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العدد الرابع و االربعون

األديرة وأثرها في انتشار النصرانية قبل اإلسالم
م.م فرحة هادي عطيوي

جامعة ديالى  /كلية التربية (االصمعي)

المقدمة

تناول البحث (االديرة ودورها في نشر النصرانية في شبه الجزيرة العربيةة ببةل

االسالم ) م فهوم الةدير وااللفةاا التةي لهةا البةة بالةدير ميةل البيةم والصةوامم وال اليةة
والكية ار كةكلا اصةحاال االديةرة مةا رهبةةاا وراهبةام كمةا تاةما اشةهر الرهبةاا ممةةا

كانم لهم البةة باالسةالم والرسةول الكةريم محمةد (صةى ا

ىيةه وسةىم ) يةم الرةر

التةةي اسةةتادمها اصةةحاال االدي ةرة لنشةةر النص ةرانية كمةةا ترربةةم ال ة االدي ةرة فةةي بةةالد

الشام والع ار ودير نجراا وكيفية انتشار النصرانية في هكه المنار .

تنبةم اهميةة المواةوو كونةةه ينةابا الديانةة النصةرانية ببةةل االسةالم لمةا لهةا مةةا

اهميةة كونهةةا تةةد وا الة

بةادة ا الواحةةد االحةةد ممةةا كةةاا لةه االيةةر الكبيةةر فةةي ترةةور

الفكةةر العربةةي ببةةل االسةةالم اك تةةليرم بعةةه الشاصةةيام بهةةكا الةةديا كمةةا امةةا بعةةه

العرال بالنصرانية .

واجهةةم الباحيةةة فةةي تةةاريق العةةرال ببةةل االسةةالم مشةةكىة بىةةة المصةةادر التاريايةةة

التةةي تناولةةم مواةةوو النص ةرانية اك انشةةنل الم ة رايا بكتابةةة احةةداث التةةاريق العربةةي

االسالمي والحاارة االسالمية التي شدم انتباههم وست ربم تفكيرهم

االديرة لغة واصطالحآ
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ا ةاا النصةةارو ولجمةةم اديةةار و(ديةةورة ) ميةةل بعةةل وبعولةةة وصةةاحبه الةةك

يسةةكنه ويعم ةره ديةةار ودي ارنةةي ى ة
الةةدير أو م ةةدمهم

()1

يةةر بيةةا

وي ةةال لمةةا أر

والةةدير المواةةم الةةك تسةةكنه الرهبةةاا

العمارة تن رم فيها رهباا النصارو لتعبدهم

()3

()2

اصةةحابه هةةو أر

وهةةو كنيسةةة من رعةةة

ولفاة( الةدير) مةا االلفةاا المعربةة مةا اصةل سةرياني هةو(ديةر)بمعنة دار أ
()4

بيةةم ال ارهةةال

وهةةو مسةةكا النصةةارو يتعبةةد فيةةه الرهبةةاا وال يكةةاد يكةةوا فةةي المصةةر
الجبةال ففةاا كةاا فةي المصةر اال اةم فانةه

اال ام وانما يكوا في الصحار ور

كنيس ةةة او بيع ةةة كم ةةا تك ةةوا ف ةةي البة ةواد ور

الجب ةةال

()5

وي ةةككر البك ةةر انه ةةم أ

النصةارنية كةةانوا يعتمةةدوا فةةي بنامهةةا الموااةةم الكييةرة الشةةجر والريةةاه والميةةاه وكةةانوا
والكهال ()6وبد انتشرم في مواام كييرة ما

يجعىوا في حيرانها وس وفها الفساف

الع ة ار وب ةةالد الش ةةام وشةةبه جزية ةرة الع ةةرال حت ة

ةةدم م ةةا اشةةهر االلف ةةاا النصة ةرانية

المعروف ةةة ب ةةيا الع ةةرال والت ةةي له ةةا الب ةةة بمواا ةةم العب ةةادة او الس ةةكا ن ةةد النص ةةارو

فوكانةةم تتى ة ة اال ان ةةام مةةا كن ةةام

العة ة ار وبةةالد الش ةةام وال ةةروم حت ة تمكن ةةم م ةةا

التبشةةير بةةيا اكيةةر ال بامةةل ()7كمةةا لجةةل اليهةةا التجةةار واصةةحاال ال وافةةل وكانةةم مح ة

فاك كةانوا يجةدوا فيهةا لةكة ومتعةة تسةر العةيا

ممتازآ لىشع راء واصحاال الكو والكية

وال ىةةال مةةا ااةرة ومةةاء بةةارد ومةةا امةةر يبعةةث فةةيهم الرةةرال والايةةال ()8ولةةكلا اكيةةر

الشةةعراء فةةي الجاهىيةةة مةةا ككةةر االدي ةرة ومةةنهم ( ةةد بةةا زيةةد العابةةد )* يت ةرنم فةةي

شعره بككر الدير اك ي ول :

نادمم في الديربني ى مآ

كلا ريح المسا ما كاسها

اريتهم مشمولة ندما

اكا مزجناها بماء السماء

()9

كما ككر الشعراء االديرة بعد االسالم ومنهم بدا با حمدوا حيث ي ول :
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ويا زال الدير ما أفتنا

ما أ حسنا

فلا في جو

لما سكنم الدير يا سيد

الحشا مسكنا

()11

االلفاا التي لها البة بالدير
البيم

جمةةم بيعةةة وهةةي متعبةةد لىنصةةار( )11وبةةد ككةةرم فةةي ال ة أرا الك ةريم فةةي بولةةه تعةةال

((ال ةةكيا ارج ةةوا م ةةا دي ةةارهم بني ةةر حة ة اال اا ي ولة ةوا ربن ةةا ا ولة ةوال دف ةةم ا الن ةةا

بعاةةهم بةةبعه له ةةدمم صةةوامم وبي ةةم وصةةىوم ومس ةةاجد يةةككر فيه ةةا اسةةم ا كيية ةرآ

ولينصر ا ما ينصره اا ا ل و

زيز ))

()12

()2

()13

وبد اشير ال وجودها في الشعر الجاهىي فهكا بد المسيح با ب يىة ي ول :
كم تجر م بدير الجر ة
.

صصآ كبد بها منصد ة
كيال زرا احتسابآ بيعة

ما بدور فو ا صاا ى

كما ككرها الزبرباا با بدر التميمي :

ما الكرام وفينا تنصال البيم

نحا الكرام فال حي يعادلنا

()14

وب ةةد كان ةةم البي ةةم منتشة ةرة ف ةةي الم ةةدا وال ةةرو والبة ةواد وب ةةد بص ةةدها اال ة ةراال

لالحتمةاء بهةا مةا الحةةر والبةرد ولالسةتعانة برجالهةا فةةي بعةه االوبةام ولتزويةدهم بمةةا
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ندهم ما ماء اوزاد فولكلا دم ما االلفةاا المعروفةة نةد العةرال (ببةل االسةالم )

مة ةةا المتنص ة ةريا ومة ةةا ية ةةرهم ممة ةةا كة ةةاا ى ة ة الوينية ةةة لكة ةةنهم كة ةةانوا ى ة ة اتصة ةةال
()15

بالنصارو

الصومعة

مةةا اصةةل حبشةةي وهةةو (صةةومعم)

()16

وهةةي بيةةم لىنصةةارو ومنةةار لى ارهةةال

كالصةومم وسةميم صةومعة لدبةة أرسةها بةةال (سةيبويه ) الصةومعة مةا االصةمم يعنةةي
()17

المحةدد الرةةر

وهةةي ميةةل ال البةةة تكةةوا لى ارهةةال وحةةده ولفةةر بينهةةا وبةةيا ال البةةة

ب ةةاا االاية ةرة تكة ةةوا من رع ةةة فة ةةي ف ةةالة االره والص ةةومعة تكة ةةوا ىة ة الرة ةةر

وصومعة الراهال منارته يترهةال فيهةا

()19

()18

وبةد لجةل الرهبةاا الة بنةاء صةوامم متجةاورة

اوفآ ما الىصوص وبرةاو الرةر يةم انتهة بهةم االمةر الة بنةاء اسةوار اليةة تاةم
بدااىها دد ما الصوامم فنشل ا كلا الدير وكيرم بعد كلا االديةار وانتشةرم فةي

اماكا كييرة

()21

كما وردم فةي ال ةرأا الكةريم فةي سةورة الحة (االيةة  )41وبةد رفهةا

تجةةار مكةةة ممةةا بصةةد بةةالد الشةةام والع ة ار اك داى ةوا لالسةةتعانة برجالهةةا او لىحصةةول
ى مىجل او وا

()21

.

ال الية

وهةةي ميةةل الصةةومعة يتعبةةد فيهةةا الرهبةةاا وهةةي مةةا االلفةةاا المعربةةة مةةا اصةةل

يونةاني هةو kelliyonومعنةاه رفةةة ارهةال او ناسةا انتشةرم بةةيا نصةارو بةالد الشةةام
ومنه ةةا داى ةةم الة ة ش ةةبه الجزية ةرة العربي ةةة ()22ول الي ةةة مرتفع ةةة يبنيه ةةا الرهب ةةاا كالمن ةةارة
والفةةر بينهةةا وبةةيا الةةدير اا االايةةر يجتمعةةوا فيةةه (جما ةةة ) ول اليةةة ال تكةةوا اال
لواحةد ينفةةرد بنفسةةه واليكةةوا فيهةةا بةةاال بةةل فيهةةا رافةةة يتنةةاول منهةةا رعامةةه وشةرابه ومةةا
()23

يحتاج اليه

االكي ار

.

()3
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مواةةم بةةالحيرة ي ةةال لةةه االكية ار ()24وبيةةل ببةةاال صةةنار يسةةكانها الرهبةةاا ي ةةال

لىواحد منها كير
نا :

()25

وفيها ديارام كييرة منها دير مر بدا ودير حنة وفيةه ي ةول ابةو

يةةا ديةةر حنةةة مةةا كام االكي ة ار

بالصاحي

مةةا يصةةح نةةا فةةاني لسةةم

()26

اصحاال االديرة( الرهباا)

جمةةم ارهةةال وهةةو العةةالم فةةي الةةديا المرتةةاه المن رةةم ةةا الاىة

()28

التعبد

()27

وبيل الراهال رمي

لتلبىةةه ةةا النسةةاء وتةةركها

النصارو وصةاحال النةابو

()31

ومةةا اسةةمامه الم ةةد

()29

والترهةةال

وسةمي ال ارهةال االبيةل

وصةةبياا النصةةارو يتبركةةوا بةةه

ويتمسةةحوا بمالبسةةه ويسةةم اياةةآ ال ازهةةد وهةةو الةةك ربةةر نفسةةه ةةا الةةدنيا ف والةةربير
الحبي

الحكيم

وهو المت ش

()31

امةا ةةا مةةل ال ارهةةال فهةو الرهبانيةةة وككةةر ىمةةاء الىنةة اا الرهبانيةةة ىةةو فةةي

تحمل التعبد ما فرر الرهبة

()32

وبد ككرم في ال رأا الكريم:

((يةةا ايهةةا الةةكيا أمن ةوا اا كيي ة ار مةةا ااحبةةار والرهبةةاا ليةةلكىوا ام ةوال النةةا

بالبارةةل

ويص ةةدوا ةةا س ةةبيل ا وال ةةكيا يكن ةةزوا ال ةةكهال والفا ةةة والينف ونه ةةا ف ةةي س ةةبيل ا
()33

فبشرهم بعكاال اليم))

اك اا جما ة مةنهم كانةم تتصةر بةاموال النةا

الة ة االدية ةرة والبي ةةم بحي ةةث التتفة ة م ةةم م ةةا ين ةةادوا ب ةةه م ةةا الت شة ة

فيعيشوا منها يشة مترفة ومنهم ما تكبر ا النا
بهالةة مةا الت ةةدي

والزه ةةد والعب ةةادة

حت جعىوا اتبةا هم يحيرةونهم
()34

والتعاةيم الة درجةة صةةيرتهم اربابةآ ((فت ربةوا الةيهم وبدسةةوهم))

وما ادام الرهباا وت اليدهم حب

النف

فةي االديةرة والصةوامم واالمتنةاو ةا اكةل

الىحوم واالبتصاد ى اكل الصةعال والاشةا مةا المىةب

بىدهم االحنا

التةي ت ةدم

ولةب

السةواد والمسةو وبةد

في كلا وكانم شعورهم شعيآ اك كانوا اليهتموا بها

()35

وما اشهر الرهباا بحية ار ال ارهةال الةك تنبةل بنبةوة النبةي محمةد (صةى ا

ىيةه

وسىم ) حيا رأه مم مةه ابةي رالةال الةك اصةرحبه فةي تجةارة الة الشةام فةي السةنة
الياليةةة شةةر مةةا ةةام الفيةةل حيةةث نةةزل ببصةةرو وبهةةا بحي ة ار ال ارهةةال ف ةرأه ورأو المةةم
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النبوة وكانوا يتوبعوا اهور نبي ما بريا فككر لعمةه انةه سةيكوا لهةكا النةالم شةلا

وحكره ما اليهود فرجم به مه ولم يتم رحىته

()36

ىيةةه وسةىم ) السةةيدة اديجةةة سةةيدة

و نةدما اابةةر النبةةي محمةد(صةةى ا

نسةةاء ب ةريا ةةا جبريةةل وانةةه يلتيةةه فةةي المنةةام ركبةةم ال ة بحي ة ار ال ارهةةال بعةةد كهابهةةا
لوربة با نوفل فاسللته ا جبريل ف ال ((بدو

بدو

يةا سةيدة نسةاء بةريا انة لةا

بهةةكا االسةةم ف الةةم :بعىةةي وابةةا مةةي محمةةد اابرنةةي انةةه ياتيةةه ف ةةال:بةةدو
()37

ىم به اال نبي م رال فلنه السفير بيا ا وبيا انبياءه))

بةةدو

مةةا

()4
كمةةا تنبةةل ال ارهةةال نسةةرور بنبةةوة النبةةي محمةةد (صةةى ا

ندما ارج (صةى ا

(راي ا

ىيةةه وسةةىم ) وكلةةا

ىيةه وسةىم) مسةافرآ الة الشةام فةي تجةارة لاديجةة بنةم اويىةد

نها) مةم ةالم لهةا ي ةال لةه ميسةرة فنةزل الرسةول محمةد (صةى ا

ىيةه

وسىم ) في ال شجرة بريبآ ما صومعة كلا ال ارهةال وبةد ااىتةه مامةة ف ةال ال ارهةال

نسرور هكا نبي هكه االمة

()38

وبد ككر تميم الدار ** انه كاا بالشةام نةدما بعةث النبةي محمةد (صةى ا

ىيه وسىم) أك ااك ماجعه لي فسمم مناد يناد (( بد اةرج رسةول االميةيا رسةول

ا وصىينا اىفه بالحجوا فلسىمنا وتبعنةاه وكهةال كيةد الجةا ورميةم بالشةهال فةلنرى

ال محمد رسول رال العالميا فلسةىم)) فىمةا اصةبح كهةال الة ديةر ايةوال فسةلل راهبةآ

واابةره الابةر ف ةال ال ارهةال ((بةةد صةدبوا ياةرج مةا الحةةرم ومهةاجره الحةرم وهةو ايةر

االنبياء))

المعتكة

()39

والت تصة ةةر االدي ة ةرة ى ة ة الرجة ةةال فالىنسة ةةاء ادي ة ةرة اياة ةةآ وكمة ةةا ة ةةر ال ارهة ةةال
بالةةدير ال(الةةديراني) رفةةم الراهبةةة( بالديرانيةةة ) وبةةد سةةميم اديةرة الراهبةةام
()41

ال(اديرة العكار )
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اما اال مال داال الدير ف د كاا اصحاال االديرة ي اةوا وبةتهم فةي الزهةد
والت ش

والعبةادة وال يةام باال مةال اليدويةة التةي يوكىهةا لهةم رمةي

النصةةارو يع ةةدوا فيهةةا

()41

الةدير

كمةا كةاا

ةةودهم ويحىفةةوا بهةةا فكةةاا فةةي الحي ةرة ديةةر(الس ةوا) وفةةي هةةكا

ا لةةدير كةةانوا يتناصةةفوا ويحىفةةوا بعاةةهم لةةبعه ى ة الح ةةو

()42

وبةةد ككةةر ل ةةوي

شةياو اا بعةةه المتعبةةديا فةةي االديةرة التةةي ت ةةم بةةيا الحيةرة والبصةرة كةةانوا يجتمعةةوا
في اال ياد فيحتفىوا بها وكةاا اهةل تىةا االنحةاء يارجةوا الةيهم فيحاةروا حفالتهةم

ويرىبوا منهم شفاء مرااهم فكما اا بعه الحنفاء اتجهوا ال ا ىي الحجاز وبةالد
الشام وشمال الع ار واتصةىوا بالرهبةاا ليسةللوهم ةا ح ي ةة العةالم وككةروا اا الرهبةاا

اشاروا اليهم بوجوال البحةث والتلمةل

()43

ومةنهم وربةة بةا نوفةل الةك اةرج الة الشةام

مم يماا با حويرث يسللوا ا الحنيفية ديا ابةراهيم ( ىيةه السةالم )فلمةا وربةة بةا
نوفل فتنصر وب أر الكتال وأما يماا بةا الحةويرث فسةار الة بيصةر فتنصةر وحسةنم

منزلتةةه نةةده وأمةةا زي ةد بةةا مةةرو بةةا نفيةةل فةةلراد الاةةروج فحةةب
يىةةتم

يةةم اةةرج ال ة الشةةام

فةةي اهةةل الكتةةاال ااول ديةةا أب ةراهيم ويسةةلل نةةه ولةةم يةةزل فةةي كلةةا حت ة ات ة

الموصةةل والجزي ةرة يةةم اببةةل ال ة الشةةام حت ة ات ة احةةد الرهبةةاا كةةاا ينتهةةي اليةةه ىةةم

النص ةرانية فسةةلله ةةا الحنيفيةةة فاشةةار اليةةه باةةروج نةةي مةةا مكةةة يبعةةث بةةديا الحنيفيةةة
()44

فارج سريعآ يريد مكة حت بتل باره لام

()5
(الرر التي استادمها اصحاال االديرة لنشر النصرانية)
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 -1التبشير

ل د كانم االديرة اماكا لنشةر النصةرانية فةي شةبه جزيةرة العةرال وانتشةرم
ةا ررية الرهبةاا والنسةاا الةكيا اشةوا فةي

حت في المواام ال صية ما البةواد

ه ةةكه االدية ةرة ف ةةداىوا مواا ةةم نامي ةةة م ةةا ش ةةبه جزية ةرة الع ةةرال وبفا ةةل م ةةا ك ةةاا لهة ةوالء

المبش ةريا مةةا ىةةم فةةي الرةةال والمنر ة ووسةةامل االبنةةاو وكيفيةةة التةةليير فةةي النفةةو

تمكنة ةوا م ةةا اكتس ةةاال بع ةةه س ةةادام ال بام ةةل ف ةةاداىوهم ف ةةي دي ةةنهم او حص ةةىوا ىة ة

مسةةا دتهم وحمةةايتهم وكةةاا سةةبال تنصةةر بعةةه سةةادام ال بامةةل مةةداواة الرهبةةاا لهةةم
ومعةةالجتهم فومةةا كلةةا مةةا نسةةال ال ة (مةةا ار يبشةةو زا ةا) ال ارهةةال اك ككةةروا انةةه شةةف

النعماا مىا الحيرة ما مره صبي الم به وما اميال هكه ال صص تىا المنسةوبة
ال ال ديسييا اميال (سمعاا العمود )*** المولود سةنة  361م والتةي كانةم سةببآ
في هداية دد ما االمراء وسادام ال بامل ال النصرانية وبفال تنصرهم دال كيير

ما اتبا هم في هةكا الةديا فوتىةا المنسةوبة الة ال ةدي

جمعآ ما اال راال واسكنهم الايام

()45

 -2التجارة

ل ةةد أيةةرم االدي ةرة تةةلييرآ مهمةةآ فةةي تعري ة

( فيمةوا)**** الةك نصةر

التجةةار العةةرال بالنص ةرانية فأك

وج ةةد التج ةةار ف ةةي اكي ةةر ه ةةكه االدية ةرة مالجة ة يرت ةةاحوا فيه ةةا وام ةةاكا يتجه ةةزوا منه ةةا

بالماءفكم ةةا وج ةةد فيه ةةا ام ةةاكا لىه ةةو والش ةةرال يلنسة ةوا بلزهاره ةةا بااة ةرة مزار ه ةةا الت ةةي
انشةلها الرهبةاا وبةد ب يةةم شةهرة تىةا االديةرة باممةة حتة ايةةام االسةالم

()46

ومنهةا ديةةر

الرمةةاا الةةك ي ةةم بةةيا الربةةة والاةةابور ولةةه اهميةةة لى وافةةل التجاريةةة بةةيا الع ة ار والشةةام

()47

ودير با ربا ى شار دجىة بيا الموصل وحديية في هكا الدير بيةم لىاةيافة

ينزله المجتازوا فياافوا فيه

()48

االديرة ر هوالء التجار الايو

و ا ررية الرهبةاا الةكيا كةانوا يعيشةوا فةي هةكه
شةيمآ ةا الديانةة النصةرانية كمةا داةل انةا

العرال بالنصرانية باتصالهم بالتجار النصةارو وبمجالسةتهم لهةم

()49

مةا

أك رو اا رجة

مةةا االنصةةار ي ةةال لةةه (ابةةو الحصةةيا) كةةاا لةةه ابنةةاا ف ةةدم تجةةار مةةا الشةةام يحمىةةوا
الزيةةم فىمةةا بةةا وا وارادوا اا يرجعةوا اتةةاهم ابنةةا ابةةي الحصةةيا فةةد وهما الة النص ةرانية
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فتنص ةةروا وما ةةيا معه ةةم الة ة الش ةةام

()51

كم ةةا ك ةةاا لىربية ة ***** دور ف ةةي انتش ةةار

النصرانية في شبه جزيرة العرال .

أالديرة وانتشار النصرانية في بالد الشام

كةةاا انتشةةار النصةرانية فةةي بةةالد الشةةام اكيةةر منةةه فةةي أ مكةةاا ااةةر ويرجةةم

كلا ال سياسة البيزنرييا في نشةر النصةرانية بةيا اتبا هةا وارسةال المبشةريا ومةدهم

بةةاالموال لنشةةر الةةد وة ومةةا المع ةرو

اا بةةالد الشةةام كانةةم تحةةم حكةةم البي ةزنرنييا

وكانم دياناتهم الرسمية الديانة النصرانية

()6
وبن ةةاء االدية ةرة ول الل ةةي كمكات ةةال لىتبش ةةير ف ةةداىم

وب ةةد لج ةةل البية ةزنرييا الة ة تلس ةةي

النصة ةرانية بة ةةيا سة ةةىيح والنساس ةةنة وتنىة ةةال وتنة ةةو ولا ةةم واية ةةاد ولكة ةةا اه ةةل الشة ةةام لة ةةم

يلحكو(نصرانية الروم ) أ مكهبهم بل اتاكوا مكهبآ ماتىفآ هو (المكهال اليع وبي)اك
()51

ا تن ه امراء النساسنة وتعصبوا لةه

حيةث حكةم بةالد الشةام الاةجا مة وكةانوا ى

ديةةا النص ةرانية وكةةاا (زوكومةةو ) وهةةو اةةجعم جةةدآ الاةةجا مة بةةد تنصةةر ىة يةةد
احةةد الرهبةةاا كل ةةا انةةه أ ا ةةجعم كةةاا متىهف ةةآ ال ة مول ةةود ككةةر فج ةةاء احةةد الرهب ةةاا
()52

وتاةةرو ال ة ا اا يهةةال لةةه ولةةدآ كك ةرآ فىمةةا اس ةتجاال ا لةةه تعمةةد وتبعتةةه ببيىتةةه

حت انتش رم النصرانية في بالد الشام ببل االسالم بشكل كبير و ندما جاء االسالم
كاا حاار بنسريا لتنو منك نزولهم الشةام ابتنةوا فيةه المنةازل وتنصةروا فىمةا حاصةر
ابةةو بيةةدة المدينةةة د ةةاهم ال ة االسةةالم اسةةىم بعاةةهم وابةةام بعاةةهم ى ة النص ةرانية

مةةنهم بنةةو سةةىيح ابةةا حى ةواا وكانةةم سةةىيح مةةا ال بامةةل العربيةةة المتنص ةرة التةةي حاربةةم
المسةةىميا ولمةةا ت ه ةةر الةةروم وانهزم ةوا دفةةم بن ةو سةةىيح الجزيةةة لىمسةةىميا الحتفةةااهم

بةةدينهم

()53

فوب ةةد ك ةةاا حاا ةةر حى ةةال يجم ةةم اص ةةنافآ م ةةا الع ةةرال وم ةةا تن ةةو و ي ةةرهم

فصالحهم ابو بيدة ىة الجزيةة يةم انهةم اسةىموا بعةد كلةا

()54

ولمةا ىةال البزنريةوا

ى امرهم وفتحم بالد الشام والع ار امةام المسةىميا اراد مةر بةا الارةاال (راةي
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نه ) اا يااك الجزية ما نصارو بني تنىال فانرى وا منهةزمياف وكةاا بنةو تنىةال

يةةلنفوا مةةا الجزي ةةة ف فةةردهم م ةةر بةةا الار ةةاال (راةةي ا

ن ةةه) واةةا

ى ةةيهم

الصدبة (. )55
وكان ةةم االدية ةرة فة ةي ب ةةال د الش ةةام ال ا ةةدة الت ةةي انرىة ة منه ةةا الرهب ةةاا السة ةرياا

لىتبشير والتعىيم حت بىنوا البىداا المجاورة ميل شر و رال الجزيرة العربية وسةواحل
الاىي العربي جنوبآ وبالد فار شربآ كما وصىوا الة الهنةد والصةيا ()56ومةا اشةهر

هكه االديرة

دير بصرو

وبهكا ا لدير كاا بحية ار ال ارهةال الةك بشةرة بنبةوة النبةي محمةد (صةى ا

ىيةةه وس ةةىم ) وب ةةد تمي ةةز رهبةةاا ه ةةكا ال ةةدير بالفص ةةاحة وهةةم ةةرال متنصة ةرة م ةةا بن ةةي

الصادر

()57

دير البا
()58

ي م هكا الدير في بصرو وبد ككر يابوم الحمو انه دير بحي ار الراهال

ربما يكوا دير بصرو نفسه اوبريال منه
دير ايوال

ي ةم هةةكا الةةدير فةةي بريةة (ايةةوال ) مةةا بةةرو حةوراا مةةا نةواحي دمشة وبهةةكا

الةةدير كةةاا النبةةي ايةةوال ىيةةه السةةالم وبهةةا ابةةتاله ا وبهةةا العةةيا التةةي ركاةةها برجىةةه

والصارة التي كانم ىيها وبها ببره

دير نجراا

()59

()7
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باره دمش مةا نةواحي حةوراا ببصةرو واليةه ورد النبةي محمةد (صةى ا

ىيه وسىم ) وهو دير ايم جيال العمارة

()61

دير د

وفيه الراهال الك تنبا بمجي الاىيفةة مةر بةا الارةاال (راةي ا

الة ة بي ةةم الم ةةد

(راي ا

وتحري ره ةةا م ةةا ال ةةروم البية ةزنرييا فاك ورد اا م ةةر ب ةةا الار ةةاال

نه ) كهال ال دمش مم تجار ما بريا كام يةوم فةي احةد اسةوابها اك

ببرري يلاك بعن ه فكهال يناز ه فىةم ي در ىيةه فاداىةه دارآ فيهةا تةراال وفةل

وزنبيةةل وبةةال لةةه ((حةةول هةةكا مةةا ههنةةا الة ههنةةا)) يةةم ى ة
نص

نةه )

ومجرفةة

ىيةةه البةةاال وتركةةه ال ة

النهار بال مر ((وجىسم مفكرآ ولم افعل مما بال لي شةيمآ )) فىمةا جةاء بةال

((مالةةا لةةم تفعةةل ولكمنةةي فةةي أرسةةي بيةةده ف فااةةكم الفةةل
اةةرج مةةر بةةا الارةةاال (راةةي ا

الراهال الدير فارعمه وس اه وجعل يح

فا ةربته بهةةا ف تىتةةه )) يةةم

نةةه) حت ة جةةاء ال ة ديةةر فجى ة

نةةده فاداىةةه

النار ويسةلله ةا امةره فوكةاا هةكا ال ارهةال

ا ى ةةم اه ةةل دي ةةا النصة ةرانية بكت ةةابهم وب ةةد تنب ةةل بمجي ةةل م ةةر ب ةةا الار ةةاال ل ةةبالد الش ةةام

لتحريرها بام ((اني الراا الك تارجنا ما بالدنا هكه ففهل لا اا تكتةال لةي كتةاال
ام ةةاا ىة ة دي ةةر )) ف ةةانكر م ةةر ب ةةا الار ةةاال فاص ةةر ال اره ةةال ىة ة كل ةةا فكت ةةال لة ةه
صحيفة بما رىال ولما بدم مر با الاراال لفتح بم الم د

اتاه كلةا ال ارهةال وهةو

بالجابيةةة بتىةةا الصةةحيفة فاماةةاها لةةه مةةر واشةةترر ىيةةه اةةيافة مةةا يمةةر بةةه مةةا

المسىميا واا يرشدهم ال الرري

()61

.

دير سمعاا

()62

بدمش واار بنواحي أنراكية ى البحر ودير سمعاا الك بجبل لبنةاا
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االديرة في الع ار

وفي الع ار انتشرم النصرانية وكير دد المسيحييا فيها اك ااكوا يشيدوا

واالديةرة ويةةككر لةةوي

الكنةةام

والسةةابفة شةةيدوالكيير مةةا

شةةياو اا الرهبةةاا وال سةةو

هةكه االديةرة لنشةر النصةرانية واكيرهةا انشةلم فةي الحيةرة مركةز دولةة المناكرةوبةد ارىة

ى ة نصةةارو الحي ةرة العبةةاد او العبةةادييا واكيةةرهم مةةا ببامةةل لاةةم وتمةةيم والزد ونتيجةةة

العالبام التجارية واالجتما ية المتواصىة بيا اهل الحيرة ووسر وجنوال شبه الجزيةرة
العربية ف د تنصر دد ما رال شبه الجزيرة العربية فكما كةاا لالديةرة الةدور الكبيةر

اك كانةةم امةةاكا لىتبش ةةير بالنص ةرانية

()63

وك ةةاا ابةةرز الرهب ةةاا فةةي العة ة ار يوحنةةا م ةةم

الكهال ومتي ال ارهةال فوابةراهيم الكشةكر (586 -491م) الةك ناةم الحيةاة الرهبانيةة

في الع ار

()64

وبد كاا (ماريشو ياال االرزوني ) ما اصل
()8

رب ةةي در الديان ةةة ف ةةي نص ةةيبيا ي ةةم ص ةةار اسة ة فآ ي ةةم برري ةةآ ىة ة النس ةةاررة س ةةنة

(581م) وبةةد زار المىةةا النعمةةاا مىةةا الحي ةرة يةةم تةةوفي سةةنة (596م) ودفةةا فةةي ديةةر
هند بنم النعماا

()65

وب ةةد ك ةةاا ه ةةاني ب ةةا ببيص ةةة الش ةةيباني مم ةةا ك ةةاا ىة ة النصة ةرانية وه ةةو م ةةا

سادام بني شيباا وكاا مم ما فةاوه االةد بةا الوليةد بلسةم بومةه ىة دفةم الجزيةة

()66

وكاا كعال با ةد التنةواي مةا نصةارو الحيةرة وكةاا ابةوه اسة فآ ىة المدينةة

وبةةد مةةل فةةي التجةةارة مةةم مةةر بةةا الارةةاال (راةةي ا

نةةه) فةةي تجةةارة البةةز ف بةةدم

ال المدينة في وفد ما اهل الحيرة ال النبي محمد (صى ا

.

()67

ىيه وسىم) فاسىم

وبعاةةهم لةةم يتنصةةر( ةةرال شةةبه الجزي ةرة العربيةةة ) انمةةا تةةلير بديانةةة التوحيةةد

وم ةةا االميى ةةة ىة ة كل ةةا الش ةةا ر اال شة ة (االكب ةةر) ال ةةك ااتىف ةةة المة ة رايا فيم ةةا اكا
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تنصةةر او انةةه تةةلير بعبةادة التوحيةةد فوهةةو مةةا اليمامةةة كةةاا لةةه اتصةةاالم ويي ةةة بعبةةادة
الحيرة وبمدينة نجراا وبد حوو شعره كييرآ ما ناصر التوحيد

()68

()69

اما اهم الديارام والديرة في الع ار ف د تكىم الشابشتي ا ( )37ديرآ

ومنها اديرة الحيرة واهمها:
دير الجماجم

ككةةر الم ة رايا ةةدة روايةةام حةةول سةةبال تسةةمية هةةكا الةةدير بهةةكا االسةةم بيةةل

سمي دير الجماجم النه كاا يعمل فيه ابةدا مةا الاشةال
اياد ى ا اجم كسرو بشار الفرام النربي

ال الشام فاببل الة
فانفك اليهم ال

()71

()71

وبيةل انةه سةمي بوبعةة

وكةاا كسةرو بةد بتةل ايةادآ ونفةاهم

فةا ر مةنهم حتة نةزل السةواد فجةاء رجةل واابةر كسةرو بابةرهم

واربعمامةة فةار لي تىةوهم فرجةم هةكا الرجةل الة بومةه واابةرهم فةاببىوا

ف تىةةوهم ةةا ااةةرهم وجعى ةوا جمةةاجمهم ببةةة وبىةةخ كسةةرو ابةةرهم فاةةرج واهىةةيهم يبكةةوا
فامر اا يبن

االياد

()73

ىيهم دير وسمي دير الجماجم

()72

كاا رمي

وفيه كانم الوابعة بيا الحجاج بةا يوسة

اياد يوممك بالل الرمةا

الي فةي وبةيا بةد الةرحما بةا

محمةةد االش ةةعث فن ةةزل االاي ةةر به ةةكا ال ةةدير ون ةةزل الحج ةةاج با ازم ةةة (دي ةةر بة ةرة ) ووبع ةةم
الحرال بينهما ونهزم ابا االشعث امدآ ال البصرة .

وفي كلا ي ول الاحاا اليربو ي

واا يهىا الحجاج فالمصر مصرنا
واا تارجوا سفياا تارج اليكم
دير بره

واال فميوانا بدير الجماجم
أبا حازم في الايل شعث الم ام

()74

هةةكا ال ةةدير مالصة ة لر ةةر الب ةةر ودي ةةر الجم ةةاجم مم ةةا يى ةةي الكوف ةةة وفي ةةه ن ةةزل

الحجاج لما نزل االشعث بدير الجماجم

()75

()9

دير الى
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وهةةو بةةالحيرة بنةةاه النعمةةاا بةةا المنةةكر أبةو بةةابو

ديةةارام الحيةرة احسةةا منةةه وال انةزه منةةه

()76

فةةي ايةةام ممىكتةةه ولةةم يكةةا فةةي

وكةةاا النعمةةاا بةةا المنةةكر يركةةال اليةةه فةةي

كةةل احةةد وفةةي كةةل يةةد ومعةةه اهةةل بيتةةه ااصةةة مةةا ال المنةةكر و ىةةيهم حىةةل الةةديباج

المكهال و ى ر سهم اكىيل الكهال وبيا ايديهم ا الم فوبها صىباا

ماء ند دير هند
بال الشا ر :

()79

س

()78

ا دير الى

ييآ

()77

والى

فانةه ىة بعةده منة الة حبيةال بريةال

وبال اال ش :
فاني ويوبي راهال الى

ةدير

والتي بناها بصي والمااه با جرهم

()81

دير االسكوا

ي م في الحيرة وبةرال واسةر وكانةم فيةه مةدار لىعىةوم الدينيةة ()81بةال رال منةه

ديةر العةةابول (وديةر االسةةكوا) ديةر اةةيم شةةبيه بالحصةا المنيةةم و ىيةه سةةور اةةيم
ةةال محكةةم وفيةةه مامةةة بالي ةةةف ورهبانةةه يتبةةايعوا هةةكه ال الل ةةي بيةةنهم وبةةد نسةةال الي ةةه

جما ة ما جىه الكتاال منهم مالا با شاهي

()82

دير مارة او دير مارم مريم

اس ةةم ا جم ةةي ب ةةديم م ةةا بن ةةاء ال المن ةةكر بنة ةواحي الحية ةرة ب ةةيا بص ةةر الاورنة ة

والسدير وبيا بصر ابي الاصةيال مشةر

وله ابا ي ال له يوشم

()83

دير هند االبدم او دير هند الكبرو
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هو دير بنته هند الكبرو ام مرو با هند في صدر هيكىه مكتوال ((بنةم هةكه

البيعة هند بنم الحارث با مرو با حجر المىكة بنم االمالا وأم المىا مةرو بةا
المنةةكر أمةةه المسةةيح وأم بةةده فةةي زمةةا مىةةا االم ةالا اسةةرو ال ة

اف ةراييم االس ة

شةةرواا وفةةي زمةةا

فااللةةه الةةك بنةةم لةةه هةةكا البيةةم ينفةةر اريتهةةا ويتةةرحم ىيهةةا و ى ة

ولةةدها وي بةةل بهمةةا وي ومهمةةا ال ة امامةةه الح ة ويكةةوا االلةةه معهةةا ومةةم والةةدها الةةداهر

الداهر))

()84

دير هند الصنرو

هةةو ديةةر هنةةد الصةةنرو بنةةم النعمةةاا بةةا المنةةكر المعروفةةة بالحربةةة بنتةةه فةةي

الحيرة ندما اال كسرو ى ابيها النعماا با المنكر فحبسه فا رم ابنته هةدآ
اا رده ا ال ة مىكةةه اا تبنةةي دي ةرآ تسةةكنه حت ة تمةةوم و نةةدما اى ة كسةةرو ةةا

ابيها النعماا با المنكر بنم الدير وب يم به ال اا ماتم ودفنم فيه

( )85

دال ىيها ااد با الوليد لما فتح الحيرة

وهي التةي

( )11

ف ال لها (اسىمي حت ازوجا رج شةريفآ مةا المسةىميا )) فرفاةم كلةا فوفةي هةكا
الدير بال معا با زامدة الشيباني -:

اال ليم شعر هل ابيتا ليىة
فن اي البانام ونى ي احبة

لدو دير هند والحبيال بريال

ويرو
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دير السوا

با ةةاهر الحية ةرة ومعن ةةاه دي ةةر الع ةةدل اك ك ةةانوا يتح ةةالفوا ن ةةده فيتناص ةةفوا وه ةةو

منسوال ال رجل ما اياد ما بني حكافة وبيل (السوا) اسم امرأة منهم

بةةالنج

بال دير

()87

ديارام االسابفة

باةةاهر الكوفةةة فوهةةي ببةةاال وبصةةور تسةةم بهةةكا االسةةم وفيهةةا نهةةر يعةةر

()88

دير اال ور

()89

ي م بااهر الكوفة بناه رجل ما اياد ي ال له اال ور با حكافة با زهر
دير مر بدا

بنةةي هةةكا الةةدير بةةالحيرة بةةكام االكي ة ار بنةةاه مةةر بةةد بةةا حني ة
()91

الىحياا كاا ما مىوا الحيرة ويسم (دير با واا ).
دير هزبل

بةةا واةةا

واصىه حزبيل يم ن ل ال هزبل وهو دير مشهور بيا البصرة و سكر

()91

دير بد المسيح

هكا الدير بااهر الحيرة بموام ي ال له الجر ة بناه بد المسيح با مرو

با ب يىة النساني احد المعمريا في ال انه مر ياليمامة وامسيا سنة فو بةد المسةيح
هكا هوالك ل ي االد با الوليد (راي ا

نه) لما حرر الحيرة فوباتل بد المسةيح

الفر فرموه ما حصونهم اليالية (حصوا ال ب يىة ) بالاز المدور فوبد ب ي بةد
المسةةيح فةةي كلةةا الةةدير بعةةد مةةا صةةالح المسةةىميا ى ة مامةةة ال ة

الدير

( )92
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دير ى مة

هكا الدير بني في الحيرة بناه ى مة با د با الرميا

()93

()11

دير المز و

ي ال دير ابا المز و وهو دير بديم باهر الحيرة

()94

دير حناىة

ينسال ال رجل ما ري ي ةال لةه حناىةة بةا ابةي فةراء بةا النعمةاا ابةا حيةة

با سعنة با الحارث با الحويرث با ربيعة بةا مالةا فوهةو أ حناىةة ةم ايةا

بةا

ببيصةةة بةةا ابةةي ف ةراء الةةك كةةاا مىك ةآ ى ة الحي ةرة مةةا شةةع ارء الجاهىيةةة فوكةةاا بةةد

تنسا وتنصر وبن هكا الدير فعر به
دير بني مرينا

ي م بالحيرة وكاا بي

()95

بةا سةىمة بةا الحةارث بةا مةرو بةا حجةر اكةل المةرار

بةةد ا ةةار ى ة ك ال ةرنييا المنةةكربا النعمةةاا بةةا امةةر ال ةةي

بةةا مةةرو بةةا ةةد

فهزمةةه حت ة اداىةةه الاورن ة فمكةةث كو ال ةرنيا امةةآ يةةم ا ةةار ىةةيهم بةةكام الش ة و

اصاال منهم اين
ال ي

شر شابآ مةا بنةي حجةر بةا مةرو وكةانو يتصةيدوا وأفىةم امةر

ى فر ش راء فرىبه ال وم كىهم فىم ي ةدروا ىيةه وبةدم المنةكر الحيةرة بالفتيةة

فحبسهم بال صر االبيه شهريا يم ارسل برىةبهم يةم ب ةتىهم وهةم نةد الجفةر فاةربوا

ا نابهم به فسمية (جفر االمالا) وهو موام دير بني مرياا

()96

اما اديرة البصرة فاهمها :
دير الدهدار

ي م بالبصرة واليه ينسال نهر الدير فهكا الدير بديم ازلي كيير الرهباا معام

ن ةةد النص ةةارو وبنام ةةه بب ةةل االس ةةالم وفي ةةه ي ةةول محم ةةد ب ةةا احم ةةد المعن ةةو البص ةةر

الشا ر :
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و بو في دوة وروا

كم بدير الدهدار لي ما صبو
واليه ينسال مجاشم الدير البصر وكاا بدآ صالحآ

()97

اهم االديرة في بنداد
دير العكارو

وهةةو ديةةر بةةديم فةةي بنةةداد ىة نهةةر الةةدجاج فةةي بريعةةة النصةةارو وسةةمي بةةكلا

الا لهةةم ص ةةوم يالية ةة ايةةام بب ةةل الص ةةوم الكبيةةر ويس ةةم ص ةةوم العةةكار ف ةةاكا ان اة ة
الصوم اجتمعوا في الدير ف ويوجد في الحيرة دير يسم بدير العكار

()12
دي ار شمون

وفي هكا الدير بال الشا ر:
اشرال ى برو النوابي

في دي ار شموني

()98

و بد اشموني معرو

بتفىة ةةي

او صة ةةوم بسة ةةاا وتشة ةةمي

ببنداد وهو في اليوم اليالث والعشريا ما تشريا ااول
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دير درما

بال الشابشتي (( هكا الةدير فةي ربعةة بةاال الشماسةية ببنةداد بةرال الةدار المعزيةة

وهةةو ن ةزه وكييةةر االشةةجار و البسةةاتيا )) وا يةةاد النصةةار ببنداد م سةةومة ى ة ديةةارام

معروفة منها ا ياد الصوم االحد ااول في دير العاصية والياني ديةر الزربيةة واليالةث
دير الزندورد والرابم دير درما

دير بن

وفي هكا اليوم يجتمم النصارو

()99

يسم بدير مرمار السىيق بال الشابشتي (( هو ى بعد ستة شر فرساآ مةا

بنداد منحدرآ بيا النعمانية وهو في الجانال الشربي في ا مال النهرواا))

( )111

وما االديرة االارو في الع ار اديرة الموصل وتكريم وما اهمها
دير الجود

الجةةود وهةةو الجبةةل الةةك اسةةت رم ىيةةه سةةفينة النبةةي نةةو ( ىيةةه السةةالم) وبةةيا

هةةكا الجبةةل وجزي ةرة ابةةا مةةر سةةبعة ف ارسةةق وي ةةال اا هةةكا الةةدير مبنةةي منةةك ايةةام نةةو

( ىيه السالم)

()111

دير ابي يوس -:

شةةمال الموصةةل بينةةه وبةةيا بىةةد فرسةةق واحةةد وهةةو ديةةر كبيةةر فيةةه رهبةةاا

كيير ي م ى شار دجىة وله اهمية لوبو ه ى رري ال وافل

()112

دير اال ى

ي م في الموصل ى جبل مرل ى دجىة وله اهمية كبيةرة بالنسةبة لىنصةارو

اك ي ةةال ((الةةي

لىنصةةارو متعبةةد ميىةةه لمةةا فيةةه مةةا انةةاجيىهم ومتعبةةداتهم)) وفيةةه اياةةآ

معابد كبريتية لها اهمية في الشفاء ما بعه االمراه الجىدية
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دير اكما

بال رال ما دير الجود

جبل وحوله البساتيا الكييرة

ى أر

()114

()13
دير لب :
()116

.

دير بديم ى جانال الفرام

()115

وبيل ى دجىة وهو مةا منةازل بنةي تنىةال

كما اشةتهرم سةنجار والمنر ةة المحيرةة بهةا بعةدد مةا اديرتهةا ومةا اهمةا ديةر ةيا

بنا الكياسسه مار احو داميةفودير كنوشيا الك أنشل ى جبل سنجار ودير بربيرةي
بال رال ما الجبل

كسرو ابرويز

()117

()118

وما ابرز رجالها المسييحيا جبراميةل السةنجار رمةي

اربةاء

نجراا

ص ة م منفةةرد مةةا الةةيما وبيةةل هةةي مةةا الةةيما وت ةةم شةةر صةةنعاء وسةةكانها ميةةل

اال ة ةراال وبه ةةا كعب ةةة نجة ةراا

()119

وب ةةد كك ةةر ال ةةدكتور جة ةواد ى ةةي ن ة ة

ةةا المة ةوارد

السريانية ومنها النسرورية اا تاجرآ ما اهل نجراا اسمه حباا او حياا بام فةي ايةام

(يزدجةةر ااول) (421 -399م) برحىةةة تجاريةةة ال ة ال سةةرنرنية فومنهةةا كهةةال ال ة

الحي ةرة وفيه ةةا تى ة مب ةةادو النص ةرانية ودا ةةل فيهةةا ففىم ةةا ةةاد منه ةةا ال ة نجة ةراا بش ةةر

بالنص ةرانية حت ة تمكةةا مةةا نشةةرها بةةيا حميةةر ف وفةةي هةةد البرري ة سةةيال (-515
513م) هرال الجموا ى مكهال اليعاببة ال الحيرة ير اا النساررة اجىوهم نهةا
فكهال بسم منهم ال نجراا فنشروا مكهبهم بيا السكاا

()111

وهناا رواية اارو ككرها ابا كيير حول انتشار النصرانية في نجةراا اك كةانوا

اهةةل شةةرا يعبةةدوا االويةةاا وكةةاا فةةي بريةةة مةةا ب ارهةةا بريبةةآ مةةا نج ةراا سةةاحر يعىةةم
ىماا اهل نجراا السحر فىما نزلها فيموا بالوا(( نزلها رجل فبتن ايمةة بةيا نجةراا

وتىا ال رية التي فيها الساحر)) وجعل اهل نجراا يرسىوا ىمانهم الة كلةا السةاحر
يعىمهم السحر فبعث التةامر ابنةه بةد ا بةا التةامر مةم ىمةاا اهةل نجةراا فكةاا اكا
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مر بصاحال الايمة ا جبه ما يرو ما بادته وصالته فجعل يجى

اليه وسةمم منةه

حت اسىم فوحد ا و بده وجعل يسلله ا شرامم االسالم فوكاا بةد ا بةا التةامر
اكا داةل نجةراا لةم يىة احةدآ بةه اةر اال بةال لةه ((يةا بةد ا اتوحةد ا وتةدال فةةي

دينةةي واد ةوا ا لةةا فيعافيةةا ممةةا انةةم فيةةه مةةا الةةبالء في ةةول نعةةم فيوحةةد ا ويسةةىم

فيةةد وا ا لةةه فيشةةف )) ولةةم يب ة بنج ةراا احةةد بةةه اةةر اال اتةةاه فشةةفي فلتبعةةه فةةد اه

مىا نجراا ف ال له ((افسدم ىةي اهةل بريتةي واالفةم دينةي وديةا ابةامي المةيىا بةا

)) ولم يستريم المىا بتىه ف ال له بد ا با التةامر  :اا وحةم ا وشةهدم شةهادة

امنم به فلنا انفعىم كلا سىرم ىي ف تىني )) فوحد ا وشهد شهادة بةد ا بةا

التامر يم اربه بعصا ف تىه وهىا المىا فسةتجمم اهةل نجةراا ىة ديةا بةد ا بةا
التامر وكاا ى النصرانية

()111

وكاا ما اهم االديرة في نجراا هو :
دير نجراا

هو الدير المسم كعبة نجراا الل بةد المةداا بةا الةدياا سةادة بةا الحةارث بةا

كعال وكانوا بد بنوه مربعآ مستو االاالو واالبرةار مرتفعةآ مةا االره يصةعد اليةه
بةةدرج ى ة ميةةال بنةةاء الكعبةةة

يحجوا اليه هم وروام

()112

ما

وبيةةل هةةي ببةةة مةةا ادم سةةموها الكعبةةة ()113وك ةانوا
(14

العرال مما يحل االشهر الحرم وال يحجوا الكعبة وتحجةه اةيعم باربةة
وكةاا اكا نةةزل بهةا مسةةتجير اجيةةر او اةام
ا ر ةةي م ةةا يري ةةد

()115

وبه ةةا بة ة

()114

امةةا او رالةةال حاجةة باةةيم او مسةةترفد

ب ةةا س ةةا دة االي ةةاد ك ةةاا يتعب ةةد فيه ةةا ونزله ةةا م ةةا

ال حرانيةةة رامفةةة مةةا جةةرهم يةةم ىةةبهم ىيهةةا حميةةر وصةةاروا والة لىتبابعةةة

كعبة نجراا ي ول (اال ش ) ا ش بي

با يعىبة

حت تناحي بابوابها

وكعبة نجراا حتم ىيا

وبيسآ هم اير اربابها

نزور يزيد و بد المسيح
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وه الء الكيا ككرهم اال ش هم اسافعة نجراا كاا يةزورهم ويمةد
العابال والسيد وهما مىكا نجراا

()117

ا باالسالم فجاء النبي

(محمد صى ا

وال بنو الحارث با كعةال بنجةراا الة اا اتة

ىيه وسىم ) منهم العابالف والسيد و يرها لىمباهىة(.)118

الااتمة

وفي نهاية البحث ( االديرة ودورها في نشر النصةرانية فةي شةبه الجزيةرة العربيةة

ببل االسالم) ف د توصىم الباحية لعدة ح ام واستنتاجام اهمها-:

 -1ل د كاا لالديرة دور كبير في نشر النصرانية ببل االسالم في بالد الشام والع ار
ولمةةا لةةه مةةا اهميةةة كونةةه يةةد وا ال ة

بةةادة ا الواحةةد االحةةد كمةةا تنبةةل بعةةه الرهبةةاا

النصارو بمج ااتم االنبياء النبي االمي المكي محمد (صى ا

ىيه وسىم ) .

 -2لةةم تكةةا االدي ةرة امةةاكا لنشةةر النص ةرانية فحسةةال انمةةا كانةةم محة ممتةةازآ لىشةةعراء
الكيا تننوا في اشعارهم بككر الدير ووصفه وما كانوا يجدوا فيه ما لكة ومتعة.
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 -3كانةم االديةرة فةي بةةالد الشةام والعة ار المتميىةة ال(الحيةرة) ال ا ةدة االساسةية التةةي
انرى منها الرهباا لنشر النصرانية .

 -4كةةاا ليدي ةرة دور فةةي نشةةر النصةرانية ةةا رري ة التجةةارة ااصةةة تىةةا التةةي ت ةةم
ى ة رةةر ال وافةةل اك كةةاا التجةةار يرتةةاحوا فيهةةا ويتجهةةزوا بمةةا يحتةةاجوا اليةةه كمةةا

الت

التجار الايو

باصحاال االديةرة و رفةوا الكييةر ةا الديانةة النصةرانية وتةليروا

بها يم ن ىوا بعه التعاليم النصرانية ال بالدهم االصىية.

ثبت الهوامش

( )1ال ة ة ة ة ة ة ةراز  :ماتة ة ة ة ة ة ةةار الصة ة ة ة ة ة ةةحا ف 1فص218ف ابة ة ة ة ة ة ةةا مناة ة ة ة ة ة ةةور  :لسة ة ة ة ة ة ةةاا
العرالف 4فص311

( )2يابوم الحمو  :معجم البىداا ف 2فص.495

( )3ابا اىدوا :تاربقف 1فص233فجواد ىي:المفصلف 6فص.654
( )4جواد ىي :المصدر الساب ف 6فص.654

( )5يابوم الحمو :المصدر الساب ف 2فص.495
( )6البكر  :معجم مااستعجمف 2فص614ف.613

( )7جواد ىي :المصدر الساب ف 6فص654ف.591
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( )8جة ة ةواد ى ة ةةي :المص ة ةةدر الس ة ةةاب ف 6فص654ف وف ة ةةاء فرح ة ةةام:موس ة ةةو ة العى ة ةةم
والمعرفةف 3فص123

* د با زيد العباد :ما نصارو الحيرة وبد برال ىمه و ىه ما ال لام والفر

حت وصل ال مناصال الية ف تزوج هند بنةم المىةا النعمةاا يةم سةجا وا تيةل فةي

سجنه .

( )9البكر  :المصدر الساب ف26فص.613

( )11الشابشتي:الديارامفص2فوفام فرحام :المصدر الساب فمح3فص.132
( )11ابا ال يم الجوزية :احكام اهل الكمة ف 3فص.1171
( )12سورة الح ف االية .41

( )13يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.495
( )14ابا هشام  :السيرةف 1فص.93

( )15جواد ىي :المصدر الساب ف 6ف ص.652
( )16م.ا

( )17الزبيد  :تاج العرو ف 1ف ص .5381

( )18ابا ال يم الجوزية:المصدر الساب فج3فص.1171
( )19الفراهيد  :العياف 1ف ص.316

( )21وفاء فرحام :المصدر الساب فمح3فص.128
( )21جواد ىي :المصدر الساب ف 6فص.653
( )22م.اف 6فص.653

()23ابا الجوز  :المصدر الساب .

( )24االصفهاني:الديارامف 1فص.7

( )25البكر  :المصدر الساب ف 2ف .613

( )26يابوم الحمو :المصدر الساب ف 1ف ص.242
( )27المناو  :التعاري ف 1ف ص.353

( )28الراز :المصدر الساب ف 267ف.2

( )29ابا مناور :المصدر الساب ف 1ف ص.3
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( )31الزبية ة ة ة ة ةةد :المصة ة ة ة ة ةةدر السة ة ة ة ة ةةاب ف 7فص199؛ ابة ة ة ة ة ةةا مناة ة ة ة ة ةةور:المصة ة ة ة ة ةةدر
الساب ف 11فص.7

()31الزبيد :م.اف 5فص.143

()32ابا مناور المصدر الساب ف 1فص.437
()33سورة التوبةفاالية .34
()16

( )34الربر فجة ة ةةامم البية ة ةةااف 6ف ص .357ال رربة ة ةةي  :التفس ة ة ةةير ف 8فص.112
()35الربر ف م.ا؛ 6فص253

( )36ابة ة ةةا س ة ة ةةعد  :الرب ة ة ةةامف 1فص352ف الزبي ة ة ةةد  :المصة ة ةةدر الس ة ة ةةاب ف 1ف
ص638ف ابا حجر:االصابةف 1ف ص.352

( )37السهيىي :الروه االن

ف 1فص.91

( )38ابا االيير :اسد النابة ف 1فص9ف ابا بد البر  :االستيعاال ف 1فص.12
** تمةةيم الةةدار :هةةو تمةةيم بةةا أو

بةةا اارجةةة وفةةد ىة الرسةةول محمةةد (صةةى ا

ىيةةه وسةةىم) مةةم ااةةوه نعةةيم فاسةةىم يةةم انت ةةل مةةا المدينةةة ال ة الشةةام بعةةد م تةةل الاىيفةةة

يماا با فاا (راي ا

نه) ابا سعد المصدر الساب ف 7فص.418

( )39ابا كيير  :البداية والنهاية ف 2فص.35

( )41يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 1فص.242
( )41لوي

شياو :الرهبانية ف ص.187

( )43لوي

شيحو :المصدر الساب ف ص.187

( )42يابوم الحمو :المصدر الساب ف 1فص.242
( )44ابة ة ةةا كيية ة ةةر :البداية ة ةةة والنهاية ة ةةة ف 2فص238ف 341ف ابة ة ةةا هشة ة ةةام المصة ة ةةدر
الساب ف 2فص61ف ابا

اسحا  :السيرة ف 1فص95ف .98
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*** سمعاا العمود  -:وهو احد اكابر النصارو وي ال انه شمعوا الصفا وله ةدة
ادي ةرة منهةةا ديةةر سةةمعاا بدمش ة ف وااةةر بن ةواحي انراكيةةة ى ة البحةةرف ويالةةث بجبةةل

لبناا ( يابوم الحمو المصدر الساب ف 2ف ص.)274

****فيمةةوا :رجةةل ازهةةد بالةةدنيا مجةةاال الةةد وة وكةةاا بنةةاء يعمةةل الرةةيا ويعاةةم يةةوم
االحد وهو ما اهل الشام (جواد ىي :المصدر الساب ف 6فص.618

( )45جواد ىي  :المصدر الساب ف 6فص587ف . 589

( )46جةواد ىةةي :المصةدر السةةىب ف 6ف ص587؛ وفةةاء فرحةام :المصةةدر السةةاب
؛مح3ف ص.132

( )47يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2ف ص.514
( )48الربة ة ة ة ةةر :جة ة ة ة ةةامم البية ة ة ة ةةاا ؛ 3فص15؛ ال رربة ة ة ة ةةي  :المصة ة ة ة ةةدر السة ة ة ة ةةاب

ف 3فص.267

( )49جواد ىيف 6فص.518

( )51الربر :جامم البياا ف  3ص15؛ ال رربي :تفسير ال رربيف 3فص.267

***** كةاا لىربية دور مهةةم فةةي نشةةر النصةرانية فةي شةةبه جزيةرة العةةرال ف ةةد كةةاا

تجةةار (الربي ة ) يسةةتوردوا الربي ة مةةا اس ةوا

الميةةة كةةامبروروريتي الفةةر والةةروم

وكةةاا بةةيا ه ة الء الربي ة نفةةر ى ة درجةةة كبي ةرة مةةا الفهةةم والمعرفةةة اك كةةانوا يعرفةةوا
ال راءة والكتابة ولهم ارالو في ش ا دينهم ومعار كلا العهد ومنهم ما كاا يشةر

لساداتهم امور دينهم واحةوال بالدهةم وي صةوا ىةيهم مةا حفاةوه مةا اابةار المااةيا

وبصص الراحىيا ( جواد ىةي فالمصةدر السةاب ف 6فص518ف  )589ومةا هة الء
يسار وجبر وهما بداا لعبد ا با مسىم الحارمي ما يا التمر ي ةال انهمةا كانةا

يصنعاا السيو

بمكة وي رءاا االنجيل (ابا الجةوز  :زاد الميسةر ف 4ف ص493؛

ال رربي :المصدر الساب ف 11فص )158وابو ميسرة كةاا نصةرانيآ يةتكىم الروميةة ف
وبىعام نصراني كاا

()17
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ةةالم حوير ةةال ب ةةا ب ةةد الع ةةزو (ال ررب ةةي:المص ةةدر

السةةاب ف 11ف ص )158حت ة اد ة اهةةل مكةةة اا رجةةل نص ةراني كةةاا بمكةةة اسةةمه
يسار او جبر او بىعام كاا يى ا الرسول الكريم (صى ا
لىنا

ىيه وسىم ) ما كاا ي وله

ما رسالته وانه هو الك كاا يعىمه وبد اشير ال بولهم هكا في االية (( ول د

نعىم انهم ي ولوا انما يعىمه بشر لساا الك يىحدوا اليه ا جمي ف وهكا لساا ربي

مبةيا )) ابةا كييةر  :التفسةير ف 2ف ص774فسةورة النحةلف االيةة113ف ومةا الربية

اياةةآ صةةهيال بةةا سةةناا الرومةةي مةةول بةةا جةةد اا التميمةةي (ابةةا سةةاكر :تةةاريق

دمشة 7 :ف ص )125ومةةنهم اياةآ ةةدا

االسر فبيم بسو الربي وجيء به ال الرام

وكةةاا مةا اهةةل نينةةوو اوبعةه حاةةه فةةي
فصار ممىوكآ لعتبة وشيبة با ربيعةة

(اب ةةا االيي ةةر :المص ةةدر الس ةةاب ف 1فص 758؛ اب ةةا حب ةةاا  :الي ةةام ف 1فص78ف
ابا حجر :االصابةف 4ف ص.466

( )51م.ا
( )52لوي

شياو :المصدر الساب ف

( )53البالكر  :فتو البىداا ف 1فص.172
()54م.اف 1ف ص.173

( )55م.اف 1ف ص.216
( )56لوي

شيحو:المصدر الساب .

( )57يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.511
( )58م.اف 2فص .499
( )59م.ا

( )61م.اف 2فص .289

( )61ابا كيير :البداية والنهاية ف 7فص59؛االصفهاني :الديارام ص18
( )62جواد ىي :المصدر الساب ف 1فص.597
( )63م.اف 6ف ص.597

( )64ابا حجر :المصدر الساب ف 5فص 611

( )65يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.274
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( )66لةةوي

شةةياو  :المصةةدر السةةاب فص187؛ االال متوديةةو

( )67لوي

شياو :المصدر الساب فص.187

في الحيرة فص.86

( )68االال متوديو

بةةال ف النص ةرانية

بال  :المصدر الساب ف ص.86

( )69وفاء فرحام  :المصدر الساب فص133

( )71ية ةةابوم الحمة ةةو  :المصة ةةدر السة ةةاب ف 2فص514؛ ابة ةةا مناة ةةور :المصة ةةدر
الساب ف 12فص.114

( )71البكر :المصدر الساب ف 2فص.573
( )72يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.514
( )73البكر  :المصدر الساب ف 2فص.573
( )74االصفهاني :الديارام ف 1فص.6

( )75الشابشة ة ةةتي  :الة ة ةةديارام ف 1فص21؛ ية ة ةةابوم الحمة ة ةةو  :المصة ة ةةدر السة ة ةةاب

ف 2فص.526
()18

( )76يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.531
( )77البكر  :المصدر الساب ف 2فص.595
()78م.ا

( )79يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.531
( )81البكر :المصدر الساب ف 4فص.1151
( )81يوس

يع وال مسكوني  :النصرانية في جنوال الع ار فص43

( )82يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.528

( )83البكر  :المصدر السةاب ف 2فص1997؛ يةابوم الحمةو  :المصةدر السةاب

ف 2ف ص.531
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( )84الشابشةةتي :المصةةدر الس ةةاب ف 1فص28؛ البكةةر  :المصةةدر الس ةةاب ف 2ف
ص616؛ يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.541

( )85يابوم الحمو  :المصدر الساب ف  2ف ص.541

( )86البكر  :المصدر الساب ف 2فص614؛ يابوم الحمو  :م.ا.
( )87البكر  :م.اف 2فص.616

( )88الشابشتي :المصدر الساب ف 1فص.57

( )89يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.498

( )91االصة ة ةةفهاني :ال ة ة ةةديارام ف 1فص28؛ ي ة ة ةةابوم الحم ة ة ةةو  :المص ة ة ةةدر الس ة ة ةةاب

ف 2فص.536

( )91يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.241
( )92االصفهاني  :الديارام ف 1فص..18

( )93الشابشتي :المصدر الساب ف 1ف ص18؛ يةابوم الحمةو  :المصةدر السةاب

ف 2فص.524

( )94يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.537
()95ابا حبيال  :المحبرف 1فص.238

( )96يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.511
( )97م.افص.523

( )98م.اف ص.498

( )99الشابش ة ةةتي :المص ة ةةدر الس ة ةةاب ف ص  7؛ وف ة ةةاء فرح ة ةةام :المص ة ةةدر الس ة ةةاب
فم 3فص.123

( )111الشابش ة ة ةةتي  :المص ة ة ةةدر الس ة ة ةةاب ؛ ي ة ة ةةابوم الحم ة ة ةةو  :المص ة ة ةةدر الس ة ة ةةاب

ف 2فص.527

( )111يابوم الحمو  :المصدر الساب ف 2فص.514
( )112م.افص.511

( )113م.ا فص.498 -.497
( )114م.افص .499
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( )115م.ا فص .528

( )116البكر  :المصدر الساب ف 2فص.613
( )117االال ش ةةمعوا حف ةةر الي ةةا
.121

( )118لوي

 :س ةةنجار ب ةةيا الماا ةةي والحاا ةةر فص -121

شياو  :المصدر الساب فص .187

( )119ابا اىدوا  :المصدر الساب ف 4ف ص .281
()19

( )111جواد ىي  :المصدر الساب ف 6فص614ف
( )111ابا كيير  :تفسير ف 4فص.633

( )112البكر  :المصدر الساب ف 2فص.613
( )113االصفهاني  :اال اني ف 3فص.3

( )114البكر  :المصدر الساب ف 2فص.613
( )115االصفهاني :اال انيف 3فص.3

( )116ابا اىدوا  :المصدر الساب ف 4ف ص.281
( )117االصفهاني :اال انيف 3فص.3

( )118البكةةر  :المصةةدر السةةاب ف 2فص613ف 614؛ يةةابوم الحمةةو  :المصةةدر
الساب ف 2فص.539

قائمة المصادر والمراجع

ال رأا الكريم

ابة ةةا االيية ةةر :ابة ةةو الحسة ةةا ىة ةةي بة ةةا ابة ةةي الكة ةةرم محمة ةةد بة ةةا محمة ةةد بة ةةا بة ةةد الك ة ةريم

(م631ه)

 -1اسد النابة في معرفم الصحابة (رهراا فبال.م)
االصفهاني :حمزة با الحسا(م271ه883/م)

 -2الديارام (بال.مفبال.م)

االصفهاني :ابو الفرج ىي با الحسيا با محمد ال رشي (م356ه967/م)
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 -3اال اني فتح سمير جابر فر2ف دار الفكر ( بيروم :بال.م)
ابا اسحا  :محمد با اسحا (م151ه)

 -4المبتدء والمبعث المسم سيرة ابةا اسةحا فتةح محمةد حميةد ا ف دار النشةر ف

معهد الدراسام واالبحاث لىتعريال (بال.مفبال.م)

البكر  :بيد ا با بد ا با بد العزيز االونبي ( م 478ه1194 /م)

 -5معجةةم مةةا اسةةتعجم مةةا اسةةماء البىةةداا والموااةةم فتةةح مصةةرف الس ة
1945م)

البالكر  :ابو العبا

(بةةال.مف

احمد يحي با جابر (م279ه 892/م)

 -6فتو البىداا ف مراجعة محمد راواا ف دار الكتال العىمية ( بيروم ف 1978م )
جواد ىي :

 -7المفص ة ةةل ف ة ةةي ت ة ةةاريق الع ة ةةرال بب ة ةةل االس ة ةةالم ف دار العى ة ةةم لىمالي ة ةةيا ( بي ة ةةروم ف
1976م)

ابا الجوز  :بد الرحما با ىي با محمد الجوز ( م597ه1211 /م)

 -8زاد الميسر في ىم التفسير ف المكتال االسالمي ف ر( 3بيروم ف1414ه)
الجوهر ف ابو نصر اسما يل با حماد (393ه1112 /م)

 -9تاج الىنة والصحا العربية فتح بد النفور رار فر ( 4ال اهرة ف1987م)
ابا حباا  :محمد با حباا با احمد ابو حاتم التميمي (م354ه)

 -11الي ام ف حيدر اباد فالدكا (الهندف1393ه)

اب ةةا حبي ةةال :اب ةةو جعف ةةر محم ةةد ب ةةا حبي ةةال ب ةةا امي ةةة ب ةةا م ةةر الهاش ةةمي البن ةةداد

(م245ه859 /م)

 -11المحبرف المكتال التجار لىربا ة والنشر (بيروم ف.بال.م)

ابا حجر  :ابو الفال احمد با ىي العس الني الشافعي (م852ه1449/م)

 -12االصةابة فةي معرفةةة الصةحابة فتةةح ىةي محمةد البجةةاو ف دار الجبةل (بيةةرومف

بال.م)

ابا اىدوا  :بد الرحما با محمد (م818ه1415 /م)
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 -13العبر وديواا المبتدء والابةر فةي تةلريق العةرال والبربةر ومةا اصةرهم مةا كو
الشلا االكبر ف مراجعة سهيل زكار (بيرومف 1988م)

الراز  :محمد با ابي بكر با بد ال ادر(م666ه)

 -14ماتار الصحا فتح محمود اافر مكتبة لبناا ( بيرومف  1995م)
الزبيد  :ابو الفيه محال الديا محمد مرتا الحسيني الواسري

 -15تاج العرو

ما جواهر ال امو

فالمربعة الايرية (بيروم ف ) 1918

ابا سعد  :ابو بد ا محمد با سعد با منيم البصر الزهر (231ه844/م)

 -16الرب ام الكبرو ف دار صادر ( بيروم ف بال.م)
السهيىي :بد الرحما با بد ا الايعمي

 -17الروه االن

( بيروم:بال.م).

الشابشتي :ابو الحسا ىي با محمد (م291ه)

 -17الديارام (بال.مفبال.م)

()21

ابا بد البر ف ابو مر يوس

با بد ا با بد البر النمير (م 463ه)

 -18االسة ةةتيعاال فة ةةي معرفة ةةة االصة ةةحاال ف تة ةةح ىة ةةي محمة ةةد البجة ةةاو ف دار الجبة ةةل

(بيروم فبال.م)

ابا ساكر  :ابو ال اسم ىي با الحسا با هبة ا الشافعي ( م571ه1175/م)

 -19تاريق مدينة دمش ف تح ىي شير فدار الفكر (بيروم ف  1995م)
الربر  :محمد با جرير با يزيد با االد (م311ه922/م)

 -21جامم البياا ا تلويل أ ال رأا الشهير بتفسةير الربةر ف دار الفكةر (بيةروم

ف 1415ه)

الفراهيد  :ابي بد الرحما الاىيل با احمد (م175ه1699 /م)

 -21العيا ف دار مكتبة الهالل ف تح مهد المازومي و.د ابراهيم السامرامي ( بنداد ف
1984

ال رربي :ا حمد با ابي بكر با فرج (م381ه991/م)

 -22االجامم لحكام ال رأا الشهير بتفسير ال رربي (بال.مفبال.م)
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ابة ة ة ةةا ال ة ة ة ةةيم الجوزية ة ة ةةة :محمة ة ة ةةد بة ة ة ةةا ابة ة ة ةةي بكة ة ة ةةر اية ة ة ةةوال الزر ة ة ة ةةي ابة ة ة ةةو بة ة ة ةةد ا

(م751ه1351/م)

-23احك ةةام اه ةةل الكم ةةةف دار ب ةةا الح ةةزمفتح يوسة ة

(الدمامفبيروم)1997:

احم ةةد البك ةةر فد .ش ةةاكر توفية ة

ابا كيير  :اسما يل با مر با كيير الدمش ي

 -24البداية والنهاية ف مكتبة المعار ( بيروم فبال.م)

 -25تفسةةير ال ةرأا العاةةيم ف تةةح سةةامي بةةا محمةةد سةةالمة الناشةةر دار ريبةةة لىنشةةر
والتوزيم فر ( 2السعودية ف1999م)

ابا الكىبي :ابو المنكر هشام با محمد با السامال با بشر (م214ه)
المناو  :محمد بد الر

 -26التوفية

ىة مهمةةام التعرية

فدمش 1411ه)

فتةةح محمةد راةواا الدايةةة ف دار الفكةر (بيةةروم

ابا مناور  :محمد با مكرم االفري ي المصر (م711ه1311/م)

 -27لساا العرال ف دار صادر (بيروم .بال.م)

ابا هشام  :ابو محمد بد المىا المعافر (م213ه)

 -28السيرة النبويةف تح ره بد الر

(ال اهرة ف1974م)

يابوم الحمو  :ابو بد ا يابوم با بد ا الحمو (م626ه1228/م)

 -29معجم البىداا ف دار الفكر (بيروم فبال.م)
الدوريام

االال متوديو

بال

 -31النصة ة ةرانية ف ة ةةي الحية ة ةرة ف مجى ة ةةة الفك ة ةةر المس ة ةةيحي فو ( 286-284العة ة ة ار ف
1993م)

شمعوا حفر اليا

 -31س ةةنجار ب ةةيا الماا ةةي والحاا ةةر ف مجى ةةة الفك ةةر المس ةةيحي فو ( 254العة ة ار

ف1991م)
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شياو

 -32الرهبانية ف مجىة الفكر المسيحي ف و  (299الع ار ف)1994
وفاء فرحام

 -33موس ةةو ة العىة ةةم والمعرفة ةةة الحديية ةةة فم ة ة  3ف الديانة ةةة المسة ةةيحية ف دار اليوس ة ة

(بيرومفبال.م)
يوس

يع وال مسكوني

 -34النصرانية في جنوال الع ار :مجىة النور ف العدد الياني (بال.مف)1951
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