحل اعاله رئيساً إلساقفة الموصل للكلدان في
الرابع عشر من ايلول  ،1980وخدم فيها الى يوم وفاته أثر
مرض لم يمهله كثي ار حيث توفي بتاريخ التاسع من ايلول

1999في امريكا .اصدر عدة كتب وله عدة مقاالت منها كتاب
الخالص والالهوت العقائدي

ومسرحية

ارجوان

الملك

الفردوس

لمار

افرام

1955

.1989

78

وترجمة

اناشيد

 .101المطران ابراهيم نعمو
ابراهيم
ولد في بلدة تلكيف
78الفكر المسيحي :س ،16ع  ،157ص .297
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شمال الموصل في األول من تشرين األول عام  .1937دخل
المعهد الكهنوتي البطريركي عام  .1951أرسل الى معهد سان

سولبيس في فرنسا الستكمال د ارسة الفلسفة والالهوت .عاد الى

ورسم كاهناً في الثالثين من كانون األول  .1962عين
بغداد ُ
في عام  1964مدي اًر للمعهد الكهنوتي البطريركي .في عام
 1968خدم ككاهن مساعد لخوري كنيسة مار يوسف في
الكرادة لسنتين .ارسل الى تلكيف (ابرشية الموصل) وفتح معهداً

كهنوتياً للصغار ،وقد استمر لمدة سنتين .أُرسل الى روما حيث

حصل على شهادة الدكتوراه في الالهوت العقائدي عام .1975
عاد الى بغداد ليخدم في خورنة مار يوسف (الكرادة) .عين في

عام  1978مساعدا لراعي خورنة مار بطرس في مدينة سان

دييغو ثم في لوس انجلس والية كاليفورنيا .عين في الثاني

والعشرين من كانون الثاني  1982كأول أسقف ألبرشية مار
توما الرسول المؤسسة حديثاً في مدينة ديترويت-

والية

ميشكان األمريكية .احتفل برسامته األسقفية في السابع من اذار

 .1982تقاعد عن الخدمة سنة  .2014يتقن الكلدانية والعربية
واالنكليزية والفرنسية وااليطالية.
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79جزراوي ،ص .51 ،35
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 .102المطران توماس ميرم
ولد في تلكيف يوم الثاني عشر من آب عام  .1943بعد

التخرج من المدرسة اإلبتدائية دخل معهد شمعون الصفا
الكهنوتي في الموصل عام  1956حيث رسم كاهنا بتاريخ

الحادي عشر من حزيران  .1967وفي تشرين األول من نفس
السنة تم تعيينه كاهنا لخورنة مار يوسف الكلدانية في طهران.

درس اللغات الكلدانية والعربية واإلنكليزية والتعليم المسيحي في
ابتدائية وثانوية مار بهنام

التابعة للكنيسة .عين مدب ار
بطريركيا

ألبرشية

اورميا

الكلدانية في شباط .1982
انتخب رئيسا ألساقفة أبرشية

اورميا

بتاريخ

التاسع

والعشرين من تشرين الثاني

عام  1983والتحق بها في

الحادي عشر من آذار
.1984

له تآليف باللغة الفارسية منها بحث عن تاريخ كنيسة المشرق
وقاموس كلداني – آشوري وكتب بالسورث الخاص باورميا منها
132

كتاب الصالة اليومية وميامر الباعوثة والتراتيل الكنسية .اسس
دار للعجزة عام .1996
اً

 .103المطران باوي سورو
هو من مواليد كركوك-
العراق سنة  .1954بعد

اكمال دروسه في اكليريكية

كنيسة المشرق اآلثورية في
كاهنا في عام
شيكاغو ُرِسم
ً
 .1982خدم خورنة مريم

العذراء في تورنتو .رسم

أسقفا عام  1984لخدمة ابرشية غرب الواليات المتحدة
ً
األمريكية في سان هوزيه – كاليفورنيا .قدم طلب اإلنتماء الى
البابا بندكتوس السادس عشر مع عدد من الكهنة والمؤمنين

من الكنيسة اآلثورية في عام  .2006في عام  2013قبله
السونهادس البطريركي الكلداني في الكنيسة الكلدانية .في عام

 2014عينه البابا فرنسيس في خدمة ابرشية مار بطرس

(غرب الواليات المتحدة) .حائز على شهادة ماجستير في
الالهوت االساسي من الجامعة الكاثوليكية في واشنطن –

امريكا في عام  ،1992وشهادة الدكتوراه من جامعة
133

 المطران باواي يتكلم.2002 االنجيليكوم الحبرية في روما عام
 وقد اصدر عدة مقاالت في،الكلدانية والعربية واإلنكليزية

.الالهوت والتاريخ

BOOKS
Bawai Soro, The Church of the East: postolic &
Orthodox (Adiabene Publications, San Jose: 2007) 394
pp. ISBN 978-1-60402-514-9
ARTICLES *
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to Unity,” , “Priesthood in the Church of the East,” ,
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of
the
East
Sacramental Theology,” , “Theodore,” , “Nestorius,”
,“Does Ephesus Unite or Divide?” , “The Reception of
the Common Christological Declaration,”,“Is the
Theology of the Church of the East Nestorian?,” ,“The
Vienna
Christological
Formula
in
an
Asyrian Perspective,”

 المطران يوسف ابراهيم صراف.104
 بعد أن أتم.1940 ولد في القاهرة في تشرين األول

- دراسته في مدرسة العائلة المقدسة لآلباء اليسوعيين بالفجالة

القاهرة التحق بالمعهد االكليريكي بالمعادي (كلية العلوم

 أوفد في بعثة إلى روما ألتمام.)ًاإلنسانية والالهوتية حاليا

 رسم.دراساته فحصل على الليسانس في الفلسفة والالهوت

 ثم تخصص في القانون الكنسي1964 كاهناً في روما في
134

والمدني بجامعة الالتران وحصل على درجة الدكتوراه في
كليهما .عمل في أمانة سر المجمع المسكوني الفاتيكاني
الثاني ،ثم عين في السكرتارية العامة لسينودس األساقفة منذ

تأسيسها عام 1967حتى عام  .1984رسم أركذياقوناً وعين

ممثال للبطريركية في روما .عمل مستشا اًر للجنة البابوية
لمراجعة القانون الكنسي الشرقي ومستشا اًر لمجمع الكنائس

الشرقية في روما .أنتخبه
السينودس البطريركي عام
1984أسقفاً

البرشية

القاهرة الكلدانية ،ورسم

في الثالث عشر من آيار 1984بوضع يد مثلث الرحمة

البطريرك بولس الثاني شيخو في كنيسة العذراء سيده فاتيما-

القاهرة.

قام بتدريس القانون الكنسي الشرقي في الجامعة

الحبرية االوربانية بروما ،وكان عضو مجلس إدارة المجلس

البابوي لألسرة ،كذلك أحد أعضاء المجلس الدائم لهيئة
المجالس االسقفية ألفريقيا ومدغشقر .عمل مستشا اًر لمجمع
الكنائس الشرقية والمجلس البابوي لتفسير النصوص القانونية.
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تعين في الرابع من آيار 1993زائ اًر رسولياً للكلدان في أوربا.
80
توفي في الثالثين من كانون األول سنة .2009

 .105المطران يوسف توماس ميخائيل

ولد في القوش في الثاني من آب عام  .1934دخل المعهد
الكهنوتي في الموصل عام  .1949ارسل الى روما الكمال

دراسته عام  1953وحاز على شهادة الليسانس في الفلسفة
والالهوت .رسم كاهناً في
الثاني والعشرين من كانون

األول  .1960تخصص في

القانون الكنسي من جامعة
الالتران وحاز على شهادة

الدكتوراه ،ثم خدم في القوش
بدء من عام  1966الى ان
ً
رسم رئيسا لألساقفة في
الخامس من شباط .1984
خدم كرئيس ألساقفة البصرة
والجنوب

الى

نهاية

سنة

 .1995ثم خدم في لبنان الى
http://coptcatholic.net
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ان توفي بتاريخ الحادي والعشرين من كانون األول سنة 1999
ودفن في القوش في نفس يوم والدته.

 .106المطران انطوان اودو

هو من مواليد حلب في
الثالث من حزيران ،1946
فوالده داود اسطيفان أودو

ووالدته زه ار سليمان اودو من

القوش ،وقد تركها وهو صغير.

درس في اإلكليريكية المارونية
في غزير – لبنان حتى نال

شهادة البكلوريا .انخرط في

الرهبانية اليسوعية عام  .1969رسم كاهنا يوم الخامس من

آب  1979على يد المطران اسطيفان بلو في حلب .اكمل

دراسته العالية في جامعة دمشق وكلية الفلسفة والالهوت

اليسوعية في باريس وجامعة السوربون ،ثم إختص بالكتاب

المقدس في روما .درس في جامعة القديس يوسف في بيروت
وجامعة الكسليك وكلية اآلباء البولسيين في حريصا ما بين

 1982و .2000ساهم في ترجمة الكتاب المقدس الى العربية
(ترجمة اليسوعيين) وال زال مدي ار لسلسلة دراسات في الكتاب
137

المقدس عن دار المشرق ،بيروت ،لبنان .عين مدب ار بطريركياً
على ابرشية حلب بعد وفاة راعيها المطران اسطيفان بلو عام

 ،1989ومن ثم رسم في الحادي عشر من تشرين األول عام
 1992مطرانا على ابرشية حلب الكلدانية وكل سورية .له عدة
كتب في مجال الكتاب المقدس ،وعشرات المقاالت التي تهتم
بشأن الفكر الالهوتي وال سيما في األمور المسكونية وحوار

األديان .هو حاليا رئيس منظمة كاريتاس في سورية منذ
.2011

 .107المطران حنا مرخو
احد

ولد في مانكيش يوم
السعانين

المصادف

الثاني عشر من اذار .1937
اكمل دراسته اإلبتدائية في

مانكيش

والمتوسطة

في

دهوك .دخل معهد مار يوحنا
الحبيب سنة  .1954رسم
كاهنا في السابع من حزيران
 ،1964وخدم في مانكيش الى عام  .1967عين مدرسا في
معهد مار يوحنا الحبيب .عاد بعد سنة للخدمة في مانكيش الى
138

سنة  .1970عيد مرشدا في بغداد لميتم الراهبات الكلدانيات
لمدة سنة .خدم قرية الداودية الى سنة  1987وشملت خدمته

قرى :تنا ،وارادن ،واينشكي ،وبيناثا ،وبادرش ،وسرد اروا،
وسكرين .عمل مرشدا لتالميذ المعهد الكهنوتي بقسميه في
الدورة والصليخ – بغداد سنة  .1991انتخب رئيسا ألساقفة

اربيل سنة  .1994توفي في الثاني والعشرين من تشرين األول
.1996

 .108المطران جبرائيل كساب
ولد المطران جبرائيل كساب
في تلكيف في الرابع من اب سنة
 .1938اقتبل سر الكهنوت
المقدس في كاتدرائية أم األحزان

في بغداد عام  .1961درس
ِ
ومدبر لقسم الصغار في
كمعلِم

معهد شمعون الصفا الكهنوتي
اعتبا ار من  ،1965كما وشارك

في كتابة مناهج التعليم المسيحي .خدم خورنة قلب يسوع في
بغداد للفترة من  1966الى  .1996رسم مطراناً ألبرشية

البصرة والجنوب في ايار  1996على أيدي مثلث الرحمة
139

البطريرك مار روفائيل األول بيداويد .عين مطراناً ألبرشية مار
توما الرسول للكلدان واألثوريين الكاثوليك في استراليا ونيوزيلندا

سنة  .2006تقاعد سنة .2015
 .109المطران رمزي كرمو

هو من مواليد زاخو في

الخامس من شباط .1945
دخل معهد مار يوحنا الحبيب
عام  .1957سافر الى فرنسا

عام  1969وانضم الى جمعية

كاهنا سنة
كهنة برادو .رسم
ً
 1975حيث خدم في ايران.
رسم رئيسا ألساقفة أبرشية

طهران سنة  .1996عين سنة  2013زائ ار رسوليا ألوروبا

اضافة الى مهامه األخرى .يتكلم الكلدانية والعربية والفارسية
والفرنسية واالنكليزية.

 .110المطران جاك اسحق

ولد في الموصل يوم السابع والعشرون من شباط 1938

(اصله من القوش) .دخل معهد يوحنا الحبيب عام .1951رسم

كاهنا عام  ،1963ثم أوفد الى روما لدراسة في معهد الدراسات
140

الشرقية (الطقوس) حصل على شهادة الدكتوراه في الليتورجية
عام  .1970عاد الى العراق ودرس في معهد يوحنا الحبيب

سنة. 1973انتقل الى بغداد ليخدم ككاهن في كنيسة مريم
العذراء شارع فلسطين وتدريس

مادة

شمعون

الليتورجيا

الصفا

في

معهد

البطريركي،

ويدير مادة الليتورجية في كلية
بابل للفلسفة والالهوت في

بغداد .انتخب مطراناً البرشية

اربيل سنة  .1997عمل عميدا

لكلية بابل للفلسفة والالهوت
ولمعهد التثقيف المسيحي عام

 2001وحتى .2014

هو صاحب إمتياز مجلة بين

النهرين التراثية منذ سنة 1972

ورئيس تحرير مجلة نجم المشرق منذ تأسيسها عام .1995
عمل كنائب عام بطريركي للشؤون الثقافية سنة  .2003له
العديد من المؤلفات الخاصة بالليتورجيا منها :القداس الكلداني،

طقس الزواج ،رتبة العماذ ،مراسيم الزواج في طقس كنيسة
141

المشرق ،ممارسة سر التوبة .الصالة الليتورجية على مدار
للسنة الطقسية .المراسيم الجنائزية ،وكتب والزال عشرات
المقاالت ،وهو متقاعد حاليا.
+++

األلف الثالث
 .111المطران بولس فرج
رحو

ولد بولس اسطيفان فرج

رحو في العشرين من كانون

األول من عام  .1942أتم دراسته االبتدائية في مدرسة شمعون

الصفا في مدينة الموصل ،ومن بعدها المرحلة الثانوية في

معهد شمعون الصفا الكهنوتي بين عامي  1954و  ،1960ثم
في بغداد حتى سنة  .1965أكمل دراسته في روما بين عامي
 1974و 1976حيث نال من كلية القديس توما اإلكويني

لآلباء الدومينيكان ليسانساً في الالهوت الرعوي .رسم كاهناً في
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بغداد بتاريخ العاشر من كانون الثاني  .1965رسم أسقفاً في

السادس عشر من شباط  2001وتولى مهام رعاية أبرشية

الموصل .أسس جماعة المحبة والفرح لذوي االحتياجات
الخاصة عام  ،1986وفي عام  1993أسس جماعة أصدقاء
يسوع الخيرية .في عام  1996أنشأ جماعة أصدقاء الناصرة،

وفي العام التالي أنشأ واحة المحبة والفرح للعيش مع اإليتام،

وكان عضواً في مجلس أعيان الموصل.

كتب العديد من

المقاالت في المجاالت الرعوية والثقافية ،ووضع كتاباً عن

كنيسة مار إشعيا برقو سري .اختطف من قبل مسلحين بتاريخ
التاسع والعشرين من شباط  2008وذلك في مدينة الموصل
بعد أن أنهى صالة درب الصليب مما تسبب في استشهاد

سائقه واثنين من مرافقيه .وفي يوم الثالث عشر من آذار عثر

على جسده الطاهر قرب

المدينة حيث اعتقد األطباء انه

استشهد يوم الثامن من آذار.
 .112المطران شليمون

وردوني

ولد في قرية باطنايا في
الرابع والعشرين من شباط
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 .1943دخل االبتدائية في القرية ثم المعهد البطريركي
الكلداني في ايلول  1954ولمدة سبع سنوات .ارسل الى روما

سنة  1961الكمال دراسة الفلسفة والالهوت في كلية انتشار
اإليمان حيث رسم كاهنا في التاسع والعشرين من حزيران
 .1968حصل على شهادة الماجستير في الفلسفة والالهوت
ثم الدكتوراه في التربية سنة  .1971وحصل على عدة شهادات

دبلوم في االلحاد المعاصر ،والتعليم المسيحي ،والمريمات
ووسائل اإلعالم.

في البداية خدم في خورنة باطنايا مدة سبع سنوات .ثم استلم

إدارة المعهد الكهنوتي سنة  1978ولمدة تسع عشرة سنة .درس
في المعهد وكلية بابل لمدة ست وعشرين سنة .خالل خدمته
للدير الكهنوتي خدم ايضا خورنة الرسولين وفي كنيسة مار

يعقوب في حي اسيا .رسم أسقفا في السادس عشر من شباط
سنة ،2001وعمل معاونا لمثلث الرحمات البطريرك بيداويذ ،ثم
معاونا للمطران عمانوئيل دلي(مثلث الرحمة الكردينال) ومعاونا
لغبطة البطريرك مار لويس روفائيل األول ساكو .عمل رئيسا
لمحكمة البداءة الكنسية في بغداد وفي محكمة االستئناف

والتمييز .حصل على جائزة الحوار بين األديان من ابرشية بي از
عام  2005وجائزة السالم لسنة  2010من ابرشية مقاطعة
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لومارديا في شمال ايطاليا .يخدم خورنة كنيسة مريم العذراء
سيدتنا للقلب االقدس .ويعمل ايضا رئيسا ألخوية المحبة

(االكاريتاس) في العراق ،وهو مرشد عام لجماعة المحبة والفرح.
كما وحمل الى العراق روحانية عمل مريم (الفوكوالري) .وهو
امين عام لمجلس األساقفة الكاثوليك ،وامين عام مجلس رؤساء

الطوائف في بغداد .تم تنسيبه مؤقتاً لرعاية ابرشية سانتياكو في
كاليفورنيا عام .2016

 .113المطران ميشال قصارجي
ُولد في زحلة عام  .1956درس المرحلة االبتدائية فيها ثم
دخل الرهبانية اللبنانية المارونية عام  .1970أبرز نذوره األولى
عام  ،1973وتابع دراسة الفلسفة والالهوت في جامعة الروح

القدس في الكسليك ،ثم أكملها في جامعة انتشار اإليمان في
روما ،فنال شهادته الجامعية .رسم شماسا إنجيليا وكاهنا عام

 .1985التحق بمعهد لآلباء اليسوعيين في روما وحاز شهادة

ليسانس في الحق القانوني الشرقي .حاز دبلوما في دعاوى

تطويب القديسين من روما ودبلوما في الدعاوى المقررة وغير

المكتملة من الفاتيكان.

نال الدكتوراه في الحق القانوني الشرقي بعنوان إيليا الجوهري أو

الدمشقي ،وهي دراسة مخطوطات من القرن التاسع .صار نائبا
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ورسم خورأسُقف لها
عاما ألبرشية بيروت الكلدانية عام ُ ،1996
عام  ،1997وانتُخب مطرانا عليها عام  .2001هو عضو في

ٍ
وقاض .نفذ وأشرف على
مجموعة من اللجان الكنسية ومحا ٍم
عدد من المشاريع المتعلقة بالكلدان ،وساعد وال زال يساعد

المهجرين العراقيين منهم .عضو مؤسس في لقاء مسيحيي

المشرق ،وعضو مؤسس في مجلس البطاركة واألساقفة
الكاثوليك ،ونائب رئيس اللجنة المسكونية في لبنان .اقام عدة

مشاريع :مركز سان ميشال الصحي اإلجتماعي ،مركز سيدة
الرحمة اإللهية إلستقبال العراقيين المهجرين وخدمتهم .يتقن

الكلدانية والعربية والفرنسية واإليطالية واإلنجليزية.
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 .114المطران يعقوب شير
ولد

في

شقالوة

يوم

السابع من نيسان  .1934رسم
كاهنا في العاشر من حزيران
عام

.1960

ورسم

رئيسا

ألساقفة اربيل يوم السادس

عشر من شباط عام .2001
توفي يوم الثامن من حزيران

سنة .2005

 .115المطران بطرس حنا عيسى الهربولي
ولد في قرية بهنونا

السندي في عام .1946
درس

االبتدائية

في

مدرسة سناط ،وبعدها
اكمل دراسته في معهد

شمعون الصفا الكهنوتي
في الموصل .رسم كاهنا

في الحادي والثالثين من ايار  ،1970حيث خدم في كنائس
زاخو ودهوك وتوابعها وفي كنيسة العباسية في زاخو الى تاريخ
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رسامته االسقفية .رسم مطرانا في االول من شباط عام .2002
توفي سنة  .2010اجاد اللغات الفرنسية واالنكليزية والعربية

والكردية باالضافة الى لغته االم.

 .116المطران ربان القس

هو ربان حسقيل ربان .ولد في كوماني بتاريخ الثامن

عشر من آذار  .1949دخل معهد مار يوحنا الحبيب في

الموصل سنة  .1961رسم كاهنا على يد المطران عمانوئيل
ددي في السادس من آيار  .1973خدم خورنات :كوماني،
العمادية ،اينشكي ،بيناثا ،وبادرش.
رسم

على

العمادية

اسقفا

روفائيل

بيداويد

بوضع يد مثلث الرحمات

البطريرك
بتاريخ

األول

من

شباط

ابرشية

اربيل

في

الثاني

 .2002عين مدب ار اسقفيا على
والعشرين من كانون الثاني

 .2005عاد عام  2010الى

ابرشية العمادية ،ثم عين
مطرانا على زاخو والعمادية
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عام  .2013فتح اعدادية في دهوك ( International
 )Schoolفي نفس السنة ،وحصل على جائزة السالم للنشاط

المدرسي والتعليم والتعايش في مدينة أخن األلمانية .افتتح

كنيسة كوماني وكنيسة همزيك كذلك في عام  .2013بنى
قاعات في كوماني ومانكيش وارادن وهرماش ومار ايث االها.

منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية كيمبرج البريطانية

Cambridge of Technology Britainفي القانون الدولي

في حزيران .2015

 .117المطران سرهد جمو
ولد في بغداد في اذار

سنة  .1941اكمل الدراسة

الثانوية في المعهد الكهنوتي

في الموصل .درس في روما
بين سنة  1958و 1964ونال

شهادة الدكتوراه في الدراسات

الشرقية عن الطقس الكلداني.
عاد الى بغداد ورعى خورنة

مار يوحنا المعمدان في الدورة

من سنة  1969الى .1974
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ترأس المعهد الكهنوتي الى سنة  .1977عين راعياً لخورنة ام
هللا في والية مشيكان األمريكية .انتقل لرعاية خورنة مار يوسف

حيث خدم لمدة عشرين سنة .عين نائبا ألبرشية مار توما
الكلدانية في الواليات المتحدة سنة  .1991انتخب اسقفا على

ابرشية مار بطرس وبولس في والية كاليفورنيا عام .2002

مارس التدريس في المعهد الشرقي في روما (،)2006-1991
ثم في جامعة نوتردام في عامي  1984و ،1985وفي الجامعة

الكاثوليكية في واشنطن سنة  .1987له مؤلفات عديدة في

علوم اللغة اآلرامية واألدب والتاريخ وطقوس كنيسة المشرق.
تقاعد سنة .2016

 .118المطران ميخائيل المقدسي
ولد ميخا بوال اوراها

مقدسي

في

القوش

عام

 .1949درس في مدارسها

حتى دخل معهد مار يوحنا

الحبيب لآلباء الدومنيكان في

الموصل عام  .1964رسم
كاهنا في سنة  1973على
يد سيادة المطران المثلث
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الرحمة مار عبداالحد صنا الذي كان حينها راعيا ألبرشية

القوش وبحضور السفير البابوي جان ريب .رسم اسقفا بعد

خدمة  26سنة .جرت الرسامة في الدير الكهنوتي /بغداد -

الدورة بتاريخ األول من شباط  .2002اشرف على تحقيق
وطباعة العديد من الكتب الطقسية باللغة األم وبالسورث.
 .119المطران اندراوس ابونا

ولد في الثالث والعشرين من آذار عام  1943في زاخو
(قرية بيداري) .دخل المعهد البطريركي في الموصل في
.1957

رسم

كاهنا

في

الخامس من حزيران .1966
خدم في ابرشية البصرة من

سنة  1967الى  ،1971ثم
خدم في كنيسة مار افرام في

بغداد من سنة  1972حتى
 .1974عين في كنيسة مار

يوسف شفيع العمال الى سنة

 .1991وعمل كمعلم في

مدرسة الراهبات في بغداد الى سنة  .1986وعمل سكرتي ار
لمثلث الرحمة البطريرك مار روفائيل االول بيداويد من سنة
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 1989الى  .1991عين في لندن وخدم فيها في األعوام من
 1991الى  .2002حصل على شهادة دبلوم في الرعويات من

كلية هيثروب الالهوتية في لندن سنة  1993ودبلوم في

الصحافة سنة  .1996رسم أسقفا في ايلول  2003وعين

كمعاون بطريركي في بغداد ،كما وخدم راعيا لخورنة مريم

العذراء في المنصور .توفي في السابع والعشرين من تموز
 2010حيث دفن في اربيل .اصدر نشرة القيثارة في بريطانيا

وله عدة مقاالت.

 .120المطران اميل شمعون نونا
هو من مواليد القوش سنة  ،1967وفيها انهى الدراسة

االعدادية .دخل معهد شمعون الصفا الكهنوتي ببغداد ورسم

كاهنا في الحادي عشر من كانون الثاني .1991خدم في
ً
خورنة القوش ككاهن مساعد الى سنة  1997ثم استلم
مسؤوليتها .في عام  2000سافر الى روما إلستكمال دراسته

الالهوتية

العليا

فحصل

على

شهادة

الدكتوراه

في

االنتروبولوجية الالهوتية من جامعة الالتران الحبرية سنة

 2005بأطروحته الموسومة :انتروبولوجية العالقة الزواجية

ئيسا ألساقفة الموصل
في كتابات مار افرام السرياني .رسم ر ً
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يوم الثامن من كانون الثاني .2010عين مطرانا ألبرشية مار
توما الرسول الكلدانية في استراليا سنة .2015

اصداراته :افرحوا في الرب ،تأمالت في السنة الطقسية لكنيسة

المشرق الكلدانية – االشورية ،الموصل  ،2011العائلة

والمجتمع .الموصل  ،2013تفسير الخدم الكنسية البراهيم

القطري ،بغداد  ،1996كلمة هللا في روايات البشر ،اربيل

 100 ،2007سؤال في الحب والزواج ،اربيل  ،2009درب

الصليب – الموصل  ،2012يتدكدلم المطران إميل اللغة
الكدلددانية

والعدربدية

واإليطالية
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واإلندگدليزية.

 .121المطران بشار متي وردة
ولد في بغداد بتاريخ الخامس عشر من حزيران سنة

 .1969دخل معهد شمعون الصفا الكهنوتي في الدورة – بغداد
عام  .1981ارتسم كاهناً في بغداد بتاريخ الثامن من أيار

 . 1993عمل في خورنة الرسولين – بغداد عام ،1994
ومعاوناً لمدير المعهد الكهنوتي (قسم الصغار) وراعياً لخورنة

الحكمة اإللهية في بغداد عام  .1995إنتمى إلى رهبنة الفادي
التحق بجامعة لوفان الكاثوليكية في
األقدس في . 1995
َ
بلجيكا عام  ،1997حصل منها على شهادة الماجستير في
الالهوت األخالقي عام  1999عن بحثه الموسوم"العنف الديني

أدار
وتباعته األخالقية" .عاد إلى العراق في عام  1999حيث َ
وعي َن أمين الكلية العام عام . 2001
المركز الثقافي في الكلية ُ
أبرز النذور الرهبانية المؤبدة سنة ُ .2001كلف من قبل رهبنته
برعاية كنيسة مار ايليا الحيري في بغداد من سنة  2001الى

 2006حيث شيد فيها مدرسة إبتدائية (خيمة العذراء) .رسم

رئيسا ألساقفة اربيل في الثالث من تموز  .2010أشرف على

إدارة معهد شمعون الصفا الكهنوتي في عنكاوا سنة 2006
وعلى تشييد دير الرسولين مار اداي ومار ماري ،ومبنى "مركز

القديس

يوسف

الرعوي"
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في

ناحية

ألقوش.

من إصداراته كتب :المواعظ ،ووقفة مع ربنا ،واألخالق دعوة،
نور لسبيلي (جزئين) .كما وله سلسلة مقاالت في مجلة نجم

المشرق حول تعليم الكنيسة اإلجتماعي.
 .122المطران يوسف توما مرقس

من مواليد مدينة الموصل يوم الحادي والعشرين من

حزيران  ،1949درس في معهد مار يوحنا الحبيب الكهنوتي

في األعوام  ،1971-1962التحق بالرهبنة الدومنيكية وأكمل
دراسته في باريس وحصل على شهادة دبلوم الدراسات المعمقة

 DEAمن جامعة نانتير في علم األجناس البشرية (فرنسا)
والدكتوراه في الالهوت العقائدي من جامعة ستراسبورغ (فرنسا).
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كاهنا في الموصل بتاريخ السادس والعشرين من آذار
ُرِسم
ً
 .1980اسهم في تأسيس كلية بابل الحبرية ودر َس فيها وال
يزال وهو مؤسس الدورة الالهوتية في بغداد وادارها في السنوات

 .2003-1984وترأس منذ  1995الى سنة  2014تحرير
مجلة الفكر المسيحي .له عدة اصدارات واكثر من  700مقال

منها :إن كنت تبحث عن هللا ،مع يوحنا على الصليب ،الخلق

والتطور ،ركائز الحب ،نجنا من الشرير ،الالهوت العقائدي،

طوفان نوح وغيرها .اشرف على نشر اول طبعة كاثوليكية
للعهد الجديد والمزامير باللغة الكردية (اللهجة السورانية) .رسم

رئيسا لألساقفة في بغداد في الرابع والعشرين من كانون الثاني
 2014على ابرشية كركوك والسليمانية .يتكلم العربية والكلدانية
والفرنسية واالنكليزية.

 .123المطران حبيب هرمز

النوفلي

ولد في قرية باقوفا في
شباط  .1960حصل على

البكلوريوس في الجيولوجيا من

جامعة الموصل عام .1982
اكمل الماجستير في الجيوفيزياء
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من الجامعة اعاله عام  .1989دخل المعهد الكهنوتي وكلية
بابل للفلسفة والالهوت عام  1992ورسم كاهنا في .1998

خدم راعيا لخورنة مار كوركيس في بغداد ومدي ار لمكتبة كلية
بابل ومدرسا فيها وفي معهد التثقيف المسيحي الى سنة

 .2003عين في بريطانيا عام  2004فتمكن من شراء بيت
ثان للجالية في غرب لندن سنة  .2010رسم مطرانا على

ابرشية البصرة والجنوب الكلدانية في الرابع والعشرين من كانون

الثاني  .2014حصل في بريطانيا على شهادة الماجستير في

الالهوت العملي حول تحديات العلمنة للكنيسة الكلدانية ،واخرى
في التعليم المسيحي الكاثوليكي  CCCمن معهد ماريفيل العالي

للدراسات الدينية في برمنكهام .كما وحصل على خمس
شهادات دبلوم في :اللغة اإلنكليزية والصحافة الحرة واأللكترونية

من اكاديمية ريجينت البريطانية ومعهد  ICSفي كالسكو –
اسكتلندة .الف وترجم وفهرس العديد من الكتب ومنها :أثبتوا

في ،صالتنا مع أمنا مريم ،أنات ال توصف ،باقوفا حبة خردل،
مصباح لخطاي (بجزئين) ،فسحة في األبدية ،تاريخ المسيحية
في جنوب وادي الرافدين ،باب الرجاء ،نحج معاً ،حياة اإليمان،

خبز لرحلة الحياة ،حكمة القديس اسحق النينوي ،أصبح انساناً،
أبحث عن وجهي ،اآلن أختر الحياة ،المدخل إلى الالهوت،
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الشجاعة للصالة ،مرافقة اآلخر.

Sunday Readings, Morning

;and Evening Prayers according to the Eastern Liturgy
Should be praised forever; Space for the Spirit.

مخطوطات المعهد الكهنوتي وكليدة بابدل .فهدارس مجلدة الدنجم،

معج د ددم الكت د دداب الكلدوآش د ددوريين ،فه د ددارس مجل د ددة اكلي د ددل ال د ددورود،
وفهددارس مجلددة النددور .كمددا واصدددر مجلددة القيثددارة فددي لندددن لمدددة
عشدر سدنوات .عمدل عضدوا فدي هيئدة تحريددر مجلدة بدين النهدرين

ويعم د دل فد ددي هيئد ددة تحريد ددر مجلد ددة نجد ددم المشد ددرق ،ولد دده عش د درات
المقاالت .عمل مسجال ومحاميا في المحكمة الكنسية فدي بغدداد

لع دددة س ددنوات .حص ددل عل ددى ج ددائزة الفيلس ددوف البريط دداني فيلي ددب
وولكلنك في الالهوت سنة  2014في بريطانيا.

 .124المطران سعد سيروب

هو من مواليد بغداد يوم السادس من أيلول .1972أكمل

دراسته االساسية في بغداد .حاصل على شهادة البكالوريوس
في هندسة الطيران سنة  .1994دخل المعهد الكهنوتي سنة
 ،1995وبعد أكماله دراسة الفلسفة أ ِ
ُرسل الى روما عام 1995
وحصل على شهادة البكالوريوس في الالهوت من الجامعة

االوربانية سنة  .2001وأكمل دراساته العليا في الفلسفة
والالهوت وحصل على شهادة الليسانس في الفلسفة من
ِ
كاهنا في الثالث عشر
الجامعة الغريغوريانية عام ُ .2003رسم ً
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من تشرين األول  ،2001شغل مناصب عدة منها :راعي
كنيسة مار يعقوب أسقف نصيبين 2004؛ ومدير للدراسات في

روحيا في المعهد
مرشدا
كلية بابل الحبرية  ،2005وعين
ً
ً
الكهنوتي  2005وفي سنة  2008حصل على شهادة الدكتوراه
في الفلسفة .خدم رعية مار يوسف البتول في بغداد بدءاً من

عام  .2009له عدة اصدارات ومقاالت مؤلفة ومترجمة منها:

تامالت لهنري نوون ،وشبيبة بغداد :لقاءات رجاء ،والمسيحي

والعنف .تعرض الى اإلختطاف وهو كاهن .بقي مدة شهر في
وعِذب ثم اُطلِق سراحه بعد تسديد فدية .يتكلم باللغة
الخطف ُ
الكلدانية والعربية وااليطالية واالنكليزية.
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 .125المطران فرنسيس قالبات
ولد في الكويت يوم الثالث عشر من أيار  .1970وفي
عام  1989دخل معهد

القديس فرنسيس الالهوتي
في سان دييكو .درس

الالهوت في دير القلب

األقدس

ديترويت

الكهنوتي
عام

في

.1992

رسم كاهنا يوم الرابع من

حزيران  ،1995وتم تعيينه
مساعد خوري كنيسة أم
هللا الكلدانية في ساوثفيلد،

ميشيغان .في عام 2001
عين راعيا لكنيسة مار

توما الرسول في ديترويت.

رسم اسقفا ألبرشية مار توما يوم الرابع عشر من حزيران عام

 .2014يتحدث الكلدانية والعربية واإلنجليزية.
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 .126المطران عمانوئيل شليطا
ولد في قرية فيشخابور في الحادي عشر من تشرين
الثاني عام  .1956دخل معهد مار يوحنا الحبيب الكهنوتي في

الموصل عام .1971
أُرسل إلى روما لدراسة
الفلسفة والالهوت في
الجامعة االوربانية عام
 ،1977ونال شهادة

البكالوريوس في الفلسفة
والالهوت سنة .1982

رسم كاهناَ في روما
بتاريخ

الحادي

والثالثين من آيار 1984بوضع يد الحبر االعظم قداسة البابا
القديس مار يوحنا بولس الثاني .نال شهادة الدكتوراه بامتياز في

الالهوت الكتابي عام  1987في موضوع” تفسير آيشوع داد

اسقف المرو ألنجيل مرقس" .خدم خورنة مار بولس في والية
لوس انجلس في كاليفورنيا الى سنة  .2000وفي نفس الفترة
أسس ارسالية مار كوركيس في أورنج كاونتي عام 1988

وخدمها الى سنة  .2000في الخامس عشر من كانون االول
161

عام ُ 2000عين مساعداً في خورنة مار يوسف في مدينة
تروي ،ميشيكن .وفي سنة  2002عين راعيا لنفس الخورنة الى

سنة  .2006وفي سنة  2002ايضا كلفه المطران مار ابراهيم
ابراهيم بتكميل مشروع بناء كنيسة مار كوركيس في شلبي

اع لها سنة  2005واستمر في الخدمة الى
تاون وعين اول ر ٍ
انتخابه مطرانا على ابرشية مار أداي في كندا في الخامس

تقبل الرسامة الخوراسقفية في
عشر من كانون الثاني َ .2015
الحادي والثالثين من أيار  2009بوضع يد المطران ابراهيم

ابراهيم في خورنة مار كوركيس شلبي تاون -مشيكان .رسم

مطرانا ألبرشية كندا في بغداد في السادس من شباط 2015
ونصب في تورنتو في الرابع

من آذار.

 .127المطران باسيليوس

يلدو

ولد في تلكيف يوم
الثالث

والعشرون

من

أيار ،1970دخل الى معهد

شمعون

البطريركي

الصفا

الكهنوتي

عام

،1994
162

ودرس في كلية بابل الحبرية للفلسفة والالهوت في بغداد لمدة
سنتين ثم أُرسل الى روما الكمال دراسته الالهوتية في الجامعة
االوربانية عام  ،1996ونال شهادة البكالوريوس في الالهوت
عام  .2001رسم كاهناَ في روما بتاريخ الثالث والعشرين من

تشرين الثاني  2002بوضع يد سيادة المطران مار ابراهيم

ابراهيم.

نال شهادة الماجستير في الالهوت العقائدي من الجامعة

االوربانية عام  .2003عين معاونا لمدير المعهد الكهنوتي في
الدورة في شباط  ،2004ومدرسا في كلية بابل الحبرية ،ومدير

مكتبتها .في حزيران  2004أختاره غبطة البطريرك مار

عمانوئيل الثالث دلي ،ليكون أمين سره وسكرتيره الخاص .تم

تعينه مساعداً لخوري كنيسة مار كوركيس في والية مشيكان
االمريكية في نيسان  2007وخدم هناك اكثر من سبع سنوات.
حصل على شهادة الدكتوراه بالالهوت العقائدي من الجامعة

االوربانية في روما في  .2013في تموز  2014عينه سيادة

المطران مار فرنسيس قالبات مدبر الكاتدرائية الكلدانية في

مشيكان .انتخب معاوناً بطريركياً في الخامس عشر من كانون

الثاني  2015ورسم اسقفاً في السادس من شباط  2015في
بغداد.
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اصدر ثالثة عشر كتاباً في مواضيع مختلفة منها :حياة البابا
يوحنا بولس الثاني ،الرحمة في المسيحية واإلسالم ،تأمالت

ومواعظ من الكتاب المقدس ،قصص من الحياة .وله مقاالت
عديدة في المجالت والجرائد ،باالضافة كونه عضواً في هيئة
تحرير مجلة نجم المشرق البطريركية وعضواً في هيئة تحرير

مجلة القيثارة في اميركا -مشيكان.
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صلوات
صالة أثناء رتبة رسامة األسقف
ايها االله ألعظيم يا عالم الخفايا،
وخالق كل البرايا بقوة كلمته،
ياضابط الكل ومدبر الكل بمشيئته الوديعة والعذبة،
يا من يصنع دوما اكثر مما نسأله وفوق ما نتصوره وفق قدرته
العاملة فينا،
انت يا من افتديت كنيستك المقدسة بدم ابنك الحبيب سيدنا
يسوع المسيح الكريم،
واقمت فيها رسال وانبياء ،ومعلمين وكهنة لكي بوساطتهم تنتشر
معرفة الحق،
انر االن بوجهك ايضا على خادمك هذا وكرسه تكريسا مقدسا
بمسحة الروح القدس،
ليكون كاهنا كامال لدى عظيم االحبار،
ذاك الذي بذل نفسه عنا،
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ثبته بواسطة الروح القدس في هذه الخدمة التي يتقدم القتبالها.
انت هللا ابو الحق والقدوس المجيد،
هبة ان يرعى قطيعك باستقامة القلب،
ويعلن لسانه كلمة الحق،
فيكون نو ار للجالسين في الظلمة ومرشدا للجاهلين،
ومعلما للصغار والشباب.
وشحه يارب بقوة من العالء لكي يربط ويحل ما في االرض
والسماء،
وان يضع يده على المرضى فيشفون،
وباسمك القدوس يصنع معجزات لمجد الوهيتك العظيم،
ويرسم بقوة موهبتك كهنة وشمامسة انجيليين ورسائليين وقارئين
وشماسات خدمة الكنيسة المقدسة،
فيلم الشمل شعبك ويدبر رعيتك وينشيء بالكمال النفوس التي
اؤتمن عليها بكل تقوى وطهارة،
فيقف بدالة امام عرشك المهيب،
ويستحق ان ينال منك االجر الموعود لوكالئك النشطين،
لك المجد والوقار والشكر والسجود االن والى االبد.
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صالة ألجل الرعاة
يا رب أعطنا رعاة جدد مصوغين على صورتك.
رعاة مناسبين لعالم اليوم،

رعاة ممتلئين من الروح القدس.

رعاة متيمين بحبك ،وبكلمتك اإللهية،

رعاة يبذلون حياتهم ألجل رعاياهم.

رعاة قادرين مثل معلمهم يسوع أن يعرفوا كيف يرعوا رعاياهم.
رعاة يهتمون بحافات الكنيسة مثلما هم في قلبها.

حنانا ورحمة نحو كل اليأس الذي في عالم
قادرين أن ُيبدوا ً
اليوم.
يا رب ،أرسل لنا كهنة محاربين،

متواضعين ،ال تجول أفكار غريبة في رؤوسهم،
متواضعين وأمناء للكنيسة،

يعلمون محبة الكنيسة،

يصححون في ذواتهم شرور الكنيسة،

كهنة يمدون أصبع االتهام إلى ذواتهم قبل أن يمدوه نحو

الكنيسة.

أرسل لنا كهنة دون أقاصيص برجوازية،
كهنة متروضين على التضحية،
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يعرفون أن يتحدثوا إلى الشباب عن التضحية،
يعيشون الفقر اإلنجيلي،

يعرفون أن يتقاسموا كل ما لديهم مع الفقراء.
أرسل لنا كهنة مؤهلين فكرًيا،

يحملون راية الهوت ذي أساسات متينة،

يعرف أن يقاوم موضات الفكر والمراوغات العالمية.

أرسل لنا كهنة ال يحملون نير من يتصرف وكأنه أكثر بعد
نظر من البابا واألساقفة.

أرسل لنا كهنة رو ًادا ،كهنة خالقين،
ذوي قلب كبير مثل قلب المسيح،

ال يضنكون من التعليم،

من اإلرشاد ،من التربية والتنشئة.

كهنة ثابتين ،صامدين ،ذوي رباطة جأش.
أرسل لنا كهنة أنبياء ،أقوياء ومتواضعين،
ال يتشككون من أي بؤس بشري.

أرسل لنا كهنة يشعرون بأنهم خاطئين مثلنا،
أمناء وفخورين بدعوتهم،

طبوعا في حياتهم
كهنة أنقياء يحملون اإلنجيل م ً
أكثر منه في كلماتهم.
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يا رب،
أعطنا شجاعة أن نطلب كهنة قديسين وأن نستحقهم ولو قليالً،
عبر الصالة المتواضعة ،الثابتة والشجاعة.

يا مريم ،أم الكهنة ،وأم الكنيسة،

أضيفي أنت ما نقص في صالتنا
وقدميها إلى المسيح من أجلنا.

آمين!
األب أندريا غاسبارينو
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المصادر
المعاجم
 معجم األدب السرياني :حرف األلف ،المجمع العلميالعراقي ،بغداد.1990 ،
الكتب
 أبونا ،ألبير (األب) :أدب اللغة الرامية ،الموصل.1970 ، ابونا،البير (األب) :تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية ،ج،3بيروت.2003 ،

 بابانا ،يوسف (المطران) :القوش عبر التاريخ ،بغداد،.1979

 -جزراوي ،بوسف (األب) :على خطى يسوع ،بغداد.2003 ،

 حداد ،بطرس (األب ،د :).الخواطر للخوري داود رمو ،مركزجبرائيل دنبو ،بغداد.2006 ،

 ساكو ،لويس (البطريرك) :رتب الرسامات ،كركوك.2008 ، ساكو ،لويس (البطريرك) :الكنيسة الكلدانية ،خالصةتاريخية ،شركة الديوان للطباعة ،بغداد.2015 ،

 صبري ،آزاد (األب) :تاريخ وسير اآلباء الرهبان الكلدان،بغداد .2006
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 رابي ،عبدهللا (د :).منكيش بين الماضي والحاضر ،الموصل.1999

 نصري ،بطرس (األب) :ذخيرة األذهان ،ج ،2دير اآلباءالدومنيكان ،الموصل.1913 ،
المجالت
-

بين النهرين
الفكر المسيحي
قاال سوريايا
نجم المشرق
النجم الموصلية
نشرة الكنيسة الكلدانية ،بغداد
النور

المواقع األلكترونية
http://www.catholic-hierarchy.org/country/biq.html
http://saint-adday.com/permalink/4323.html.
http://www.kaldaya.net/2011/Articles/06_June2011
http://coptcatholic.net/p9374/#sthash.0n1d4Wrl.dpuf
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