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 االقس يوسف جرجي ضبط ملكية أوقاف كلكت             
يف اهلند بصكوك شرعية ال تدع جماالً للشـك             
ومع ذلك مل ترد واردات تلـك األوقـاف إىل. واالرتياب
نـاطيوس نـوري علـى اغ فعزم إذ ذاك املطران   . أصحاا

 عاصمة اهلند حيـث ملـك الكنيسـةاالذهاب إىل كلكت  
  . وأوقافها ليحصل الواردات املتراكمة ويعود ا إىل بغداد

فأذن له يف السـفر امـع       
املقدس ونظـارة العدليـة     
واملذاهب يف القسـطنطينية    
وسافر يف السادس والعشرين    

 ١٨٩٩من شهر أيلول سنة     
 بغـداد   وترك نائباً عنـه يف    

فقدر بعد . ا باهياخلوري توم
 أن حيصل   اوصوله إىل كلكت  

  على الواردات املتأخرة عند 
الوكيل إىل ذلك احلني وعزل الوكيل القدمي الـذي كـان
يهودياً ونصب وكيالً جديداً مسيحياً وعـوض أن يعـود

  . بالواردات إىل بغداد تصرف فيها مدة إقامته باهلند
ثر تلك الواردات الوافرة بـلومل يكتِف بصرف أك          

أراد أن يبيع امللك خاصة الكنيسة فعلم البطريـرك أفـرام
)على أثر كتابة ذهبت إليه من اخلوري توما النائب        (رمحاين  

بنية املطران نوري فأمره للوقت بالرجوع إىل بغداد فعـاد
  .إليها سفر اليدين
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تكدرت املياه         
يف أبرشية بغـداد    
السريانية منذ تبوأ   
كرسيها املطـران   
نوري وأبـت أن    
تصفى بل كلمـا    
 توالت األيام توالت  

املشاكل والقالقل  
 أيضاً حـىت مـلَّ    

  ركـة البطريـغبط
أفرام رمحاين بعد سلفه البطريرك نام بين املثلث الرمحة

ـ    ت املتنوعة املقد  من الشكايا   سـلوكنمة إليه كتابة ع
املطران نوري وتـدابريه وتصـرفاته وبلغـت هـذه
الشكايات من مصادر يوثق ا ومن نائـب القاصـد
الرسويل نفسه إىل نادي الكرسي الرسـويل وامـع
املقدس فرأى هذا امع يف حكمته ودرايته إن انفصال
املطران نوري من أبرشيته أصبح ضربة الزمة لفائـدة

قطع أسباب الشغب والفنت والقالقل فأعطىالنفوس و 
أوامره يف هذا اخلصوص لغبطة البطريرك أفرام رمحـاين
فأوعز غبطته إىل املطران نوري باخلروج من بغـداد يف
أسرع وقت فتركها بعد مماطالت كثرية يف غـرة آب

 وأقام نائباً مؤقتاً عنه القس عبـد األحـد١٩٠٣سنة  
رسـي البطريركـيجرجي وتوجه إىل بريوت مقر الك     

واستمر متعلقاً ببغداد ال يريد االستقالة عن كرسـيها
حىت أجلأه إىل ذلك امع املقدس فاستقال عن كرسيه

  .١٩٠٨ حزيران سنة ٣٠يف 
 عني غبطة البطريرك أفـرام١٩٠٥ويف سنة     

 ام بدرية املوصليـرمحاين نائباً عنه يف بغداد اخلوري ن
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 فجاءها يف أوائل شهر
ن تلك السنة عينهاأيار م 

ومع ما بذل من اهلمـة
والغرية علـى خـالص
النفوس وتوطيد السالم
ــية ــام يف األبرش والوئ
البغدادية مل جيد حظـوة
لدى اجلميع فنفروا منه

 وه يف ـوابتعدوا وأكره
اآلخر على ترك بغداد فغادرها بعد سنة ومخسة أشهر

 القسمن جميئه إليها وعاد إىل املوصل فعادت النيابة إىل        
  .١٩١٠عبد األحد جرجي حىت سنة 
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كان يف حائط الكنيسة املمتد من الشـمال إىل       
اجلنوب من جهة الغرب ثالث كـوات غـري نافـذة

كوة الوسط أوسع من الكوتني األخـريني) روزنات(
فلما أنشـأ. يها كانت صورة العذراء سيدة النجاة     وف

اخلوري عبد األحد أخوية قلب يسوع األقدس وكثـر
املشتركون فيها من رجال ونساء أحب أن يـبين هلـا
مذحباً داخل الكنيسة وخيصصه بقلب يسوع األقـدس
فشيد هذا املذبح من الرخام املوصلي وجعله يف حمـل

 سـيدة النجـاةالكوة األخرية اليت عن يسار صورة     
قدس تربع بثمنهووضع فيه متثاالً مجيالً لقلب يسوع األ      

 جانيب املذبح وضع مالكني واقفنيلىوع. أحد احملسنني 
مشوع من خشب وحاملني مشعداناً بست       على قاعدتني 

وهذان التمثاالن نقال بعدئٍذ بأمر سيادة املطران نـام
ى تزينيوأقبل املؤمنون عل  . إىل كنيسة العشار اجلديدة   

ات واملنسـوجات الثمينـةجابمذبح قلب يسوع باحل   
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 ومـن املـؤمنني،وبدرجات من فضة وكثرت النـذورات     
الورعني من خصص مبذبح قلب يسوع وقفيـات صـغرية
ليتقدس بواردها بعض قداديس عن أنفسهم وهي مقيـدة يف

مجعة من الشـهركل  ويف أول   . سجل األخوية عند مرشدها   
داساً على مذبح قلب يسوع حيضرهيقدس مرشد األخوية ق   

وكـذلك يف شـهر. كثريون ويتناولون فيه القربان األقدس    
حزيران يتزين هذا املذبح بكل زينته وعنده يتلـى التأمـل

ويف عيد هذا. اليومي يف عبادة قلب يسوع مدة الشهر كله       
القلب املسجود له تتقدم الذبيحة اإلهلية على مذحبه على نية

يف أخويته ومتتلئ يف ذلك اليوم الكنيسة منمجيع املشتركني   
  .املؤمنني ليحضروا القداس ويتناولوا فيه

إن بنيان مذبح قلـب            
يسوع محـل أحـد أفـراد       
اجلماعة وهو اوسطة عبو بن     
الشماس جرجس علـى أن     
يبين مذحباً ثانياً على شـكل      
مذبح قلب يسوع لصـورة     
سيدة النجاة فبناه على نفقته     

ـ  هـوكتب امس  ى جانبـه   عل
  ـامالشمايل حمفوراً يف الرخ

وجعلت فيه صورة سيدة النجاة وكثرت النذورات واهلدايا
له ألن عبادة العذراء يف بغداد راسخة يف قلـوب املـؤمنني

وهذا. وإليها يلتجئون يف مجيع شدائدهم التجاء الولد إىل أمه        
املذبح يتزين بكل زينته يف مجيع أعياد العذراء ويف شهر أيار
كله ويف مخيس األسرار يحفظ فيه القربان األقدس لسـجود

  .املؤمنني وأمامه يغسل رئيس الكهنة أقدام التالميذ
بنيان مذبح قلب يسوع ومذبح سيدة النجاة أمسـت       

الثالثة مثل عني عوراء فحملت الغرية أحد أفراد مجاعتنا وهو
السيد يوسف مرمرجي الذي بىن مذبح قلب يسوع ومذبح

يدة النجاة على أن يبين مذحباً ثالثاً يف الكوة الثالثة علـىس
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شكل مذبح قلب يسوع فبناه على نفقتـه وخصصـه
بالقديس يوسف مسيه خطيب سيدتنا مـرمي العـذراء
وضع فيه متثال القديس يوسف الذي تربع بثمنه أحد

بثالثـةفتزينت الكنيسة يف حائطها الغـريب       . احملسنني
  . أن تصرف فلساً من صندوقها من دونمذابح مجيلة

ــنة         ١٩٠٤ويف س
وهي سنة اليوبيـل
اخلمسيين إلعـالن
ــل ــدة احلب عقي
بالعذراء الربيء من
ــس أراد ــل دن ك
اخلوري عبد األحد
أن جيعل ذكراً هلذا

ل يف كنيسة ـاليوبي
بغداد املشيدة على اسم العذراء الطاهرة فهدم مذحبها

ان مبنياً من رخـامالكبري الذي يف صدر الكنيسة وك     
املوصل على شكل غري مجيل فكان مبثابة دكة يعلوهـا
ثالث درجات الواحدة أطول من األخرى على شكل
جناح طائر فأقام اخلوري املومأ إليه عوض هذا املذبح
مذحباً أمجل منه على شكل مذابح كنائس أوربـا مـن

 ترتكز علـى)١(خشب الصاج القوي وجعل مائدته      
رجاته الواحدة أصغر وأعلى من األخرىستة أعمدة ود  

ها كزينة وتاجءتند إىل ظهر من ألواح منتصبة ورا      تس
ويف وسط املذبح وضع بيت القربان مـن حنـاس. هلا

مذهب جلبه اخلوري عبد األحد من باريس على نفقته
  .مثانني لرية ذهب عثمانية مع قبتهوكلفه 
وصنع كذلك اخلوري املشار إليـه مقصـورة       

خانات من اخلشب األبيض جعلـها يف علـو مسخب
احلائط القائم وراء املذبح ويف اخلانة الوسطانية وضـع
متثال سيدتنا مرمي العذراء احملبول ا بال دنس عـوض
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صورا اليت كانت يف السابق وكان هذا التمثال موضوعاً يف
.األول يف الكوة اليت حتولت بعدئٍذ إىل مذبح القديس يوسف         

لتمثال جلبه من أوربا سيادة املطران روفائيل جرخـيوهذا ا 
الطيب الذكر مع املالكني السـاجدين للقربـان األقـدس
وناقوس الكنيسة الكبري عوض السابق له الذي أرسـله إىل

 أي سـنة١٨٩٩كنيسة كركوك للكلدان وكان ذلك سنة       
ووضع اخلوري املومأ إليه يف خانات املقصـورة. قبل وفاته 
ثيل اإلجنيليني األربعة فأضحى املذبح مع املقصورةاألربعة متا 

وبيت القربان وقبته أمجل زينة الكنيسة وهذا العمل كلـف
اخلوري مبلغاً وافراً من املال مجعه كله من احملسنني ومن ماله

  .اخلاص ومل يشأ أن حيمل صندوق الكنيسة فلساً واحداً
جـالتويف هذه الفرصة غير اخلوري عبد األحد حم               

اخلورس واملذحبني الصغريين مبحجالت مجيلة مـن اخلشـب
الصاج الذي صنع منه املذبح وكانت احملجالت السابقة قدمية

  وإىل احللقة القادمة                                   .الطراز
  

) ١ (    ها باملريون غبطة البطريرك أفرام رمحاين حني جميئهسإن هذه املائدة كر
  . وجعلها مبرتلة طبليت١٩١٠ سنة إىل بغداد
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       صالة علّمنا إياها الرب يسوع نفسه، حينمـا قـال

نعم، فيها". ٠٠أبانا الذي   : إذا صلّيتم قولوا هكذا   :"لتالميذه

  :قسم إلى قسمينندعو اهللا أبانا السماوي، وهي تن

       ففي القسم األول نسأل اهللا أن يسود مجـده علـى

األرض وذلك بتقديس اسمه ونشر ملكوته وتحقيق إرادته

وفي القسم الثاني نتوجه إليه طالبين منه قُوتَنا. ومشيئته

  .اليومي ومحو خطايانا والتغلّب على الشرير والنجاة منه

بحب اهللا لإلنسان، كما يئة ملرة       نعم، إنها صالة مؤثّ

  .هي حديث االبن إلى أبيه السماوي والحنون

                                 السيدة نجاة عبد الكريم

 رعية مار يوسف ـ المنصور                           


