
  
  

 كـانون األول٢٥ولد يف قره قـوش يف.منصور بن داود ككي             
 ، وبدأ مشواره الثقايف يف مدرسة القرية حيث تلقى مبادئ ١٩١٤

   إىل تالمذة دير مار يوحنا احلبيب يف املوصل والتابعالدراسة االبتدائية، مثّ انضم 
، ويف هذا الدير واصـل اكتسـاب١٩٢٧لآلباء الدومنيكان وذلك يف أيلول      

  .العلوم الكنسية يف الفلسفة والالهوت إضافة إىل املناهج الدراسية األخرى
 بوضع يد املطران جرجس دالل مطـران١٩٣٩ أيار   ١٥       سيم كاهناً يف    

١٩٥٤بعد رسامته عين كاهناً لرعية سنجار حىت عـام          . ة املوصل آنذاك  أبرشي
حيث التحق بعد ذلك برعية عمان باألردن، وهناك بعد سنة يف خدمة الرعيـة
متكن يف إنشاء مجعية مار أفرام اخلريية للسريان الكاثوليك ملسـاعدة الفقـراء

ايته واهتمامـه بشـبيبةواحملتاجني، كما اهتم ببناء مدرسة ومصلى إضافة إىل رع      
 حيث نِقلَ إىل البصرة يف العراق ومكث فيها حىت متوز١٩٥٧الرعية حىت عام    

ويف منصبه هذا سعى.  حيث عاد إىل قره قوش وفيها أُقيم رئيساً لكهنتها         ١٩٦٢
على تنظيم العمل الرسويل، ونشط يف تلبية حاجـات أبنـاء الرعيـة املاديـة

نية، حيث جاهد يف سبيل تأسيس أنابيـب املـاءواالجتماعية واخلدمات اإلنسا  
  .وأعمدة الكهرباء للبلدة
 إضافة إىل تأليفه١٩٦٤أعاد بناء كنيسة مار زينا عام       :        ومن أهم مشاريعه  

جلان إدارية ومالية إلدارة شؤون الكنائس العديدة يف قره قوش، وهكذا واصـل
 الكهنة وانقطـع خلدمـة حيث قدم استقالته من رئاسة   ١٩٧٠العطاء حىت عام    

  .املؤمنني يف كنيسة مارزينا
 كــانون الثــاين١٠       يف 
، أثر نوبة قلبية، نِقـلَ إىل١٩٧٩

املستشفى وهناك فارق احلياة حنـو
السماء األبدية، ودِفن يف املـدفن
اخلاص، الذي أقامه أثناء رئاسته ،

  .لدفن الكهنة
       عِرف األب يوسف بعطائـه

، وله مؤلفات عديدة حتكيالثقايف
عن السبحة الوردية وحبه للعذراء
مرمي، كما له عدة مقاالت كُِتبـت
يف نشرة أبرشية حلب للسـريان
 .الكاثوليك، وجمالت عديدة أخرى

  ـةـ      الزنبق             
  

  :   املصـادر
 تاريخ وسري ؛ اخلورأسـقف ميخائيـل- 

  .١٩٨٦؛ بريوت ) املطران(اجلميل 
ــاريخ أبرشــية املوصــل للســريان -  ت

الكاثوليك ؛ تأليف سهيل قاشـا ؛ بغـداد
١٩٨٤.  

تجاه أناس أعطوا دون حساب وخدموا٠٠الوفاء شيمة المخلصين     

هؤالء الناس هم آباؤنا الكهنة الذين رحلـوا إلـى الـديار. دون مقابل 

نـامجالخالدة والذين لم يحسبوا التضحية إال طريق الدعوة والخدمة بر         

مضـيئة عبـر فوفاء منا تجاه هؤالء الشموع التي ما زالت          ٠٠الحياة  

.  كان هذا الباب في نشرتنا٠٠أفكارنا وقلوبنا وما زلنا نستنير بأقوالهم 

                                                                المشرف

’BØÀ “¿º∑  

’BI‡A ïG ’BƒIfiA ≈ø  

27 


