حنانيا  ...أقدم الكنائس في العالم

تعتبر كنيسة حنانيا األقدم في مدينة دمشق بعد الكتدرائية المريمية ومن أقدم الكنائس في العالم التي تعود
لمحقبة الرومانية ،حيث تقع في زقاق جعفر أحد أحياء دمشق القديمة التاريخية العريقة في حي باب توما ،
وتقع الكنيسة القديمة تحت األرض ينزل إلييا بدرج يوصل إلى تحفة تاريخية تعود إلى أكثر من  0222عام.

كنيسة حنانيا األقدم في مدينة دمشق بعد الكتدرائية المريمية ومن أقدم الكنائس في العالم التي تعود لمحقبة
الرومانية ،حيث تقع في زقاق جعفر أحد أحياء دمشق القديمة التاريخية العريقة في حي باب توما  ،وتقع

الكنيسة القديمة تحت األرض ينزل إلييا بدرج يوصل إلى تحفة تاريخية تعود إلى أكثر من  0222عام.

و يبين التقميد الشرقي بأنو كان من األثنين والسبعين من تالميذ المسيح الذين ذكرىم لوقا ،وأنو أتى إلى

دمشق بعد رجم القديس استفانوس شييد المسيحية األول ثم رسمو الرسل أسقفاً لكنيسة دمشق ،بشر القديس

حنانيا في البالد السورية وحكم عميو الحاكم الروماني ليسينيوس بالموت رجماً بالحجارة خارج سور دمشق في
اليوم األول من شير تشرين االول ونقل المسيحيون جثمانو إلى داخل المدينة.

وبخصوص بيتو الذي يقع في دمشق القديمة داخل السور،و منذ القدم تحول ىذا البيت إلى كنيسة باسم

كنيسة الصميب ،إننا نجيل تاريخ ىذا التحول ولكنو أكيد قبل الفتح اإلسالمي.

ففي المجمة العممية (سوريا العدد الخامس عام  )4201ورد أن الكونت اوستاش دي لوريو مدير البعثة األثرية
في سورية قد قام بحفريات سنة  4204في مدينة دمشق في منطقة تعرف باسم حنانيا بالقرب من الباب
الشرقي ،حيث كانت ىناك كنيسة باسم كنيسة الصميب

المقدس أو باألحرى المصمبة إحدى الكنائس التي سمح

وليد األول لممسيحيين باستعماليا بدالً من الجامع الكبير

" جامع بني أمية".

فالسيد دي لوريو اكتشف موضوع الييكل الذي أظيرت أن ىذه الكنيسة كانت ىيكالً وثنياً كما تشيد عمى ذلك
الكتابة التي شوىدت فيو باليونانية وترجمتيا " إلى إلو دمشق السماوي ـ و ىيكل حيث يرى ثور محدوب
تحت بموطة" ،ويعود ىذا الييكل إلى القرن الثاني بعد المسيح.
وال يستغرب القارئ بوجود ىيكل وثني في مكان عبادة المسيحيين ،فالتاريخ يخبرنا أن اإلمبراطور أدريانوس
(431ـ )441بنى ىياكل وثنية عمى جبل الجمجمة وفوق مغارة بيت لحم خصوصاً إلبعاد المسيحيين عن ىذه
األماكن المقدس .وتثبت أيضاً أنيا كانت كنيسة بيزنطية تحولت بعدىا إلى جامع ،غما تحول أماكن العبادة
في الشرق من مذىب إلى آخر في نفس المكان إال برىان عمى أن ذلك المكان ىو بالحقيقة مكان عبادة.

وبعد بضعة قرون يتكمم ابن عساكر أحد الكتاب العرب عن كنيسة كانت موجودة قرب السور بين باب توما
وباب شرقي قد ىدمت سنة 122م ،وكذلك يقول الراىب الفرنسيسكاني بوجيبونسي سنة  " 4311أنو عمى
أيامو قد تحول إلى جامع".
ونرى بعد بضعة سنوات عام  4333يقول الكاتب العربي ابن شاكر أن الخميفة األموي وليد األول أعطي
لممسيحيين خربة كنيسة الصميب بدالً من كنيسة يوحنا المعمدان التي تحولت لجامع بني أمية الكبير.
وفي أوائل القرن السابع عشر يصف األب كواريسميو أحد األباء الفرنسيسان الكنيسة ،قائالً " يقع البيت في
القسم الشرقي من المدينة ،وىو عبارة عن بيت تحت األرض ينزل إليو من الجانب الشرقي عبر باب ضيق
ودرج،وىو مثمث الشكل وضيق جداً طولو من الجانبين عشرين قدم وعرضو عشرة أقدام ،ويدخمو النور من
األعمى عبر نافذتين مدورتين.
ىذا وقد أثبت األب أنطونيو ديل كاستيمو الفرنسيسكاني أن البيت كان مكرماً من قبل المسيحيين واألتراك
(اإلسالم) وعندما كان األتراك يحرسونو سنة  4332كانو يشعمون فيو قناديل عديدة ،وفي عام 4102
استممك اآلباء الفرنسيسكان التابعون لحراسة األرض المقدسة ،المكان المقدس فبنوه وكرسوه لمعبادة ،لكن ىدم
البناء كمو سنة  4132في الثورة وقد أعيد بنائو عام  ،4131وقد أخذ شكمو الحالي عام  4213بعد ترميمو
و كان أخر ترميم لو كان منذ أربع سنوات  ،فيو عبارة عن مغارة مكونة من غرفتين ينزل إليو من درج من
إحدى وعشرين درجة.

مكث في ىذا المعبد ميندس المسيحية ورسول األمم بولس الرسول مدة من الزمن ومنو نيل من النبع الذي
الينضب وىو نبع المسيحية فأضحى من محارب المسيحية وعدوىا المدود إلى ناشر ليا ومحارب من أجميا.
ىذا البيت الدمشقي الذي يعود إلى الحضارة الرابعة  ،يقصده السواح من كل أنحاء العالم لكن بسبب الحرب
التي تعيشيا البالد تراجعت السياحة وقل عدد الزوار وكان أخر وفد يزور المكان من و ازرة السياحة الفرنسية
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