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 (1974/  7)العدد  (1) إيليامار دير 
 األب د. يوسف حّبي 

 

ايليا، المعروف أيًضا باسم دير عديدة هي األديرة المنتشرة أطراف الموصل، وبعضها قائم حتى اليوم ودير مار 
سعيد، شهير في التاريخ، كتب عنه المؤرخون قديًما وحديًثا. وسنحاول في هذا البحث توثيق ما يدور حوله، من سائر 
االوجه، معتمدين المصادر القديمة واألصيلة، والمراجع العربية والسريانية واالجنبية، والكشف الموضعي الذي قمنا به 

حية وكلنا أمل ان تتاح لنا الفرصة فنكشف عنه بنوع أجلى ونوفق إلى اجراء ترميمات وصيانة صحيحة وإن بصورة سط
 لهذا األثر العظيم.

 تسميته وموقعه

كم من مركز المدينة، في منخفض  7يقع دير مار ايليا في الساحل األيمن من دجلة غربي الموصل. على بعد 
، تكتسي 2أو " باذع " 1عسكر الغزالني، تكتنفه تالل جميلة منها " تل بادع "يعرف بوادي الدير. وهو حالًيا في جنوب م

. ويقال 3بجمال الطبيعة من حشائش وأزهار ورياحين في فصل الربيع. لذا كان متنزًها شهيًرا ألهالي الموصل أم الربيعين
 بعد تهدمه واهماله. 5ير )الخربان(ألن غرفه وكنيسته كانت منقوشة. كما سمي مؤخًرا بالد 4له أيًضا )الدير المنقوش(

 المؤسس

، وتوما اسقف المرج حوالي سنة 680أسس هذا الدير راهب اسمه ايليا. كتب عنه المؤلف المجهول لتاريخ سنة 
، ومؤلف التاريخ السعردي في القرن الحادي عشر. ومؤلف المجدل في 900، وايشوعدناح مطران البصرة سنة 850

عدا 6وابن المقدم، كما كتب عنه من المسلمين ياقوت الحموي وابن خلكان وياسين العمري  مطلع القرن الرابع عشر،
 المتأخرين. 

وبالسريانية " حيرتا " أي الحصن أو  –والحيرة  7يجمع المؤرخون على ان اصل ايليا من " الحيرة مدينة العرب "
رها وبيوتها القائمة وسط مزارع غنية، واشتهرت مدينة قديمة كانت تمتد مسافات واسعة بفضل قصو  –المعسكر أو الدير 
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بصحة هوائها، كما اشتهرت االديار في اطرافها وكانت لبني المنذر ومن تقدمهم من ملوك العرب اللخميين. استسلمت 
ا م. وقد كانت ثقافة اهاليها مزيجً  638 –هـ 17كم سنة  5لخالد بن الوليد وأفل نجمها بعد بناء الكوفة إلى شمالها بـ 

من الحضارات العربية والسريانية والفارسية. أما لغة سكانها، وهم من العباد وتنوخ واالحالف، فالعربية المشوبة برطانية 
 . 8سريانية، والسريانية لغة كنيستهم وطقوسهم -آرامية

ثم  9ريتهم "نجهل كل شيء عن أبيه وأمه وأخوته، ولكننا نعرف ان ايليا " تروض في االسفار البيعية في كنيسة ق
ال بل جامعة تحتضن أمهر االساتذة   –. وفيها يومذاك معهد شهير 10غادر الحيرة و" تلقن العلم في مدينة نصيبين "

 . 11وشتى اصناف المعارف والعلوم

، فقصد جبل ايزال القريب من نصيبين حيث كان مار ابراهيم الكشكري، 12ثم ما لبث ان " انخرط في سلك الرهبانية "
. وابراهيم هذا يسمى بالكبير. أصله من كشكر، قصد الحيرة ومصر 57113اقتبل اسكيم الرهبنة حوالي سنة ومنه 

والصعيد وجبل سينا ثم نصيبين، وأسس الدير الكبير في جبل ايزال، وصار له تالميذ عديدون وحتى لقب برئيس 
االنبا باباي وفي عهد رئاسة هذا االخير جرت . وخلفه في رئاسة دير االنبا داديشوع ثم تاله 14المتوحدين واب النساك

 حادثة هامة في حياة مار ايليا، والتي سيأتي ذكرها. 

سار ايليا في طريق النسك بدون شائبة، وقد أبى ان يمنح جسده أًيا من اسباب الراحة والهناء فاشتهر مثل سميه 
ومقاومة الشياطين، وهكذا حفظ قوة الغضب المستحوذة ايليا النبي بممارسة التجرد والغيرة على مكافحة االهواء الجسدية 

على طبيعته، موجًها اياها ضد مناهضي الفضيلة وقد اتضح ذلك خاصة عندما فضح الرب على يده تلك البدعة 
الشنيعة التي وقعت في ايامه في ذلك الدير المقدس. اذ اوحي إلى ايليا برؤيا مالك يأمره بالنزول من صومعته لياًل 

ب إلى صوامع الرهبان، كما يقول البعض أو انه حضر صدفة، فسمع انوال النساء وهن ينسجن اثواًبا، حسب والذها
شهادة اخرين، أو انه شاهد أطفااًل يلعبون على مقربة من الصوامع فسألهم من يكونون، " اننا من هنا، واباؤنا هم فالن 

 على طبع حاد وغيرة عارمة، فقد اضطرمت غيرته وتأججت وفالن من الرهبان ". " ولما كان جنس االسماعليين مجبوالً 
. فلما كان الصباح أمر الساعور أن يقرع ناقوس الجمعية، فامتثل أمره مع انه لم يكن هو الرئيس، 15على نار غضبه "

ا الثوب فاجتمع الرهبان وقصدوا الهيكل، وهناك فضح مار ايليا سيرة الرهبان، فاغتنم الغيارى والفضالء منهم، ونزعو 
 الرهباني عن المخالفين وطردوهم هم ونساءهم واوالدهم واحرقوا صوامعهم.
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. فقد قرف مار ايليا الربان مار 16ويكشف لنا المرجي أيًضا عن جوانب من طباع قديسنا، كما عن اغوار فضيلته
كرامة التي كان يتمتع بها يعقوب المعروف بنقاء سيرته، ولم يهب ردة الفعل التي كان بوسعها أن تنقلب ضده نظًرا لل

يعقوب. ومفاد الحادثة أن مار يعقوب هو ألصقت به تهمة سيرته عن الشر، الن صومعته كانت قريبة من مساكن 
الرهبان االشرار المذكورين، وأنه اطلع على سيرتهم فأخفى االمر، فقط مار ايليا قائاًل: " ان هذا الذنب كله ذنبك، وعلى 

الخطيئة كلها. فانك لو كشفت االمر واظهرته لنا من البدء لكانوا يؤدبون او يطردون ". ولما  عاتقك تقع مسؤولية هذه
لم يجد مار يعقوب جواًبا، بل تقبل التوبيخ بتواضع ودموع، طرده مار باباي من الدير بعد ان حرمه. إال ان الرهبان 

جميًعا من صالح مار يعقوب وقداسته. وكان ذلك  كانوا واثقين ألنهماالخرين ثاروا على رئيسهم واحتجوا على موقفه، 
سبًبا كافًيا لكي يتبدد رهبان كثيرون في شتى االماكن، ويعملوا على تأسيس االديرة العديدة. " ويقول المؤرخ إنه لم تمض 

االنبا سنون قليلة على تلك الخصومة حتى توجه ربان مار ايليا ومار حنا نيشوع ابن اخته إلى نينوى عند الطوباوي و 
 . 17يوحنان الشيخ الذي كان القديس ربان مار ابراهام أرسله إلى هناك، فشيد ثالثتهم ذلك الدير المقدس "

أما كتاب العفة أو الديورة فيذكر أن ايليا بعد ان اقتبل االسكيم من يد ابراهيم " خرج ووافى الموصل وارتقى إلى 
ثرت الجمعية ابتنى مار ايليا هيكاًل وصنع اآليات مثل الرسل " الجبل القريب من هناك حيث عاش باالختالء. ولما ك

مجنوًنا  19. ويضيف التاريخ السعردي عجيبة ليبرر سبب مغادرة مار ايليا الدير فيقول: " وكان على باب بيت الجاو18
عه فارق ذلك مطروًحا، فضرب ذا الطوبى على فكه ضرًبا شديًدا فحول له القديس فكه اآلخر. فلما رأى الشيطان تواض

الرجل وبرأ من علته. وظهرت هذه االعجوبة لألخوة فخرج من العمر وقصد أرض نينوى وسكن في جبل هناك بالقرب 
 .20من دجلة "

. وقد نسجت حول ذلك حكايات شتى سنورد 21" وكان بقرب الموضع أجمة فيها سباع فهرب جميعها بصالته "
 اهمها فيما بعد. 

بة خطأ إلى نرساي تصور مار ايليا متفرًغا للصالة حين أرسل هللا مالكه مشيًرا إليه ان وثمة انشودة )سوغيثا( منسو 
. وتورد قصة مار ايليا الكثير من العجائب وااليات بأسلوب قصصي يناسب 22يذهب إلى الحصن العبوري )الموصل(

 . 23وعقلية الزمن الذي كتبت فيه
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ور كان سمممماعور"ا للدير عندما اي منتصمممما القرن السممممابع عشممممر، ومن قبل الق  هرمز البنا يف املوصممممل على االرجع. ولعل الشممممماس يعقوب ابن الق  ايشمممموع ابن املقدسممممي عبد الن 23
 . 641 -640. نظر االب فيي، املصدر املذكور، 1705نسخ القصة عام 
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س ديره وقوانين جماعته " رحل إلى ربه وهو ابن ماية سنة وبعد ان أكمل مار ايليا خدمته بكل قداسة ووضع أس
. ولم يكن ايليا وحده، بل رافقه في حياته وأعماله ابن اخته حنا 24ونيف، ودفنوه في بيت الشهداء الصغير الذي بناه "

 نيشوع. وسيبني حنا نيشوع ديًرا في شقالوة )سلخ و دار اباد(.

 

 تأسيس الدير

هذا الصدد، فأن ثالثة أسسوا الدير وهم ايليا، وحنا نيشوع ابن اخته، واالنبا يوحنان إن رأي المرجي واضح في 
 680، ويركز المؤلف المجهول التاريخ سنة 26. بينما يقتصر ايشوعدناح على ذكر ايليا وحنا نيشوع وحدهما25الشيخ

 . 27على دور مار ايليا وحده في التاسيس

. وقد 28ردي انه في عهد الملك الفارسي هرمز الرابع ابن كسرى انو شروانأما زمن تأسيس الدير فيورد التاريخ السع
. ويؤكد عمرو في المجدل أن التاسيس كان في زمن الجاثليق أيشوعياب 590و 579حكم هذا العاهل ما بين السنوات 

يد أن دير مار ايليا . لذا يمكننا القول بكل تاك595و  582وقد كانت مدة رئاسة هذا الجاثليق ما بين السنوات  29االول
 . 59030و  582تأسس ما بين السنوات 

وبهذا المعنى أيًضا يقول ياقوت الحموي، نقال عن الخالدي " إذ ثالثة من رهبان النصارى اجتازوا بالموصل قبل 
هذه اإلسالم بأكثر من مائة سنة فاستطابوا ارضها فبنى كل واحد منهم دير نسب اليه وهم سعيد وقنسرين وميخائيل، و 

 .31الثالثة معروفة وكل واحد منها متقارب من األخر "

حين اشتهر أمر مار ايليا وابن اخته حنا نيشوع واخذ الكثيرون يتقاطرون اليهما ويتتلمذون على ايديهما، سعى ايليا 
وعاشها في جبل وحنا نيشوع ويوحنان إلى بناية الدير، ورسم له مار ايليا " قوانين مار ابراهام " حسبما كان قد عرفها 

. واشتهر مار ايليا أيًضا 33. وكان من اوائل من قصدوا الدير خياط يهودي من الموصل بعد ان شفى برعيتا ابنه32ايزال
. وبعد ان شاخ 34بصنع العجائب، فقد " بعث إليه ايشوعياب اسقف بلد الذي تقلد الجثلقة غالًما مسترخى اليدين فأبرأه "

، فكان حنا نيشوع الرئيس الثاني 35ن من تدبير شؤون الدير " جعل أمره إلى حنا نيشوع "مار ايليا وضعف فلم يعد يتمك
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للدير. و " هذا الرجل هو من أهل الحيرة. واسمه عمرو بن عمرو. وكان يتصرف في خدمة النعمان بن المنذر. وكسرى 
ر مفارقته. ففرق ماله وعبيده وترهب يعرفه لما فيه من الشجاعة والبصر بالحروب. ففكر في أمر العالم وزواله. فأختا

بأمر النعمان. ورافق اليا الراهب الذي بنا العمر بالموصل وجيورجيس الذي كان مجوسًيا واستشهد في ايام كسرى بسبب 
الحضرين السنجاري. وظهر في مغارة ضيقة وصبر عليها بعد ما ألفه من النعمة أكثر عمره. وعاون اليا في بناء العمر. 

ل السنجاري والهراطقة.  تاًما وحسن معرفة بالجدل. وتجاوز فيه أهل زمانه. وحضر معمن حضر لمناظرة جبرئيورزق عقالً 
ذكر مار بابي في بعض كتبه انه لم يكن في ذلك الزمان مثل حنانيشوع في صحة األمانة والرهبنة. وعمل طعهم. و فق

ي الذي صار ملفان االسكول ببلد مدة يسيرة فيما اعتقده. كتاًبا نقص فيه رسالة اشعيا التاحلى و فضح مسكين العرباي
احية دار وعمل كتاًبا في االتحاد جمع فيه فضائل ودالئل عقلية وكتابية. ولما استتم هذه األشياء ومات جبرئيل. قصد ن

ر اللصوص. فدعا بنى بيًعا. واجتمع اليه الرهبان فبنى عمًرا. وصار في بعض الليالي إلى العمباذ وتلمذ هناك خلًقا و 
انفتحت اعينهم وعرفوا مواضعهم. وخرج اليه  أصبحواعليهم. فلحقهم الشبكرة طول الليل فلم يدروا اين يذهبون. فلما 

القديس فاطعمهم وسقاهم فضمنوا له انهم ال يقربون العمر أبًدا. وعاش بعد بنائه العمر عشرين سنة. ولما مات دفن في 
 . 36حنون ألنه دفع حنانا إلى امراة رجل من رؤساء البلد. فولدت ابنا " هيكل العمر وسمي عمر بن عمرو

 

 دير سعيد

يذكر ابن خلكان قول احمد بن سعيد الكالبي: وكنت أظن أن دير سعيد الذي بظاهر الموصل، منسوب إلى أبيه، 
. فليس الدير تيمًنا باسم سعيد بن حمدان، 37حتى رأيت في كتاب الدير منسوًبا سعيد بن عبد الملك بن مروان األموي 

احد األمراء الحمدانيين في الموصل، وال يصح تبسيط األمر إلى حد جعل التسمية متأتية من صفة ينعت بها المؤسس 
 . 39، ترجع التسمية إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان األموي 3838القديس، كما في القصة 

ستة عشر بيًتا مخصصة لمار ايليا، وفيها ان القديس يشفي سعيد من  1452في قصيدة البن المقدم المتوفى سنة 
بيد ان تاريخ الرواية متأخر وأسلوبها القصصي شائع جًدا، ونحن  40مرض خطير فيبني األمير الدير عرفاًنا للجميل

ند تأسيسه ، فلو كان عمر ايليا ثالثين سنة ع705وحتى سنة  685-684نعرف من التاريخ ان سعيد حكم من سنة 
سنة في زمن سعيد بن عبد الملك، وبالرغم من ان ايشوعدناح يجعل عمر ايليا مائة سنة  130-120الدير، لكان عمره 

 . 41ونيف فانا نستبعد رواية ابن المقدم المذكورة

في  أما ياقوت الحموي فيقول: وهو )الدير( منسوب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان، وكان يتقلد امارة الموصل
ايام ابيه فاعتل، وكان له طبيب يقال له سعيد أيًضا نصراني، فلما برأ قال له: اختر ما شئت. فقال: احب ان ابني ديًرا 

                                                 
 . 535 -534السعر،ي،  36

 .83، 1948، 3يات األعيان البن خلكان، القاهرة، جوف 37

 . فيقال ب ايليا السعيد ب بدال من ب ايليا الطوابي ب.23انظر اعاله، حاشية  38
 . 4األسالم،  وهو مفقو،. وانظر: حبيب زايت، الدايرات النصرانية يف 973-2 /362. و كتاب الديرة هو للسري الرفاء املوصلي املتويف ببغدا، سنة 649 -647فيي،  39

 7، و 220 -219 ، 1929  1، وللمؤلا عينه يف النجم 148 -147، 3، و ج276، 1923، مصمممممممممممممممر 1انظر الق   املطران  سمممممممممممممممليمان الصمممممممممممممممائغ، اتريخ املوصمممممممممممممممل، ج 40
  . وقد كانت القصيدة حمفوظة يف مكتبة كنيسة كرملي ، اال اننا مل نعثر عليها. 135-136، /1935 

 . 648انظر االب فيني  41
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بظاهر الموصل وتهب لي أرضه. فأجابه إلى ذلك، فبنى، غير ان ياقوت نفسه يواصل الرواية فينقل عن الخالدي قوله: 
لنصارى اجتازوا بالموصل قبل اإلسالم بأكثر من ماية فاستطابوا أرضها، هذا محال، والصحيح ان ثالثة من رهبان ا

 .42فبنى كل منهم ديًرا نسب اليه، أولهم سعيد فسمي بدير سعيد

ولعل القاضي شهاب الدين بن فضل هللا العمري اقرب إلى الحقيقة بقوله إن الدير منسوب إلى سعيد االموي ليس 
 .43ردد اليه كثيًرا ويجزل له العطاء ويحاميهألنه بنى الدير، وإنما النه كان يت

 

 الدير في التاريخ

بعد مؤسسه ايليا نلقى حنا نيشوع رئيًسا له، وقد ورد ذكرهما آنًفا. وفي نهاية القرن الثامن ومطلع التاسع يستضيف 
. وبعد 3044أو  سنة 38م، وكانت مدة اقامته في الدير  824هـ/ 205الدير ايشوع برنون قبل انتخابه جاثليًقا سنة 

في هذا  929. و ثمة توراة منسوخة سنة 45تبوئه كرسي البطريركية اعتبر الدير واقًعا تحت سلطانه البطريركي المباشر
 . 46الدير

. 330/94147ويذكر ياقوت انه كان عنده وقعة بين مؤنس الخادم وبين بني حمدان، وفيها قتل داود حمدان سنة 
 ينظم للخالدي قصيدة يصف فيها الدير سيأتي ذكرها. 362/972لمتوفي سنةوالشاعر السري الرفاء الموصلي ا

، وكان تدبير شؤونه قد غدا شاًقا. وابن الطوبى " من اهل الموصل من 985ويستلم ماري بن الطوبى ادارة الديرسنة 
امور بني حمدان  اوالد الرؤساء والكتاب، وتربى في الدواوين، وكتب لبنت احمد امرأة ناصر الدولة، ولما اضطربت

تسفر في دير سعيد، واستام قسا، لقبض اوالدها على ابيهم بغير اذنها وساير االخوة ووقع بينهم القتال إثر الترهب، و 
تولى تدبير العمر لحسن معرفة بالمناظرات"، واحتمل الضرب والقيد من أجل الدير. وجعله عبد يشوع زائًرا فطاف و 

. واختير مطراًنا على فارس بعد وفاة مطرانها جبرائيل، واشتهر أمره فأختير جاثليًقا لكنيسة البالد ووضع في كل دير نائًبا
 .100048حتى توفي سنة  986المشرق سنة 

                                                 
 . 669معجم البلدان،  42

 . 289، 1924مسالك االبصار البن فضل هللا العمري، حتقيق امحد زكي ابشا، اجمللد األول، القاهرة  43

   182، 2سنة  اجملدل  30سنة، بينما يقول عمرو  38يقول ابن العمري  44

  435، 2سنة   42. بينما جيعلهما السمعاين 66، عمرو 188وانظر ماري،  45

 . 17، خمطوطة رقم 614، 1املكتبة الشرقية للسمعاين،  46

 .669معجم البلدان،  47

 . 110 -104ماري، اجملدل،  48
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وترأس الدير أيًضا ابو سعيد الراهب، وهو أحد المرشحين للجثلقة في انتخاب ايليا اسقف الطير هان لكرسي المشرق 
يشوع الراهب من عمر ماراليا المعروف بدير سعيد وصار مطراًنا على الموصل و يسميه ماري " عبد ا 102849سنة 

"50. 

وإن رئيًسا اخر للدير واسمه زكريا يصبح اسقًفا على االنبار وهيت، ويرسمه ايليا الثاني ابن المقلي الذي دبر كرسي 
سبريشوع ابن القس زكي . ويحكي لنا عمرو قصة شاهدها وكتبها القس 51" 1132حتى سنة  1111الجلثقة من سنة 

على يد رجل  1175ابي المحاسن بن يهباالها من الموصل، جرت في كرمليس في ايام ايشوعياب الجاثليق سنة 
صعلوك كان يحرث األرض، ومفادها ان الرجل شاهد السماء قد انفتحت وإذا بشاب يقيمه من سقطته، وكان معه شابان 

ح وهو يقول له: أنطلق إلى اهالي كرمليس وقل لهم أن يحفظوا األحد. آخران، فعرف في الشاب الوسيم يسوع المسي
فذهب الرجل ونقل الخبر، فأذعن الناس وعملوا بكالمه. ويختم الرجل حديثه بقوله: من اآلن في عزمي أن أقصد دير 

 .52مار ايليا صالته تحرسنا وهو المعروف بدير سعيد وأقبل الرهبنة

إلى أحد رهبان دير مار ايليا، فقد كتبها بعد مضي عام  1186لمؤرخة سنة وترجع نسخة قصة يوسف بوسنايا ا
. وثمة انجيل طقسي اشتراه المقدسي دانيال بن عيسى من القوش ابن 53على الحملة الثانية لصالح الدين على الموصل

 . 159454شماس سلطان شاه الموصل وهو مهدى إلى دير مار ايليا الحيري سنة 

بأن لهم أديرة عديدة في منطقة  1610ثم سنة  1607ليا الثامن إلى البابا بولس الخامس سنة و يكتب البطريرك اي
، غير أننا ال نعلم إن كان مأهواًل آنذاك بالرهبان أم ال، واألرجح أنه كان قد أهمل ككثير 55آشور، منها دير مار ايليا

يكتب في مطلع القرن السابع عشر. غير أنه لن تمر  من األديرة األخرى. والعمري أيًضا ال يذكر رهباًنا في الدير حين
فترة وجيزة إال ويصيب الدير شهرة عجيبة، ليس برهبانه هذه المرة وإنما بمواسمه وأعياده. لذا يمكننا القول إن دير مار 

هل أن ايليا أو دير سعيد لم يهمل سوى مدة قصيرة، ولعل قربه من المدينة ووقوعه في الساحل االيمن جعال من الس
 يقصده الناس فينجو من األذى معظم األوقات. 

 

 

 

                                                 
 . 98عمرو، اجملدل،  49

 . 118ماري،  50

 . 103، عمرو 153ماري  51

 . 109-107عمرو،  52

 . 244قصة يوسا بوسنااي، نشرها شابو،  53

يف فهرسممممممممة أ،ي شممممممممري، و رقم  16  كان السممممممممبب يف اعا،ة املخطوطة  و الدير وهي يف البطريركية الكلدانية رقم 1712-1696وفيه مالحظة  فيد أبن البطرير  يوسمممممممما الثاين   54
 . 1588لبيداويد، و بتاريخ سنة  1210

 ال يوجد مالحظة    55
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 العمران

. اما 57، ويعيد العمري ذلك56يصف ياقوت الدير فيقول إنه " حسن البناء، واسع الفناء، وحوله قاللي كثيرة للرهبان "
. ولألسف لم 59يه، بينما ال يرى اين أبن الحقاق فيه سوى يد راهب تسق58الشاعر السري الرفاء فيراه كقلعه تطال الغيوم 

 يبق من الدير العظيم سوى أطالل خربة وبنيان حديث متداع، وال أثر لقاللي الرهبان.

 1657وقد كانت للدير فترة انتعاش في منتصف القرن السابع عشر، وبهمة القس هرمز البنا، فتجددت الكنيسة سنة 
يمين الداخل إلى الهيكل الحالي الصغير، وهي كما تشير إلى ذلك القطعة التذكارية الموجودة في أعلى الحائط إلى 
مقدسي عبد يليا خواجه يوسف بن هندي ايشوع و بالكرشونية وهذا نصها: " قد ساعد في عمارة هذا الدير الشريف مار ا

الحي و )؟( شماس عيسى رحم هللا من ترحم عليهما وعلى والديهما المؤمنين امين ". ثم بالسريانية الشرقية ما ترجمته: 
. والقس هرمز هذا هو هرمزد بن غنوم 60لليونان " 1968" صلوا من أجل الضعيف القس هرمز البنا الذي كتب سنة 

 1681. وفي سنتي 61البناء، ومن المرجح انه كاتب قصة مار ايليا. وأما المقدسي عبد الحي فهو شماس شمس الدولة
 .62بأستنساخ كتابين طقسيين للديرنلقى القس عبد الكريم بن مار زينا الموصلي يوصي  1682و

. 63علي يد نرجس خان أحد قواد الفرس عندما غزا البالد وأوقع بها الدمار 1732وقد أصاب الدير الحراب سنة 
. ويذكر الرحالة االنكليزي أن ثمة غرفة صغيرة فيها قبر لقس من 1821وفي حالة خراب يجده ريج عندما يزوره سنة 

. غير أن موقع الغرفة من الكنيسة االصلية يجعل منها بيت الشهداء، حيث نرى المذبح 64الدير، حسب رواية األتراك
 . 65الحالي، ولعله ضريح أحد رؤساء الدير، إن لم يكن قبر مار ايليا نفسه

 فوجده خراًبا وذكره كمزار لمسيحيي الموصل. 1840وزار هنري اليارد الدير سنة 

لي قطعة رخامية مكتوبة بالعربية هذا نصها " قد أعتنى بعمارة هذا الدير عبد وثمة إلى يسار الداخل إلى الهيكل الحا
عليه من ماله لوجه هللا تعالى وقد ساعد في هذا العمل البري يوسف ونعوم ولدا المرحوم  وأنفقالرحيم ولد قطا يوسف 

                                                 
 .669معجم البلدان،  56

 .291مسالك األبصار،  57

 .109، 1954حممد زين السقاف، االوراق، امحد  58

 . 1، حاشية 653فيي،  59

 وقع ريج يف اخطاء كثرية لدى قراء ه للكتابتني.  60

ا هو على شمممممكل وصمممممية الق  ومنها نعرف انه هرمز بن غنوم الب 61 اب ناء، وأن الدير ميلك كتعن الق  هرمز جند بعض الشممممميء يف األجنيل الطقسمممممي ا نا الذكر،  ذ  مل هامشممممم"
ي بن مشاس مش  الدولة أ جيل ورسمممائل وقراءات، وطق  قداس، وكتاب صممملوات طقسمممية من البشمممرى وحىت الصممموم مع طق  التذكارات، وصمممليب"ا حصمممل عليه من املقدسمممي عبد احل

ا، وا،اة زينة من اخلواجا يوسمممما هندي. كما ان الق  املذكور وصممممليب"ا من املقدسممممي عبد اعليل بن عبد األحد الوزان، وصممممليب"ا  لث"ا من عبد األحد بن الشممممماس غنيمة وصممممليب"ا صممممغري" 
ا ومبخر ني و يااب" طقسممممية كاملة قد وصممممي أبن يسمممملم هذه كلها  و الدير. واهلامش مكتو  همممممممممممممممممممم / 1083حزيران  21ب بتاريخ صممممنع للدير سممممتار"ا بشممممغل اعا،رجي، و صمممميني  وكاسمممم"

 م. 1672

  . 3113والرقم  31110اليفهما من  قا،م املؤمنني، مما جيعلنا أنخذ بوفاة الق  هرمز  فهرسة بيداويد الرقم كتاابكزا   لالحا، واألعيا،  ،فعت  ك  62

 . 172، 1958، سعيد الديوه جي، املوصل يف العهد االاتبكي. بغدا، 276 -275، 1الصائغ، اتريخ املوصل،  63

ما جاء خصمممموم علي  يطلبون رأسممممه، أعطاهم الق  رأس ابنه ق أسمممملم فقتل. غري ان تة بقااي كتاابت سممممراينية على وحسممممب رواية األ را  ان الق  هذا قام بعمل نبيل،  ذ أنه عند 64
ر منهم الروم حىت اغتصمب النسماطرة الدي القرب ووضمع الغرفة جيعل منها بيت الشمهداء، حيث املذبع حالي"ا، وغريب هو كذلك قول سمكان الدير االصمليني  ام كانوا ينتمون  و كنيسمة

   اذ ان اتريخ الدير كله يشهد بعائديته منذ القدم لكنيسة املشرق اليت كرسيها يف ساليق و طيفسون. 113قبل الفتع األسالمي  ريج، 

 ال  وجد مالحظة.  65
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عد الخراب الذي لحق بالدير مسيحية ". فهو تاريخ التجديد الذي تم ب 1875انطون يوسف بعشرة ليرات عثمانية سنة 
 من جراء غزو الفرس للبالد.

وقد عثرنا في دفتر حسابات قديم محفوظ في المطرانية الكلدانية بالموصل على مالحظات تذكر أن مصروف عمارة 
، استلمها منصور افندي ادمو وداود شعيا وكيلي 1924آذار سنه  20آنة بتاريخ  12روبية و 3377دير مار ايليا كان 

 وقاف والمعمار نعيم جوره. ا

كان هو الضربة القاضية للدير من حيث شكله وبنيانه، وال سيما بالنسبة  1875شك فيه أن تجديد سنة  ومما ال
إلى هندسة كنيسته الكبيرة الفخمة والمنقوشة، والتي كان الرحالة ريج قد وقف أمامها باعجاب ووصفها باسهاب وإّنا 

 نوجز هنا وصفه لها. 

لكنيسة األصلية كبيرة، ومذبحها باتجاه باب الهيكل الحالي. وما الهيكل سوى الهيكل الداخلي األصلي مع كانت ا
إضافة قسم من بيت الشهداء إليه. أما االن فقد تغيرت القبلة فغدت باتجاه الشمال، وهو خطأ طقسي واضح. ولعل 

نبها بيت العماد الذي طمست معالمه. وبوسعنا االستدالل مؤخرة الكنيسة الحالية بيت دياقون أصاًل، وكان من يقوم إلى جا
على أبعاد الكنيسة االصلية وآثار بعض األسس والحيطان، فقد كانت الكنيسة تمتد أمام الهيكل الحالي حتى سهريج 

 م، والجانبيان5م وهي مقسومة إلى ثالثة أجنحة، الوسطي منها بعرض 14 -حسب ريج -الماء الداخلي. و يبلغ عرضها
م للهيكل أو 5،6م، منها 22م، بينما يبلغ عرض باب الهيكل والبابين الجانبيين المترين. ولعل طولها  5،4بعرض 

سم. وكان قد سقط معظم سقفها، أيام زيارة ريج لها، ما خال جزء صغير، وال تزال أنقاضها 60الكنيسة الصغيرة الحالية 
بيهة بطاق كسرى من حيث شكل بنيانها، مع الفرق بأن الحجر والجص مكومة على االرض. ويلقاها الناظر إليها غرًبا ش

مستعمالن هنا، بينما الطابوق هناك. قوس الهيكل تشكله مجموعتان دائريتان، أما العقد فساساني خالص والحنايا 
 كسروية.

ومزينة بزخارف هندسية ورغم ضخامة الكنيسة، فقد كانت حسنة البنيان، غنية بالحنايا واألبواب والشبابيك المنقوشة، 
واشكال فنية بيضاء اللون فوق سطح ازرق. كما أن ريج الحظ بقايا مقرنصات وحنية مزخرفة وقطعة مكتوبة بالخط 

 .66الشرقي وشكل مالك بالقرب من المذبح

 .1657إن تسمية العمري الدير المنقوش، يتيح لنا ان نؤرخ ما يصفه ريج على أنه له من تجديد سنة 

، وهو حسب سند 1924( كما وإلى تجديد سنه 1875الدير الحالي وحريمه فيعودان إلى تجديد سنه )أما بناء 
متًرا، وهو وقف صحيح  50دونمات واولكا واحًدا و 4متًرا، مع أرض صالحة للزراعة مساحتها  25اولكا و 14الطابو 

 .1943تم شراؤها عام  متًرا 25اولكات و 8دونمات و 4خيري. ثم أضيفت إليه أرض زراعية مساحتها 

م والشرقي 30، 23م، واألمامي 40، 80وقد قمنا بقياس عمارة الدير المستطيلة الحالية فبلغ طول الجدار الشمالي 
 م. 34، 75م، والجنوبي 42، 80

                                                 
66 84, 1, 1894ed, London  2H. Layard, Niniveh and its Remains,  
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مشهد  وثمة ثالثة سهاريج ماء. األول داخل الفناء، والثاني أمام باب الدير، والثالث في الطريق إلى الدير، قريًبا من
 األمام الغزالني. 

كما ثمة عينا ماء. عين ماء جارية خلف الدير تسمى بعين )السحل( لوجود الحصى الكثير فيها، والعين الكبيرة ذات 
المياه المعدنية المعروفة بعين الدير، وتقع على بعد مائة متر شرقي الدير، وتتغير ألوانها فتصبح في الحصاد بيضاء 

قاء كالسماء، وفي الربيع حمراء كالسماق، وفي مياهها مركبات كبريتية كاللبن وفي الخريف زرقاء غامقة، وفي الشتاء زر 
تنفع لعالج األمراض الجلدية وأضيفت غرف إلى الدير، فنحن نشاهد اآلن بناية أقدم عهًدا تشمل على أربع غرف 

اطالل  وايوانين، ثم خمس غرف أخرى، كما نلقى بناية أحدث عهًدا تشمل على عشر غرف. وال شك أنها بنيت على
 عمارة الدير األصلية وصوامع الرهبان. وال تزال آثار األسس القديمة بادية للعيان. 

ن يقضيان وفي مطلع القرن الحالي كان امين بك الجليلي وحبي قاقو يقصدان الدير مع حاشيتهما فينصبان جادري
ولما أضيفت غرفة جديدة إلى الدير سنة نهاية نيسان، بينما تسكن النساء الغرف الداخلية،  فيه من أواسط آذار وحتى

وكان آل قاقو وآل فرنسو يزرعون األراضي  لالستجمام، ازداد عدد العوائل المسيحية التي كانت تقصد الدير 1924
القريبة من الدير. أما ليلة عيد شفيع الدير، فكان يقصده الكثيرون ويقضون الليل فيه، بينما يزدحم األلوف يوم عيده، 

بالمراسيم والتطواف تكريًما لسميه مار ايليا، وقلما تحبس السماء أمطارها في ذلك اليوم. وكان المعهد  فيشتركون 
يقيم االحتفاالت الدينية يوم العيد. غير أن فتح الجسر الحديدي في الموصل عام  1960البطريركي الكلداني حتى سنة 

ن المعسكر الغزالني للدير، أبعد الناس رويًدا رويًدا عنه، ، وتحول الناس في زيارتهم إلى الضفة اليسرى، واحتضا1934
 حتى كانت في السنتين االخيرتين محاولة فتحه يوم عيده.

وقد نسجت حول ذلك حكايات،  67" ولتراب دير سعيد هذا خاصية في دفع أذى العقارب، واذارش بترابه قتل عقاربه "
من األعاجيب، كما حاكت األجيال قصًصا حول إشارة التاريخ  كما بصدد مياه العين، ونسبت إلى سمي الدير الكثير

السعودي إلى اجمة السباع، فقالت طقسية مار ايليا إن القديس اعتزل في غاب لدى قومه من جبل ايزال، وسكن بالقرب 
ان ثمة أسد من ناسك شيخ، ولربما في المغارة المعروفة بالمعبدة الواقعة على بعد دقائق من الدير، وآلف االسود، وك

مقطوع اليد كان يحمل الرخام على ظهره ويساعد في بنيان الدير. وإلى سنوات خلت كانت قائمة إلى شمال الدير صخرة 
 فوق مرتفع، يستلقي فوقها من به ألم في ظهره لكي ينال الشفاء بشفاعة صاحب الدير وتعرف بـ " قبر السبع ". 

 الحمدانية بالموصل، قصيدة:بي عثمان الخالدي، من شعراء اإلمارة وأل
 ديباجت به     واألرض والروض في وشي و حلل إذايا حسن دير سعيد 

 دواجتجلـــوه في جبة    منهما و      زهرتهفما ترى غصًنا   إال و 
 وللحمائم الحان تذكرنــــا     احبابنا بين ارمــــــال واهزاج

 68فتلقاه بأمواج  وللنسيم على الغدران رفرفـة     يزورهـــــــا
 وللسري الرفاء قصيدة يتشوق بها إلى الدير:

 امحل صبوتنا دعاء مشوق     يرتاح منك إلى الهوى المرموق 
                                                 

 . 148، منية األابء 669معجم البلدان،  67

 . 136 ، 1935  7، النجم 146، 3الصائغ، اتريخ املوصل،  68
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 هل اطرقن الدير بين عصابة     سلكوا إلى اللذات كل طريق
 أم هل القصر المنيف معمًما     برداء غيم كالرواء رقيق

 رمها بقلى وال بعقوق وقاللي الدير التي لوال النوى     لم ا
 محمرة الجدران ينفع طيبها     فكأنها مبنية بخلوق  

 ومحل خاشعة القلوب تغردوا     بالذكر بين فروقه وفروقي
 اغشاه بين منافق متجمل     ومنا ضل عن كفره زنديق

 دهر ترفق بي فوا من عرفه     وسطا على فكان غير رفيق
 د بين النسر والعيوق فمتى ازور قباب مشرفة الذرى     فأرو 

 وأرى الصوامع في غوارب امها         مثل الهوادج في قوارب نوق 
 حمًرا تلوح خاللها بيض كما           فصلت بالكافور سمط عقيق

 كلف تذكر قبل ناهية النهى          ظلين ظل هوى وظل حديق
 69فتفرقت عبراته في خده             اذ ال مجبر له من التفريق 

 وله أيًضا في وصف الدير: 

 شاقي مستشرف الدير وقد         راح صوب المزن فيه و بكر
 اهواه رقد في ارجائه              ام هوى راق  فما فيه كدر

 ام خدود سفرت عن وردها        ام الربيع عن جنى الورد سفر
 مجلس صرف الشرب وما         طويت من بسطه تلك الحبر

 70نثرت             ورًقا ما بين أوراق الشجر وكأن الشمس فيه

 للشاعر عبد الغفار األخرسي القصيدة التالية: و 

 بالهنا الدير والغزالني                           منتزها بالزهر والريحان
 واشمم عبير األقحوان مبادًرا                     لعراره الشيخ والعقبان

 ا                 من لطمه لشقائق النعماناو ما ترى كف العروس محمرً 
 وعيون بيبون قد ابتغت على                   وصل الحبيب واعلنت بلسان
 او ما ترى التريك يصبغ رأسه                بطًرا و تيًها في رضا النسوان

 فكأنه عبد يربك كالهه                       بسواده لتخافه بأمان
 والكعوب وال               كنييرة من صولة العريان واخجله الكعيب

 اما الفتى الكصيب فهو شجاعهم           في شوكة األجناد والجوالن
 فتراهم قطعوا معاصم كفه                  لكنه قد شاكهم بسنان

 والحاج كبي قد تراه مفاخًرا                في حجه باًبا طح األيوان
                                                 

 . 104السقاف،االوراق،  69

 . 136 ، 1935 7، النجم 109السقاف،  70
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 ياضه             خوف الرقيب و صولة الصبيانلكنه قد غاص قعر ر 
 فلذا تراهم اشحذوا محفارهم            حنًقا عليه ليظفروا بعيان

 كذلك الطقيق تسمع زعقه           اذ قام يرقص مع قدود حسانو 
 فيناطح الصبيان وسط جباههم        وال يخشى من ملك وال سلطان

 تزدري بقيانصفر الثيا و    والحندقوقي قد اتت تختال في       
 فوق منظرها بحسن معانيشر الطيب من اردانها          و فيفوح ن

 والالعبة لما بدت اغصانها               فكأنها زفت الال األختان
 ثم الحليان الذي يسمو على                شهد وقند طعمه ببيان

 ا بمنمنم التيجانقد زين األزهار في اخضراره               متجليً 
 ثم اقطف الحميض والنفل الذي           قد ضاع عاطره بكل مكان

 تجتني باوانعلى              كل الزهور و لو ثم الغريونة التي تح
 قد حفها الخزيم من ارجائها           والكرط والمنثور مع صيوان

 انجالت في حمى الميدكذلك السميسة في عطرها          كرت و و 
 تشوفت لمغانكلك األشجار في        لفتاتها و كسرت مناقر ل

 ال تنسى لي الصغير في لفتاته        رشا يفكك عقدة الصلبان
 71من حسنه حطه فوق رؤوسهم         تاًجا يكلل من عقود جمان 

                                                 
، 3، 2العد،ان   1974  5  بغدا،، وقد نشممرها مؤخرا: سممهيل قاشمما، األعيا، الشممعبية عند نصممارى العراق، جملة ال ال الشممع ، السممنة 1951  2جملة اجملمع العلمي العراقي، ج 71
35 . 


