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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة التقرير

احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني، نبينا حممد، وعلى آله 
 :لطاهرين، وصحبه الطيبني، ومن اهتدى هبديه، واسنت بستنه إىل يوم الدين، أما بعدا

، مصّدًقا ملا بني يديه من التوراة، واإلجنيل، فقد أكرم اهلل عباده ببعثة النيب األمني حممد 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹٹ ): ومهيمًنا عليه، قال تعاىل

القرآن هو كتاب الدين اخلامت، فقد تكّفل  ، وحيث إن[1-9:ل عمرانآ]   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

، ومل يكن للكتب السماوية [3:احِلجر](   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) :اهلل حبفظه، قال تعاىل
قبله وعًدا باحلفظ اإلهلي حلكمة اهلل عزوجل، وقد كان عدم حفظ الكتب السماوية السابقة مؤذًنا 

 .بوقوع التحريف يف نصوصها، والتبديل يف شعائرها
بافتراق اليهود والنصارى، كما أخرب بافتراق أمته، فقال عليه الصالة  أخرب النيب وقد  

وافترقت  ،افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة فواحدة يف اجلنة وسبعون يف النار": والسالم
والذي نفس حممد  ،النصارى على ثنتني وسبعني فرقة فإحدى وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة

يا رسول  :قيل ،واحدة يف اجلنة وثنتان وسبعون يف النار ،ترقن أميت على ثالث وسبعني فرقةبيده لتف
الِفرق واملذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم )ويف هذا الكتاب ؛ "4اجلماعة :قال ؟اهلل من هم

يتتبع املؤلف جذور االفتراق يف الفرق واملذاهب املنتسبة ، سعد رستملالستاذ ( حىت اليوم 
مسيحية، ويعرض أسباب افتراقها، وما نتج عنه من انقسام، وقد ُقرر على طلبة الدكتوراه يف لل

  .وفيما يلي استعراض للمباحث املطلوبة من الكتاباالختبار الشامل كتابة تقرير عن بعض مباحثه، 
 .سائلة من اهلل تعاىل العون والسداد والتوفيق

 
 

                                 
 (.9392)،وابن ماجه، رقم احلديث (1334)رواه أبو داود، رقم احلديث  4
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 :الكتابوصف : أواًل
وقد قامت دار األوائل السورية بنشره يف طبعتني، صفحة، ( 943)وفصول،  ستة يفجاء الكتاب 

 .(م2003)، والثانية عام (م2009)األوىل عام 

 :حدود التقرير وسبب إعداده: ثانًيا
بعض مباحث  يستعرض التقرير :حدود التقرير
 :الكتاب، وهي كالتايل

 (.13إىل  99)،الصفحات ...االنشقاق املسيحي -

 (.49إىل  40)الصفحات  ،ألرثوذكسية اليومالكنائس ا-

 (.39 إىل 93)ص  ،الكنيسة الكاثوليكية حول العامل -

 (.423إىل 424)،ص الحصحركة اإل: ل الرابعصالف -

 (.493  إىل 494)الصفحات  ،ثورة مارتن لوثر: ثانيا -

 (.434  إىل 434)،الصفحات ...الكنائس:ثامنا -

 (.914  ىلإ 943)الصفحات  ،ل السادسصالف -
 

التقريـر أحـد متطلبـات اجتيـاز      :سبب إعدداده 
ــة ( اجلــزء الشــفهي)االختبــار الشــامل  لطلبــة مرحل

ـ    ة، قسـم ـالدكتوراه جبامعة امللك سعود، يف كليـة التربي
 .هـ4193-4191: الثقافة اإلسالمية، العام اجلامعي

 :عمل الطالبة يف هذا التقرير: ثالًثا
األفكار اليت كل فصل على حده، بذكر جممل الرئيسية، مث تقدمي الكتاب، وتلخيص أفكاره  قراءة .4

 .أوردها املؤلف

شرح بعض املعلومات الواردة يف الكتاب وذلك بذكر معاين بعض املصطلحات وحنوها، وذلك  .2
 .يف هوامش التقرير

 .إيراد بعض امللحوظات املتعلقة باملادة العلمية الواردة يف الكتاب، وذلك هناية التقرير .9

 .التقرير يف هنايته رس ملوضوعاتل فهعم .1

 

 .وباهلل التوفيق

 .صورة لغالف الكتاب
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 الِفرق واملذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم حىت اليوم

 ردالتقري
 :الفصل الثاين

االنشقاق املسيحي الكبري إىل الكنيستني اليونانية الشرقية االرثوذكسية، والرومانية الغربية 
 :الكاثوليكية

ما نتج عنها من جمموعة من األحداث التارخيية، و إىلالكتاب  أشار املؤلف يف هذا اجلزء من
الفصل التام بني الكنيستني الشرقية والغربية، وقد استفتح بذكر جذور االنفصال فأشار إىل 

ِعْرقية حيث كان سكان اإلمرباطورية الرومانية منقسمني إىل جزء شرقي يسكنه اليونان، الألسباب ا
 .وجزء غريب يسكنه الالتني

ذوًرا هلذا االنفصال، فقد أشار املؤلف إىل أما بالنسبة لألحداث التارخيية اليت اعتربها املؤلف ج
 :حدثني بارزين مها

 :االنتقال االمرباطوري إىل املسيحية: احلدث األول
، وبذلك انتهى عهد االضطهاد املسيحية( قسطنطني األول)اإلمرباطور الروماين  اعتنق
نقل عاصمة م؛ وباعتناق اإلمرباطور للمسيحية مت 949عام  4ميالنو بإعالن براءة للمسيحني

م؛ ومن َثم 921إىل ضفاف البسفور عام  قية والغربية من روما يف إيطاليااإلمرباطورية الرومانية الشر
 ت بذلكتحول، ف(قسطنطني األول)نسبة إىل مؤسسها وكان امسها ُشيدت مدينة القسطنطينية 

 .ة الوثنية إىل إمرباطورية مسيحيةاإلمرباطورية الروماني

 :الغربيةالشرقية و لكنيستنياجذور االنفصال بني : احلدث الثاين
شرقي وغريب، وقد كان ذلك : انقسمت الكنيسة اليت انتشرت يف اإلمرباطورية إىل قسمني

ا يلي أبرز سبًبا لظهور ثقافة كنسية خمتلفة يف الكنائس الشرقية عن مثيلتها يف الكنائس الغربية، وفيم
                                 

م، والذي اعترف 949عام ( ميالنو) ظل اإلمرباطورية الرومانية، حىت صدر مرسوم شكل املسيحيون مجاعة حمظورة يف 4
الفاتيكان وروما املسيحية، حممد : م. )باملسيحية باعتبارها أحد األديان يف اإلمرباطورية، ومنح احلقوق ملعتنقيها

 (.49:مجيل القصاص، ص
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 : مظاهر هذا االختالف
 

كت كال الكنيستني الشرقية والغربية يف البحث عن املصاحل والرغبات اليت قسمتهما إىل روقد اشت
قد هدمت الكنيسة الغربية  حد ما، ولكنهما استمدا وحدهتما وارتبطتا مًعا بوحدة اإلميان، واألسرار، و

قية ختريًفا اعتربهتا الكنيسة الشر -على مدى قرون-عن طريق إدخال أمور جديدة وزيادات هذه الوحدة 
 : يف العقيدة، ومن أهم هذه املخالفات

 :االختالف يف انبثاق روح القدس.1
لكنيسة الشرقية يف قضية انبثاق الروح القدس، حيث قالت الكنيسة الغربية خالفت الكنيسة الغربية ا

د اقتصر على إنه انبثق من األب واالبن مًعا، فيما كان دستور اإلميان الذي نصت عليه اجملامع القدمية ق
 .انبثاق روح القدس من األب فقط؛ وهذا النوع من التخريف اعتربته الكنيسة الشرقية هرطقة

 :ابتداع طقوس جديدة.2
إمتام والصوم يوم السبت، : الكنيسة الغربية بطقوس خمتلفة عن الكنيسة الشرقية، منها تدانفر

عدم وا هو العمل لدى الكنيسة الشرقية، الفطرية دون اخلمرية كمعلى ( العشاء السري)األفخاريستيا 
 .، وغريها(األساقفة ورجال الدين)زواج اإلكلريوس 

 :رئاسة الكنيسة. 3
جعلت الكنيسة الغربية البابا رأًسا وحاكًما أعلى لكل الكنيسة املسكونية، وكانت الكنيسة الشرقية 

ميكن أن يضل، وإذا كانت لديه  ترى حظر ذلك إذ يقود إىل حتريف تعاليم اإلميان، ألن شخًصا واحًدا
 .سلطة مطلقة فلن حيسب حساًبا ألحد

كل هذه التغيريات اليت استبدت هبا الكنيسة الغربية، واليت رأهتا الكنيسة الشرقية ضالالت 

 

 مسات خاصة املسائل الالهوتية قضايا العقل واإلميان 

رقية
الش

سة 
كني

ال
 

باشراك العقل يف  السماح
قضية اإلميان، فتم تفسـري  

 .اإلميان بالطريقة العلمية

ظهر حراك فكري على أثر 
حل املسائل الالهوتية، مستها 

 .هرطقات: الكنيسة الرمسية

 دحــض اجتهــدت يف
اهلرطقات، ووضع تعـاليم  
إميان أرثوذكسـي علـى   

 .مبادئ ثابتة

ربية
 الغ

سة
كني

ال
 

رفض اشـراك العقـل يف   
قضية اإلميان،فُترك  الدرس 

 .العلمي يف اإلميان

مل هتتم باملسائل الالهوتيـة  
 .النظرية

احملافظة علـى الترتيبـات   
الكنسية، وعالقة الكنيسـة  

 .باململكة اإلمرباطورية
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 .وهرطقات؛ هيأت لالنفصال بني الكنيستني

  :بداية االنفصال
ه فعلًيا ثوحدنقسام، وأن بداية وفرة ألسباب االماعترب املؤلف أن األحداث املذكورة آنًفا 

 :التالية سبابباأل

 :بداية االنفصال بني الكنيسة املسكونية وكنيسة القسطنطينية: احلدث األول
( ميخائيل)إىل اجملمع الكنسي الذي اقترحه اإلمرباطور ( األول-نيقوال)كان ذلك بدعوة البابا 

بداًل عنه، وقد استغل ( فوتيوس)عيني وت( إغناطيوس)حلل اإلشكال والفنت اليت حصلت بعد عزل 
مل ترضخ له،  4لكن الكنيسة املسكونيةالبابا هذه الدعوة ليبسط نفوذه على الكنيسة الشرقية، 

 .بدأ االنفصال بني الكنيستنيفبأهنا ال تعترف له بالسلطة عليها، وردت بصراحة 

 :دخول املسيحية إىل بلغاريدا: احلدث الثاين
، فاقتدى به شعبه؛ وقد كان يف بلغاريا (م941)املسيحية عام ( بوريس)اعتنق ملك البلغار 

( نيقوال األول)مبشرون يونان هم أول من بشر باملسيحية فيها، ولكن ملك بلغاريا أرسل إىل البابا 
أدخلوا الطقوس الالتينية إىل الكنيسة البلغارية، ف ميطلب إرسال كهنة التني إليه، وقد مت إرساهل

مسحة املريون وغريها، كما فعله الكهنة اليونان للمعمدين باعتباره غري حقيقي، كوأعادوا ما 
لشعائر اليت اعتمدهتا الكنيسة الغربية خمالفني الكنيسة الشرقية كالصوم يوم السبت، وانبثاق روجوا ل

الروح القدس من األب واالبن مًعا، وغري ذلك، وبذلك زادت مسألة الكنيسة البلغارية من حدة 
 .توتر بني الكنيستني الشرقية والغربيةال

 :استمرار اخلالفات وجتذر االنقسام
بني البطاركة ( م933حىت  943)أشار املؤلف إىل خالفات عديدة حصلت يف األعوام من 

 (.ميخائيل)الذي قتل ( باسيليوس) والبابا؛ وبني اإلمرباطور الروماين
ة، وجتاهل أطرافه كون املسألة دينية تعددت صور الصراع الذي ارتبط بالقوميات والسلطو

                                 
جممع نيقية، : اجملامع املسكونية األربعة األوىل هي( لسريانيةالقبطية واألرمنية وا)ترى الكنائس الشرقية األرثوذكسية  4

اجملامع املسكونية -تاريخ الكنيسة األرثوذكسية: م. )ع أفسس األول، وجممع أفسس الثاينوجممع القسطنطينة، وجمم
 (.الرابط كاماًل يف قائمة املراجع) ory/Hist-takla.org/Coptic-http://st(. واهلرطقات

http://st-takla.org/Coptic-History/
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 .عقائدية يف أصلها، فتعصب كل طرف لقوميته ومذهبه اليت مثلها بطريركه
على أثر اجملمَعْين املنعقدين يف  -وقد انفصلت الكنيسة اليونانية الشرقية عن كنيسة روما  

 :فصارتا كنيستني -(م933)واجملمع اليوناين عام ( م943)اجملمع الغريب الالتيين عام : روما، ومها
 .الكنيسة الغربية البطرسية، أو الكنيسة الكاثوليكية: األوىل
 .الكنيسة الشرقية اليونانية األرثوذكسية: الثانية

 .حصل االنفصال التام بني الكنيستني يف منتصف القرن احلادي عشر مث

 :نتائج االنفصال
هتمام كل كنيسة مبصاحلها اخلاصة؛ دون انقطاع العالقة بني الكنيستني الشرقية والغربية، وا .4

 .االهتمام باملصاحل الدينية املتبادلة

 .أصبحت الكنيسة الشرقية ترى نفسها حامية اإلميان املسيحي، واحلافظة له تنظيًما واعتقاًدا .2

 
 

 :الكنائس األرثوذكسية اليوم

 :إىل قسمنيالكنائس األرثوذكسية املؤلف  قسم
تضم البطريركيات األربع القدمية،  وهي، (اليونانية أو البيزنطية)ة الكنائس اخللقيدوني: األول

 .ائها، وأماكن وجودها، وتعداد املنتسبني إليهاامس املؤلف ومخس عشرة كنيسة، وعدد
تضم ست بطريركيات وكنيستني  وهيالكنائس األرثوذكسية الالخلقيدونية، : الثاين

 .ها، وتعداد املنتسبني إليهااملؤلف امسائها، وأماكن وجودمستقلتني، وعدد 

 :الفروقات الرئيسية بني األرثوذكسية والكاثوليكية
 :قّسم املؤلف الفروقات بني الكنيستني إىل ستة أنواع باعتبار موضوعها، وهي كمايلي

 :ديةالعقاالختالفات  .1

 :حول طبيعة السيد املسيح . أ

لعذراء وهلذا فهو املسيح قد جتسد من روح القدس ومرمي ا ويعتقدون أن :األرثوذكس
 .طبيعة من طبيعتني، وله مشيئة واحدة

 (.الهوتية وناسوتية)للمسيح طبيعتان ومشيئتان  ويعتقدون أن :الكاثوليك
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 (:روح القدس)حول األقنوم الثالث  . ب

 .ق روح القدس من األب فقطاانبث ويعتقدون أن :األرثوذكس
 .بن مًعاانبثاق روح القدس من األب واال ويعتقدون أن :الكاثوليك

  :االختالفات الطقسية .2

 :يف التناول . أ

 .واخلمر( املخمر)اخلبز العادي : املؤمنني يف القربان املقدس ويناولون: األرثوذكس
 .تقدمي خبز الفطري فقط، دون اخلمر، وقد ُتقّدم بعد غمسها باخلمرويقومون ب: الكاثوليك

 :أمور طقسية أخرى . ب

يف السنة األوىل من  هم، والطفلأول تعميد هل ناولة األطفال معويقومون مب :األرثوذكس
 .عمره

إال يف عمر مثان طقس املناولة األوىل والجيرون ناولة األطفال، مب اليقومون: الكاثوليك
أكثر من قّداس ب كما يقومونباالحتراس تسع ساعات قبل التناول،  سنوات، وال يلتزمون
 .األرثوذكس على الكاثوليك من مآخذ وكل هذاواحد، اليوم العلى نفس املذبح يف 

 

 :االختالفات يف األحوال الشخصية .3

 :الطالق . أ

يف بعض احلاالت، وهذا السماح مستند إىل نصوص إجنيلية  يسمحون بالطالق :األرثوذكس
 .4، وقد أورد املؤلف بعض مواضعهاأحياًناصرحية يف إباحة الطالق 

ي مجعه الذ: "ىل نص إجنيلي يقولذلك إ ون يفستندي، واليسمحون بالطالق أبًدا :الكاثوليك
التوسع يف األسباب املبطلة للزاوج فيتم : عندهمنع امل هذا نتج عن ؛ ولكن"اهلل ال يفرقه إنسان

 .االنفصال بناء على بطالن الزواج من أصله

 :الزواج بغري املؤمنني . ب

 .مرفوض :األرثوذكس
 .مسموح به أحياًنا :الكاثوليك

 

                                 
 .من الكتاب( 43:ص)راجع  4
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 :زواج الكنهة. ج
 .مسموح: األرثوذكس
غري مسموح به؛ وهذا خاص بالالتني من الكاثوليك، أما الكاثوليك من غري : الكاثوليك

الالتني كالسريان، واألقباط، فقد تساهلت معهم الكنيسة الكاثوليكية، فسمحت لإلكلريوس منهم 
 .بالزواج
 

 :االختالفات من جهة تقديس مرمي العذراء .4

قيم، ُولدت من حنة ويواالقائلة إن السيدة مرمي العقيدة ثوذكس باليؤمن األر :األرثوذكس
العقائد اليت يؤمن هبا الكاثوليك بشأن مرمي عليها السالم، أوأهنا شريكة يف عمل الفداء؛ ويرون يف 

 .أهنا عقائد متت إضافتها إىل اإلميان املسيحي دون إمجاع
العذراء، وأهنا كاملة،  نعمة للبشر إال بطريق مرمي يعتقد الكاثوليك أنه ال تأِت :الكاثوليك

 .ومعصومة من اخلطأ
 

 :االختالفات يف موضوع اخلالص والغفران .5

اليؤمن األرثوذكس باملطهر الذي قالت به الكنيسة الكاثوليكية، وهو مرحلة  :األرثوذكس
كس بني اجلنة والنار، ُيعذب فيها مستحقي العذاب، مث يصريون إىل اجلنة؛ كما يرفض األرثوذ

 .عن طريق اإلميان بفداء املسيحخالص أحد إال 
يؤمن الكاثوليك بأن اإلنسان ميكن أن ينال الغفرانات لسنوات عدة بأداء عبادات  :الكاثوليك

وزيارة أماكن معينة، كما يؤمنون بزوائد القديسني من الغفرانات، واليت ميكن أن مينحوها لغريهم، 
 .وهذه االعتقادات من مآخذ األرثوذكس على الكاثوليك

يؤمن الكاثوليك أيًضا بإمكانية خالص غري املؤمنني باملسيح عليه السالم، فرمحة اهلل الواسعة و
 .ستشملهم إذا أخلصوا يف إمياهنم وعملهم الصاحل

 

 :اختالفات خبصوص الرئاسة الكنسية .6

برئاسة بطرس الرسول على سائر الرسل، وبالتايل ال وجود  اليؤمن األرثوذكس :األرثوذكس
ية لبابا روما على كنائس العامل باعتباره خليفة بطرس الرسول؛ وبناء على ذلك ال لرئاسة دين

 .يرى األرثوذكس عصمة البابا، أو البطاركة، فالكل معرض للخطأ
 .عصمة البابا يف مجيع أقواله وأفعاله يعتقدون :الكاثوليك
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 :مآخذ األرثوذكسية على الكنيسة الكاثوليكية
 .عليه السالم، يف أواخر القرن العشرين تربئة اليهود من دم املسيح .4

 .إلغاء غالبية الصوم، وتأجيل املسح على األطفال حىت سن الثامنة .2
 

ماذكره خبصوص االتفاق ( عهدي سامي)مث نقل املؤلف عن الشماس القبطي اإلكلريكي 
 .4المبني الكاثوليك واألرثوذكس فيما خيتص بطبيعة السيد املسيح عليه الس( م4399)األخري عام 

 
 

 :الكنيسة الكاثوليكية حول العامل

استعرض املؤلف يف هذا اجلزء أماكن وجود وانتشار الكنائس الكاثوليكية حول العامل؛ فذكر 
 .آسياأهنا انتشرت يف بعض مدن قارة 

فأشار املؤلف إىل عمليات التنصري اليت طالت أهل البالد بعد وقوعها حتت أمريكا الالتينية أما  
ذلك خالل القرن اخلامس عشر امليالدي، وبعد أن نالت ر من ِقبل أسبانيا والربتغال، واالستعما

البالد استقالهلا خالل القرن العشرين تدهورت الكنيسة يف أمريكا الالتينية؛ وتوجد اليوم حماوالت 
 .إلحياء الكاثوليكية يف املنطقة عرب اهتمام األساقفة باملشكالت االجتماعية

كان إنشاء الكنيسة الكاثوليكية األمريكية خالل القرن املتحدة األمريكية الواليات ويف 
أورد املؤلف عدة مراجعة أنشطتهم، والعشرين، وقد عقد أساقفتها عدة مؤمترات لتكوين أنفسهم و

ازدياد اإلرساليات األمريكية إىل الدول : ازدياد منو الكنيسة الكاثوليكية، ومنهاأدلة إلثبات 
 (جون كنيدي)ل التعليم الكاثوليكي مجيع الواليات، وانتخاب الرئيس الكاثوليكي األخرى، ومشو

  .لرئاسة يف الستينات من القرن املاضيل
 

 :الكنيسة الكاثوليكية اليوم

 :إىل ما يلي املؤلف يف هذا احملورأشار 
عليم يف يف بداية القرن العشرين كالت( العاشر-بيوس )األنشطة الدينية اليت قام هبا البابا  .4

 .الدراسات اإلجنيليةواملعاهد الالهوتية، 

                                 
 (.43:ص)راجع  4
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 .العامةاالتفاقيات اليت عقدهتا الكنيسة مع الدول وأهدافها  .2

، وثيقة اهتمت باحلركة املسكونية( اجملمع السادس عشر)إصدار جممع الفاتيكان الثاين  .9
 .وتوحيد كل نصارى العامل

 

 :آسيوي-األدىن وقضايا العامل األفرو ازدياد اهتمام الكنيسة الكاثوليكية مبسيحيي الشرق

: بّين املؤلف يف هذا احملور أحد االهتمامات الرئيسية للكنيسة الكاثوليكية املعاصرة، وهي
انتقال مركز الكنيسة إىل العامل غري : العالقة مع الشعوب غري األوروبية، وسبب هذا االهتمام هو

 .شئة يف البلدان الناميةاألورويب، إذ ارتبطت الكاثوليكية بالكنائس النا
 :مظاهر اهتمام الكنيسة الكاثوليكية مبسيحي الشرق األدىن

ذكر املؤلف بعض األفعال اليت قام هبا الباباوات باعتبارها مظاهًرا الهتمام الكنيسة الكاثوليكية 
 :مبسيحي الشرق األدىن، وهي

 .لسعي لالحتادالكنائس الشرقية بتجاوز اخلالفات وا( التاسع-بيوس )نصح البابا  .4

لى ضرورة الدراسة املتعمقة واالهتمام اجلاد بطقوس ع( الثالث-الون )البابا  تأكيد .2
 .الكنيسة الشرقية

أمانة شؤون الكنائس الشرقية، واملعهد البابوي ( اخلامس عشر-بينديكتس )تأسيس البابا  .9
 .للدراسات الشرقية يف روما

 .العربية كبريوت، والقاهرة، وتونس إنشاء جمموعة من املراكز العلمية يف البلدان .1

اجتاه الكنيسة الكاثوليكية للتكيف مع كل ثقافات العامل، ويظهر ذلك يف عدة رسائل  .3
إذ أّكد أن الكنيسة أم الشعوب كلها، وتسعى ( الثاين عشر -بيوس)وخطابات للبابا 
 .لالحتاد معها مجيًعا

 

 :الم يف اجملمع الفاتيكاين الثاينالتحول اهلام ملوقف الكنيسة الكاثوليكية جتاه اإلس

تتبع املؤلف يف هذا احملور أهم األحداث اليت أسست للتحول يف موقف الكنيسة الكاثوليكية 
 :جتاه اإلسالم فذكر ما يلي

املناقشة األوىل ملشكلة العالقة بني الكنيسة والديانات غري املسيحية يف اجملمع الفاتيكاين / أ
، وقد حتدث هذا اجملمع عن املسلمني بصورة (م4343-4342)الفترة  الثاين، والذي انعقد خالل
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 . إجيابية، وهي املرة األوىل اليت يعترف فيها جممع مسكوين كاثوليكي بوضع املسلمني املتميز

فكرة إصدار وثيقة مستقلة حول مشكلة العالقات بني الكنيسة الكاثوليكية  ظهور/ ب
 :يف النقاط التالية املؤلف هاضوالديانات غري املسيحية، وقد استعر

حديث بعض أساقفة آسيا وأفريقيا يف املرحلة التحضريية للمجمع املذكور عن ضرورة .4
 .إصدار هذه الوثيقة

الثالث -يوحنا )بإعداد مسودة نص جممعي من قبل البابا ( بيا)تكليف الكاردينال .2
، ولقي هذا االقتراح [(ه السالمعيسى علي]قتل اهلل )عن اليهود، يزيل عنهم هتمة  (والعشرين

لكن و( إسرائيل)بدولة ( الفاتيكان) عترافاألساقفة الشرقيني ألنه يتضمن ا معارضة واسعة من
إصدار هذه املسودة عن اليهود إذا حتدثت الكنيسة عن ديانات أخرى  ه ميكنأنقرر بطريرك الروم 
 .مبا فيها اإلسالم

تأكيد : ، منهارتني الثانية والثالثة للمجمع املذكورحصول تطورات لصاحل اإلسالم بني الدو.9
ـًا واحًدا، وإعالنه إنشاء سكرتارية لشؤون ( السادس–بولس )البابا  على احترام من يعبد إهل

 .الديانات غري املسيحية، واقتراحه احلوار والتقارب مع املسلمني بصفة خاصة

لدورة الثالثة من اجملمع املذكور، وقد إقرار تشكيل جلنة فرعية عن اإلسالم، قبيل انعقاد ا.1
 .كان من أعضائها عدد من الباحثني يف املعاهد املعدة للدراسات الشرقية يف القاهرة، وتونس

 .جزًءا عن املسلمني( قسم الرب)إعداد مشروع الدستور العقائدي الذي ضم يف فصل .3

هوت الكمال املسيحي ال)تتبع املؤلف مسار املناقشات بني جمموعة من الباحثني حول /ج
 :، والذي يناقش مشكلة خالص غري املسيحيني، وميكن استعراضه يف النقاط التالية(املتحقق

 جعويرنه من الالفت اإلشارة إىل املسلمني يف إطار ذكر مشكلة اخلالص عند املسيحيني، إ.4
 .إىل اعتبار أن الفداء الذي قدمه املسيح هو من أجل الناس جيمًعا ذلك

ينتهي إىل أن خالص اإلنسان ُينظر إليه بط بني ثقافة اإلنسان وخالصه، وعتقاد يرد اوجو.2
 .يف سياق الوسط الثقايف الذي ينتمي إليه، وهذا يعين أن أشكال اخلالص اإلهلي متنوعة يف العامل

وقد كان تتبع املؤلف هلذه النقاشات يف أثناء استعراضه التحوالت اليت مرت هبا الكنيسة جتاه 
ة اليت مر هبا مفكري املسيحية، وهي تباع الديانات األخرى إليضاح بعض التحوالت الفكريأ

 .اجلذور اليت ُبنيت عليها التغريات اليت ُتمّثلالتحوالت 
عالقة الكنيسة مع الديانات غري )استعرض املؤلف حمتوى التصريح الذي كان موضوعه /د
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 :، وقد ضم مخسة أقسام كبرية احلجم(املسيحية

 .حوى املقدمة، وفيها تربير سبب اهتمام الكنيسة بعالقتها مع الديانات األخرى: لقسم األولا
تناول احلديث عن خمتلف الديانات غري املسيحية، وأّكد على وجود أصول : القسم الثاين

مشتركة بني الديانات املختلفة، وهذه األصول تدور حول حماولة مجيع الديانات اإلجابة عن األسئلة 
 .لكربى يف الوجود، والغاية منها

 .تناول الدين اإلسالمي: القسم الثالث
 .تناول الديانة اليهودية: القسم الرابع

تناول نظرة الكنيسة، واعتقادها جتاه األخوة اإلنسانية اليت جيب أال تفرق بني : القسم اخلامس
 .البشر

 :حمتوى القسم الثالث من التصريح والذي تناول الدين اإلسالمي
وقد ذكر املؤلف أن هذا التصريح هو النص النهائي ملا أعلنه اجملمع بشأن الدين اإلسالمي، 

 :اآلتية تناول النقاط
م قوم يعبدون اهلل تعاىل، وحيترمون اليسوع لنبوته ال ي أهنهو: رؤية اجملمع للمسلمني .1

 .إلوهيته، يؤمنون بيوم الدين، ويعظمون احلياة األخالقية

طلب وقد : نازعات والعداوات الكثرية بني املسلمني واملسيحنيتربير اجملمع للم .2
 .تناسي املاضي، واالهتمام بالتفاهم املتبادل: التصريح من املسلمني

مع ، مل يشر التصريح أو يعترف بنبوة النيب حممد: عدم االعتراف بنبوة النيب حممد  .3
: املسلمني بأهنم تصف ات، وألغيت عبارة يف التصريحهلا أثناء املباحث لذلك التعرض

 ".حيم، الذي كّلم الناس باألنبياءيعبدون معنا اإلله الواحد الر"

 .حبجة أن العبارة األوىل ُيمكن أن ُتفسر مبا يثري إشكاالت". الذي كلم الناس: "... إىل العبارة

 
حية واإلسالم، أشار املؤلف يف هناية هذا احملور إىل اإلشكالية املعقدة يف احلوار املعاصر بني املسي

قط؛ ويتوقفون عند الديين، إذ يعترف الكاثوليك بدوره التارخيي اإلجيايب ف وهي وضع النيب حممد 
، وبناء على ذلك رفضت جمموعة من البلدان اإلسالمية إرسال مندوبني هلا يف املؤمتر دوره الديين

 تالديانتني، ما دامم، باعتبار أنه ال جدوى من احلوار بني 4333املسيحي عام  -اإلسالمي
 .الكنيسة مل تغري موقفها من النيب حممد 
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 :الفصل الرابع
 :حركة اإلصالح الديين ونشأة الكنائس الربوتستانتية

 :إرهاصات اإلصالح: أواًل
 :أشار املؤلف إىل إرهاصات اإلصالح من خالل البنود التالية

العديد  روظهنتج عن ذلك ف االحتجاج الشديد ضد مفاسد الكنيسة الغربية، مظاهر وجود/أ
، وقد ا كانت تسميهم الكنيسة الرومانيةكم( املبتدعني)من مجعيات املنشقني عن كنيسة روما، أو 

 (.م43)اجلشع، وسوء استعمال منصب البابوية خالل القرن : هو (اجلمعيات) كان سبب ظهورها
 :وهـيمطالب الداعني لإلصالح الكنسي، / ب
 .عن سلطته العلمانية، وأن يقنع بالسلطة الروحيةاملطالبة بتخلي البابا  .4

 .تنظيم حياة الرئاسة، واإلكلريوس بنظام صارم .2

 .إزالة كل أشكال سوء االستعمال الكنسي كبيع صكوك الغفران .9

املطالبة بتأسيس املعرفة الدينية على الكتاب املقدس دون سواه من الدواخل الفلسفية  .1
 .العقلية

ذلت لتحقيق اإلصالح الكنسي، هي جهود شخصية، وقد مجيع اجلهود اليت ُبكون /ج
عدم قدرة اجملتمع : سبب ذلكواعتمدت على تأييد العلماء والشعب، ومل يكن أثرها واضًحا؛ 

خطوة حازمة ضد السلطة البابوية، ويضاف إىل ذلك شخصية باباوات املسيحي الغريب على اختاذ 
 .م كل اخلطط اإلصالحيةالقرن اخلامس عشر التالعبية واليت استطاعت هد

 :التقريرهذا ض اجلهود اإلصالحية لبعض اإلصالحيني، وممن تطلبهم إعداد ااستعر/ د
 (:جون ويكلف)الالهويت اإلجنليزي .4

 :(ويكلف) حديثه عناملؤلف النقاط التالية يف  تناولوقد 
 .خالل النصف الثاين من القرن الرابع عشروقد كان  :وقت ظهوره-
مناسبة، حيث بدأت احلكومة اإلجنليزية تتحرر من وكانت  :يطة لبدء اإلصالحالظروف احمل-

 .الوصاية البابوية
نة؛ برهفحاول أن ُيربهن من خالله فشل الالتأليف،  استخدم :وسيلته التمهيدية لإلصالح-

 .كما استثمر رفض احلكومة اإلجنليزية دفع اجلزية للبابا، فكتب مدافًعا عن موقفها
زيارة القصر البابوي بتفويض من  :يف سبيل اإلصالح الكنسي قام به الذي ليالفع العمل-
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احلكومة، وكان غرض الزيارة التفاوض بشأن األعمال الكنسية، ولكن هذه الزيارة أطلعته فعلًيا 
جاهًدا ليتم إلغاء أي ( ويكلف)على احنراف البابوية، فأعلن أن البابا هو ضد املسيح؛ وقد سعى 

 . واإلنسان، كما بدأ بترمجة الكتاب املقدس إىل اإلجنليزيةوساطة بني اهلل
ُوصف باهلرطقة، وتعرض حملاكمة جنا منها بدفاع احلكومة (: ويكلف)نتائج أعمال -

( أوكسفورد)اإلجنليزية عنه؛ ولكن بعد ترمجته للكتاب املقدس حوكم من جديد وُطرد من جامعة 
 .م4143عام ( كونستانس)ته بناء على أمر جممع اليت كان ُيدرس هبا، وبعد موته مت حرق جث

 :1(جون هوس)الالهويت التشيكي .2
يف طريقة ( جون هوس)و ( جون ويكلف)الفرق بني : يف هذا احملور تناوله الكتاب ومما

رفض عدد من األمور املهمة يف نظر الكنيسة الرومانية يف سبيل اإلصالح؛ : نقدمها للكنيسة، فاألول
 .د اقتصر على نقد سوء استعمال الكنيسة الرومانية لسلطتهافق: أما الثاين

 :ثورة مارتن لوثر ضد كنيسة روما وانتشار دعوة اإلصالح يف أملانيا: ثانًيا
 :استعرض املؤلف انتشار دعوة اإلصالح يف أملانيا منذ بدايتها يف النقاط التالية

 :وته يف القرن اخلامس عشر، وهياألسباب اليت رفعت مستوى االستياء العام إىل ذر إيراد/ أ
 .ضرب الفرائض الباهظة .4

بقتل معارضيها بتهمة اهلرطقة، وحترمي الزواج على كل القساوسة  الكنيسة ستبدادا .2
 .والرهبان

لمعرفة باحلجر على العقول يف العلوم الطبيعية، وحترمي قراءة اإلجنيل إال منع الكنيسة ل .9
 . بالالتينية اليت اليعرفها عامة الناس

، وكان من (مارتن لوثر)بوضوح هو الراهب األملاين  الكنيسة ستبدادإن أول من رفض ا/ب
 .إجياد الكنائس الربوتستانتية: أهم آثار احتجاجاته هو

 :(مارتن لوثر)لراهب سرية امض ااستعر/ ج
 :كر فيهاُذالسرية الذاتية و .1

القانون، مث  بعد بدئه بدراسة والدته، وحالته االقتصادية، وتعلميه حيث اجته إىل دراسة الدير
 .، حىت أصبح ُمعلًما لالهوتترقيه يف التعليم الديين

                                 
 .وهي خارج حدود التقرير( 424)مت االقتصار على املقطع األول من احملور، حيث املقطع الثاين متصل بالصفحة التالية 4
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، وأفكاره اإلصالحية، وأعماله، وشهادات املفكرين يف من الكنيسة( لوثر)موقف  .2
 :حقه

رأى األطماع  حيث( م4344)للكنيسة بعد زيارته لروما عام  (لوثر)بدأت انتقادات  /أ
أن ( العاشر–ليو )تاجرة الكنيسة بصكوك الغفران، وحاول أن يقنع البابا البابوية واضحة، فهاجم م

 .4، فعاقبه البابا باحلرمان الكنسييضع حًدا هلا
تقسيم الرأي العام يف أملانيا : ومن آثار مؤلفاتهحوت أفكاره اإلصالحية، كتًبا ( لوثر) دون/ب

بعض الكهنة  -ة إىل أفراد الشعبباإلضاف–جتاه أفكاره إىل مؤيد ومعارض، وقد كان من مؤيديه 
 .والرهبان
 -تشارل)السبب يف حماربة الكنيسة له، وتوقيع اإلمرباطور  (لوثر)نتائج أفكار  كانت/ ج
وهي –( سكسونيا)أبيح دمه، لكن أمري باعتباره خارًجا عن القانون، ف وثيقة إدانة له( اخلامس

االختباء، ألنه مل يكن يريد اجملازفة ( لوثر)تار بسط محايته عليه؛ وبعد هذه املالحقة اخ -مدينة لوثر
 .باالعتقال أو التعذيب بنفسه
القداس : )فمن الكتب اليت ألفها تلك الفترة اختبائهأثناء فترة يف التأليف ( لوثر) عمل/ د

ترجم العهد اجلديد إىل اللغة األملانية الشعبية، وقد سامهت هذه الترمجة و، (اخلاص والنذر الرهبانية
 . تطور اللغة األملانية احلديثةيف

  :(لوثر)مسات اإلصالح يف حياة  من أهم/ هـ
 .رغبته يف عدم اخللط بني الكنيسة والدولةعداوته للثورات العنيفة، و  .4

رؤيته لفكرة اخلطيئة باعتبارها استالًبا للحرية اإلنسانية، وهذا ما جعله يكتب بعًضا من  .2
ليس هو ختيار، واليت بىن عليها البعض أنه جربي، ورسائله كحرية االختيار، وجربية اال

 .كذلك

الذي ( التعليم املسيحي األصغر)كتابه الشهري : منهاخلدمة الكتاب املقدس، ( لوثر)جهود / و
 .ُيدّرس إىل اليوم، وكذلك تلحينه لبعض األناشيد املقدسة وإضافتها إىل الُقداس

زّكوه على املستوى االجتماعي، وامتدحوا  :(لوثر)يف حق شهادات بعض املفكرين األملان / ز

                                 
 مان من دخول الكنيسة، أو اإليقاف عناحلرمان من التناول فترة معينة، أو احلر: عقوبة توقعها الكنيسة تشمل 4

http://st-: على الرابط( كتاب حياة التوبة والنقاوة للبابا شنودة الثالث:م. )الكهنوت والتجريد، أو غري ذلك

Books-Coptic-Free-takla.org/Full  

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books
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أعماله اليت سعى وطنيته وإخالصه، كما اعترفوا بفضله على املستوى الفكري والثقايف، وأثنوا على 
 .فيها لتصحيح وضع الكنيسة

 :الكنائس واحلركات الربوتستانتية

 :أهم وأشهر الكنائس الربوتستانتية، وهي تناول املؤلف يف هذا احملور
 : يسة اللوثريةالكن .1

ذكر املؤلف فيها حجم أتباعها بالنسبة لكنائس العامل، كما ذكر تاريخ تأسيسها وأفكارها، 
يس بشيء مييزها عن بقية الطوائف املسيحية األخرى، ولهي ال ختتلف يف أشكاهلا التنظيمية و

 :ومن أشهرها ها،تعاليمبعن بقية الكنائس الربوتستانتية  وتتميز ألتباعها طريقة موحدة للعبادة؛
تعاىل، وأن رمحته هي ما خيّلص الناس من  كون خالص البشرية مرهتن برمحة اهلل/4 
 .خطاياهم
 .املعمودية، والعشاء الرباين: مها مقدسني قرباننيهلم إن / 2 
التحول احلقيقي للخبز واخلمر الذي يتناوله املؤمن : عقيدة االستحالة، ويراد هبا رفض/ 9
 .س إىل جسد ودم املسيح فيه حقيقة كما يعتقده الكاثوليك واألرثوذكسأثناء الُقدَّا

يف الدول اإلسكندينافية كالسويد، والدامنرك، والنرويج، حيث ُتعد اللوثرية دين  ويوجدون
 .الدولة، ويعيش كثري منهم يف أملانيا

 فهم حمافظون غري الفعالقة اللوثريني بالقضايا السياسية، واالجتماعية اليت يدور حوهلا اخل أما
ارتباط الكنيسة حبضارات أوروبا الشمالية، والطبقات احلاكمة، زمن نشأة : ثوريني، وسبب ذلك

لذلك حيث أّكد على أمهية الطاعة، وحّذر من عاقبة الفوضى السياسية ( لوثر)اللوثرية، وأسس 
 .واالجتماعية

 :الكنيسة املنهجية أو امليثودية .2

 :تيةذكر املؤلف عنهم النقاط اآل
جون )أتباع احلركة الدينية اإلصالحية اليت قادها يف أوكسفورد الالهويت الربيطاين  كوهنم/4
 .اولة منهما إلحياء كنيسة إجنلتراحم( تشارلز)وأخوه ( ويزيل

الصارم باملبادئ والتعاليم الدينية،  أتباعها مبب تسمية الكنيسة املنهجية بذلك هو التزاس /2
 .هبم فسموا منهجيني سخرية

إلقاء املواعظ يف األماكن العامة؛ وأن سبب جناحه : الدينية، فمنها( ويزيل)ض أنشطة ااستعر/9
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يف  امثابًركان ( ويزيل)كما أن املعاصرة حلركة إحيائية، ( إجنلترا)هو وجود االستعداد الداخلي يف 
 .سبيل حركته

القضاء السابق، واخلالفة : مع أتباع الكنائس األخرى فهي يف عقائد( ويزيل)اختالفات / 1
، مث استعرض 4أسست هذه اخلالفات إىل وقوع انفصال عن الكنيسة األنكليكانيةقد الرسولية؛ و

حق ( توماس كوك)واليت يظهر منها أنه أسس لالنفصال فعلًيا بإعطاء ( ويزيل)أنشطة املؤلف 
مل يصرح ( ويزيل)، مع أن أهم خطوة باجتاه االنفصال عن الكنيسة األنكليكانية وهوترسيم الكهنة 
 .باالنفصال أبًدا

دعوة اجلميع إىل االستجابة للرب من خالل يسوع  (:ويزيل)ن مواعظ األخوي مميزات/ 3
 .لتوحيد اجلهود معياتاجلإىل االندماج يف  والدعوةاملسيح فحسب، 

املبشرين )بسبب الوّعاظ الرحالة ( حدةالواليات املت)يف  سريًعا الكنيسة املنهجية انتشرت /4
 .الذين نشروا ِفْكر الطائفة فيها( الرحالة

 :التغري االجتماعي واالنقسام
احلركات، ومانتج عن ظهورها من انقسام  بعض ظهورربط املؤلف يف هذا احملور بني / 4

أما سبب السبب الرئيسي لالنقسام يف بريطانيا، هو احتاد التجارة  كنسي، فكان ظهور حركة
 .االنقسام يف الواليات املتحدة فهو الرق

تشكيل الرابطة امليثوديستية اجلديدة يف : املؤلف االنقسامات العديدة للكنيسة فمنها عّدد/ 2
 .والكنيسة امليثوديستية احلرة، وغريهاتأسيس الكنيسة الويزلية،  : بريطانيا، ويف الواليات املتحدة

ادة إلعادة الشمل بعد االختالف والتفرق كاالجتماعات، أشار املؤلف للمحاوالت اجل/ 9
 .وتأسيس كنائس جديدة موحدة يف كل بريطانيا، والواليات املتحدة، وكندا، وإستراليا

هي تأكيدهم على القواعد مة املشتركة بني كل امليثوديني، والقواعد العا أورد املؤلف/ 1
وقبوهلم اإلجنيل ركًنا أساسًيا سؤولية الشخصية، األخالقية الفردية واجلماعية، وتأكيدهم على امل

 .لإلميان

 :الكنائس املشيخية والكنائس املصلحة .3

 :ذكر املؤلف عنهم النقاط التالية
 -أي يف منزلة متساوية–تتبع الكنيسة الربوتستانتية، ويديرها شيوخ منتخبون  كوهنا/ 4

                                 
 . الكنيسة اإلجنليزية، ويستخدم لوصف الناس واملؤسسات والكنائس اليت ُأنشئت يف إجنلترا: اهمعن ليكانيةالكنيسة األجن 4
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وتبناه من بعده عدة ( جون كالفن)ويرفضون البابوية، وأول من دعى إىل األخذ هبذا األسلوب 
 .طوائف
شيخ : ل مجاعة شيخ، ُيسمىإىل مجاعات، يرأس ك إن ما مييز املشخيانية هو انقسامها/ 2

وترتكز فكرة االنقسام عند املشيخية على أن الناس قد ُخلقوا أحزاًبا، والبد لكل حزب اجلماعة؛ 
 .من كبري هلم

الربوتستانيت، وهي تشكل األغلبية ( كالفن)أكثر الكنائس املشيخية مبذهب اعتقاد / 9
، وهو اسم ُيطلق (الكنائس املصلحة)بالنسبة للكنائس الربوتستانتية، وُيطلق عليها اسم ( املشيخية)

جون )على مجيع الكنائس الربوتستانتية اليت اتبعت تعاليم املصلحني الربوتستانتني السويسريني 
 .ابل الكنائس الربوتستانتية اللوثريةوهي يف مق، (أولريخ زفينغلي)و ( كالفن
اإلميان : أهم الفروق بني الكنائس املصلحة، والكنائس اللوثرية الربوتستانتيتان وهي/ 1

أما على املراسم اليت متسكت هبا اللوثرية؛ باالستحالة، واحلضور الروحي الفعلي، ورفض بعض 
هو اشتراك الشيوخ العلمانيني يف اإلدارة  أهم ما مييزهافمستوى إدارة الكنيسة املشيخية وترتيبها، 

 .مع القساوسة فاجلميع يف مرتبة متساوية، والتفاضل بينهما
 .إىل اإلجنيل باعتباره السلطة الفاصلة يف األمور املتعلقة بالشؤون الدينيةالرجوع / 3
لقضاء فهو اإلميان بأن اهلل هو احلاكم احلقيقي، واإلميان با( جون كالفن)من أهم أفكار  /4

 .اإلميان بأن اهلل يقرر املصري األزيل للبشرية: والقدر، ويعين بذلك
تركيزها على الوعظ، وكذلك املناسك : لكنائس املصلحةصيغ العبادة وأساليبها يف ا من/ 3

، وكذلك متيزت العبادة اجلماعية فيها بإنشاء اإلجنيلية املقدسة املتعلقة بالعماد، والعشاء السري
 (.اللغات احمللية)ترمجة إىل اللغات الدارجة املزامري امل

، وقد وتعد من أكثر الكنائس انتشاًرا يف العامل، وتعتمد التنظيم الداخلي دون الدعم احلكومي
 .دور يف حركة التنصري خالل القرن التاسع عشرهلا كان 

 :احلركة التطهرية أو البيوريتانية .4

 :ذكر املؤلف فيها األمور التالية
، وهي اجلماعة اليت تبحث عن العبادة دون هبارج، وتلتزم (تطهرية)ىن كلمة أوضح مع/ 4

 .باألخالق بصرامة، وهو وصف ال خيتص باملسيحية وحدها، بل يعم مجيع الطوائف وامللل
هدف احلركة التطهرية يف الغرب، هو العودة إىل املسيحية األصلية، ومعارضة الكنائس  /2
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 .وتيةالسائدة، ومايتعلق هبا من كهن
يف إجنلترا، ( م43-44)إىل احلركة اليت قامت يف القرنني يعود ( التطهرية)تاريخ كلمة  إن/ 9

  (.إليزابث)ملتابعة اإلصالح املعتقدي يف الكنيسة الذي وضعته 
تبسيط العبادة، والدعوة إىل التشبث : تأثر احلركة التطهرية بالكالفنية، وقد كان هدفها/1

 .بالفضيلة
 .إىل عمل علماء االجتماع يف إبراز العالقة بني العقلية التطهرية، وروح الرأمساليةاإلشارة / 3
  :التطهرية اإلجنليزية، والتطهرية األمريكية: ومهاالتطهرية، إيراد قسما / 4

تصّور حمافظة الربوتستانت اإلجنليز على املراسم الكهنوتية، ومن خالل : فالتطهرية اإلجنليزية
ستخدم فيها األساقفة باعتبارهم استحداث عقيدة بروتستانتية، متيل إىل الكالفينية، وُاهذه احملافظة مت 

، وقد تعّرض التطهريون اإلجنلزيون إىل التضييق، فاضطروا إىل اهلجرة إىل سويسرا، أجهزة إدارية
ولكن الظروف أصبحت يف صاحلهم إذ أنشغلت عنهم احلكومة الربيطانية باملدافعة عن نفسها ضد 

نشروا أفكارهم ركز على عدم احلفاوة باملظهر، وطامع األسبانية، فعاود التطهريون مطالباهتم اليت تامل
ومنهم –عن طريق املواعظ، خاصة مع بيع منصب واعظ إىل خرجيي اجلامعات البارعني يف احلديث 

أحبها الناس، فاختلطت املواعظ الدينية باألخبار والتعليقات االجتماعية، والسياسية، ف -التطهريون
وأصبح لدى الوعاظ التطهريون القدرة على سداد النفقات اليت لزمتهم يف احملاكمات والدعاوى 

امة الناس، ولكن تنبه الكنيسة هلبات والصدقات اليت وصلتهم من عاملقامة ضدهم بفضل العطايا وا
 .إىل خطر بيع منصب واعظ أدى إىل حظره

( األول -تشارلز)ية عن طريق التحالف مع امللك يف احلياة السياسالتطهريون ل وقد دخ
 . 4فاضطروا إىل اهلجرة إىل أرض الواليات املتحدةهم، أدى إىل اضطهاد أكثرولكن إعدامه 

 : أما التطهرية األمريكية
فقد بدأت باهلروب إىل أرض الواليات املتحدة للنجاة من االحنالل األخالقي، واالضطهاد يف 

ون إىل ظروف معيشية، وصحية صعبة، فساعدهم اهلنود احلمر على ختطيها، مث إجنلترا، فتعرض اهلارب
األوىل خبصوص اهلجرة أفكارها عن  تختلفوا األوىل هجرة أخرى أكثر عدًدا،تلت اهلجرة 

اخلروج على القانون، ونظرت إىل اهلنود  (أي اهلجرة الثانية) التسامح التطهري إذ علمت أتباعها
ت َف، مث َخبإزدراء؛ وقد اهتم عدد منهم، وُحكم عليهم باإلعدام[ صلينيسكان البلد األ]احلمر 

                                 
 (.493:ص)أشار املؤلف إىل أهنا مل تسَم هبذا االسم بعد، ولكنه مل يذكر االسم الذي ُأطلق عليها آنذاك، راجع  4
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 .الُبعدان الديين واألخالقي عند التطهرية األمريكية بعد جميء غري التطهريني إىل الواليات املتحدة
 
 :استعراض العالقة بني التطهرية والرأمسالية/ 3

 :وجهتنيخالل تتلخص العالقة بينهما من 
ابه يف كت( ويرب/ماكس فيرب)تشري إىل وجود جذور دينية يف الرأمسالية، وميثلها : الوجهة األوىل

؛ ووجه ذلك أن الرأمسالية تسعى لتنظيم العمل، واستغالل (الرأمسالية األخالق الربوتستانتية وروح)
 .كل املوارد واإلمكانات، وذلك لتحقيق أفضل املكاسب، وذلك كله تدعو إليه الربوتستانتية

منطلقة من ترفض الفكرة القائلة بأن الرأمسالية مؤسسة على مرتكز ديين، أو : هة الثانيةالوج
ـًا كان نوعها  .أفكار دينية أّي

 .اليوم، هو للداللة على التزمت الديين، والكبت( التطهرية)استعمال مصطلح  إن/ 9
 

 :أصول الربوتستانتية أو العقائد املشتركة بني مجيع فرق الربوتستانت

 :رد املؤلف يف هذا احملور ملخًصا لعقائد الفرق الربوتستانتية، وهيأو
 .بذلك إن الوصول إىل قبول اهلل تعاىل يكون باإلميان وحده، وال عالقة للعمل .4

ـًا كان  .2 االعتماد يف العقيدة والدين على الكتاب املقدس، ورفض أي عقيدة خارجه أّي
 .مصدرها

 .واعتبار املساواة بني الشعب واإلكلريوس نفي واسطة الكنيسة بني اهلل واملؤمن، .9

 كال الشرك يف العبادة، كما يرفض الربوتستانتأداء العبادات باللغة احمللية، ورفض مجيع أش .1
، كما يرفضون (الصور)ال يعظمون اإليقونات  فهمالطقوس املظاهرية للعبادة، ولذلك 

 .املعمودية، والعشاء السري: مجيع األسرار عدا سرّي

 .ر، عند املتعبدْكم، والِفحرية العقيدة، والتعّل اعتبار .3

 

 :فهو يف األمور التالية (األرثوذكس)و(الكاثوليك)و(الربوتستانت)ق باالختالفات بني أما مايتعل
 :عدد أسفار العهد القدمي: األول

رها منحولة، أو مشكوًكا يف صحتها، حذف الربوتستانت سبعة أسفار من العهد القدمي باعتبا
 (.الكاثوليك، واألرثوذكس)األسفار احملذوفة يؤمن هبا كل من وهذه 
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 :أمهية العهد القدمي: الثاين
ساوى الربوتستانت بني العهدين القدمي واجلديد يف األمهية، وقد اعتقدوا حبرفية التوراة، 
مماجعل الكثري منهم يتمسك ويتعاطف مع اليهود يف احتالهلم ألرض فلسطني، إذ رأى الربوتستانت 
يف ذلك حتقيًقا لوعود العهد القدمي بإعطاء فلسطني إلسرائيل أرًضا للميعاد، فيما اعتقد الكاثوليك 

 .واألرثوذكس أنه ال جيب األخذ حبرفية شريعة التوراة
 : بعض العبادات: الثالث

 .اليؤمن الربوتستانت ببعض أصوام الكنيسة
 

 
 

 الفصل السادس
 الصهيونية املسيحية األصولية

االجتاهات : ويقصد هبا -املؤلف هذا الفصل بتمهيد تناول فيه بداية النزعات الصهيونيةافتتح 
 .منذ القرن السادس عشر امليالدي -الفكرية املؤمنة بتوطني اليهود يف أرض فلسطني

 :أما أسباب وجود هذه النزعات، فهو كما يأيت
لية، ومن مث دراسته، وبالتايل إىل اللغات احمل -وخاصة العهد القدمي -ترمجة الكتاب املقدس.4

 .أرض ميعاد لليهود( فلسطني)مت التفاعل مع الوعود فيه لبين إسرائيل جبعل أرض كنعان 

شيوع الفهم احلريف بني دارسي العهد القدمي، وترتب على ذلك االعتقاد بالوعد باجمليء .2
 .آخر الزمان( فلسطني)يهود يف أرض الثاين للمسيح إىل ال

النزعات الصهيونية املسيحية متفرقة وضعيفة التأثري يف العامل املسيحي الغريب،  وقد كانت هذه
لكنها حتولت إىل تيار قوي يف القرنني األخريين، حيث ظهرت مجاعات عديدة تنادي صراحة بلزوم 

 .وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية( فلسطني)عودة الشعب اليهودي إىل أرض امليعاد 
 

 :لصهيوين املسيحي إىل نشاط مؤسسيتطور الفكر ا
 :وذكر املؤلف يف ذلك مايلي

الصهيونيون )نشأة جتمع للمنظمات املسيحية الربوتستانتية األصولية األمريكية باسم .4
؛ (السفارة املسيحية الدولية يف أورشليم)هلم مركًزا يف القدس باسم  وقد أنشأوا( املسيحيون
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هي حتقيق لنبوءات العهدين ( م4319)شاء إسرائيل عام وتتمحور عقيدهتم حول كون إعادة إن
 .أحد أكابر هذه احلركة( جريي فالويل)القدمي واجلديد، وقد عّبر عن ذلك القس 

يف القدس، ( السفارة املسيحية)قلق جملس كنائس الشرق األوسط من نشاطات فرقة  .2
 .ربط هذا االحنياز باإلميان املسيحيومنشأ هذا القلق هو حتّيز هذه السفارة التام لدولة إسرائيل، و

 

  :كما ذكره املؤلف هدف هذا الفصل

وأفكارهم، وطبيعة اجتاهاهتم، دون الدخول يف تفاصيل  لصهيونيني املسيحيني،أصل فرقة ابيان 
 .اإلعالمية والسياسية نشاطاهتم

يف حيني، وخبمسة من املصطلحات املهمة املستعملة يف دوائر األصوليني املسي املؤلف عّرف-
تعريفه هلذه املصطلحات أشار إىل االختالفات يف استخداماهتا من منطقة ألخرى يف العامل، وكيفية 

إىل ضعف اإلشارة ، مث من اإلجنيل اعتقادهم على دلةاأل، ومن يعتقد هبذا املصطلح، وهذا االستخدام
 .(زمن الشدائد وآخر أيام التاريخ)كما يف مصطلح  -إن وجد–هذا االعتقاد 

إجنيلي، القدرّية، العقيدة األلفية، املسيح الدجال، الشدائد ) :هيواملصطلحات اليت عّرف هبا،  
 .(وآخر أيام التاريخ

 

 :اجلذور التارخيية للصهيونية املسيحية األصولية

ويعتقد ) أّكد املؤلف على جتذر الصهيونية املسيحية األصولية يف عقائد القدرية األلفية السابقية
ها بأن عودة املسيح شخصًيا إىل األرض سابقة على إقامة امللكوت الذي سيحكمه بنفسه ملدة أتباع

ىل الفكر وأرجع فكر العقيدة األلفية السابقية إ، (4ألف سنة، بعد أن يهزم أعداءه، وينشر اإلجنيل
  .الرؤيوي اليهودي الذي ظهر بعد سيب بابل

 
 
 
 
 
 

                                 
 (.921:ص)راجع  4
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 :سابقيةتتبع املؤلف لتطور العقيدة األلفية ال

خالل ( فلسطني)وجود هذه األفكار يف : أورد جذور االعتقادات األلفية السابقية، فمنها/4
 .عهد املكابيني، وقد مّثل هذه االعتقادات احلركة األسينية املعاصرة للمسيح، ومجاعة قمران

، واليت تظهر فيها السمة (بولس)أقوال املسيح، والقديس  مواطنبعض اإلشارة إىل / 2
ؤيوية، كما صّورها البعض، ولكن املؤلف استدرك على ذلك بأنه ال توجد عقيدة قدرية ألفية الر

 .سابقية يف أي موضع من الكتاب املقدس
ذكر املؤلف أن العقيدة األلفية السابقية قد تالشت عملًيا منذ أوائل القرن الثاين امليالدي، / 9

 .االجتماعية والسياسية ومل تظهر إال يف حاالت قليلة ارتبطت باالضطرابات
باعتبارها بدعة من ِقبل أساقفة عدة ( م200)مت طرح العقيدة الصهيونية املسيحية يف العام / 1

املدافع القدمي عن املسيحية والكنيسة، وشّكل ذلك ( ترتوليان)يف الكنيسة األوىل، بعد أن انضم هلا 
 .حتدًيا قدرًيا ألفًيا سابقًيا للكنيسة

نتعاش الفكر الرؤيوي اليهودي يف أواخر القرون الوسطى، فقد محل هذه كانت بداية ا/ 3
الذين اختذوا موقًفا رؤيوًيا، ( الكباال)، وقد أورد املؤلف جزًءا من تاريخ (الكباال)العقيدة تراث 

 .دور علماء الالهوت اإلصالحيني يف اإلعالء من شأن دراسة العهد القدميذكر و

 :الح الربوتستانيت وموقفه من الكتاب املقدسمث تناول املؤلف اجتاه اإلص

شؤون العمل واإلميان، أما جع األول يف ُاعترب الكتاب املقدس يف القرن السادس عشر املر/ 4
احلق يف تفسري الكتاب  لكل مؤمناجليل الثاين من اإلصالحيني الربوتستانتيني فقد اعتقدوا أن 

 .ات بعد القرن السادس عشراملقدس، ونتج عن ذلك ظهور جمموعة من التفسري
إضعاف مركزية الكنيسة، : ذكر املؤلف أن من نتائج شيوع تأويل الكتاب املقدس هو/ 2

 .وظهور البدع مبظهر العقيدة املسيحية املقبولة

 :العالقة بني الربيطانيني واألصولية املسيحية

 :تظهر هذه العالقة يف األمور التالية
طانيا هي إسرائيل اجلديدة، وأن الشعب اإلجنليزي متحدر من رؤية بعض الالهوتيني أن بري/ 4

 .قبائل إسرائيل الضائعة
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 : وجود عدد من الدعوات الربيطانية عرب التاريخ الداعية إلعادة اليهود إىل فلسطني، ومنها/ 2
  إىل إعادة اليهود إىل األرض ( م4393)دعوة أحد رجال الدين الربيطانيني عام

 .وءة الكتاب املقدساملقدسة تتميًما لنب

  احلكومة الربيطانية إىل دعم عودة ( م4443)عام ( هنري فينتش)دعوة عضو الربملان
 . اليهود إىل فلسطني

ختم املؤلف هذا احملور باإلشارة إىل تراجع تعاليم الصهيونية املسيحية األصولية بعد  /9
اعد على ازدهار االعتقاد باأللفية إذ هيأت أحداثهما ملناخ فكري سالثورتني الفرنسية واألمريكية، 

 .السابقية لدى الربيطانيني، وقّوى الصهيونية املسيحية
 

 :مذهب األلفية السابقّية الربيطاين والصهيونية املسيحية

اعترب املؤلف أن مجيع التطورات السابقة قد مّهدت للقدرية األلفية السابقية إذ اندجمت هذه /4
لمسيحية الربوتستانتية يف الغرب، وصاغت يف ذات الوقت عالقة دينية العقيدة يف التراث الالهويت ل

 .حتقق نبوءة الكتاب املقدس صور دولة يهودية حديثةتت( الهوتية)
الشريف ، (لويس واي)القس : عدد املؤلف بعض الشخصيات املمثلة هلذه احلركة، وهم/ 2

وغريهم؛ وقد ذكر املؤلف ، (شافتسبوري)اللورد ، (جون نيلسون داريب)، (هنري دارموند)
اليت توضح محاسهم الكبري لتعزيز عقيدة املسيحية األصولية، ومن أشد جهودهم محاسة  جهودهم

الذي منح الصهيونيون وعًدا بتكوين دولة هلم يف  (بلفدور)هو [ هلم وشؤًما على املسلمني]
 .فلسطني املسلمة

الصهيوين املسيحي األصويل الربيطاين، أشار املؤلف يف هناية هذا احملور إىل ضمور الفكر / 9
 .عدا بعض االستثناءات الصغرى

 

 :األلفية السابقية تزدهر يف أمريكا

استعرض املؤلف تاريخ األلفية السابقية يف أمريكا، وذكر أن سبب ترسخها هو ظهور / 4
 .يف هناية عقد الثمانينات من القرن املاضيكان ذلك صحوة كتابية أحيتها، و

ملؤلف أهم الشخصيات اليت روجت للصيغة السياسية من الصهيونية املسيحية، وهو أورد ا /2
وذكر أهم جهوده يف ذلك؛ كما ذكر املؤلف وسائل نشر هذه العقيدة على ( بالكستون. ويليام إ)
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 .اإلذاعات املسموعة: مستوى الواليات املتحدة، فمن تلك الوسائل
 

 :لسبعينات والثمانيناتإحياء الصهيونية املسيحية األصولية يف ا

أشار املؤلف إىل أن الصهيونية مل تكن حركة متكاملة قبل السبعينات، ولكن نشأة إسرائيل  /4
 .صححت العقيدة األلفية السابقية فعودة املسيح قد اقتربت( م4319)عام 

 عدد املؤلف العوامل اليت ساعدت على تعزيز الصهيونية املسيحية األمريكية على املستوى/ 2
وصول بعض األشخاص الذين يتبنون هذا الفكر إىل السلطة، وهجوم الصهاينة : السياسي، ومنها

 .وطنهم لتأييده حق الفلسطينني يف( جيمي كارتر) على الرئيس املسيحيني

ختم املؤلف هذا احملور باإلشارة إىل إمكان وجود إنكفاء من اللويب املوايل إلسرائيل يف / 9
تراجع أحد الصهيونيني املسيحيني عن ترشيح نفسه : ذه اإلشارة مستقاة من، وهالواليات املتحدة

 .للرئاسة، وكذلك الفضائح اليت تورط فيها بعض املبشرين التلفزيونيني

 :  البعد الدويل للصهيونية املسيحية الدولية

فذكر  نبه املؤلف يف بداية هذا احملور إىل أنه سريكز على السفارة املسيحية الدولية بالقدس،
تاريخ افتتاحها، وهدفه، وأن توقيته كان لتغطية تأثري انسحاب عدة سفارات من القدس، وأهنا 

وذكر املؤلف مؤازرة اليهود، : فيها هو ا حيني هدًفيللمستستند إىل الكتاب املقدس يف رؤيتها، وأن 
أن ج للبضائع اإلسرائيلية، والتروي: ، ومنهااألعمال اليت تقدمها السفارة تعاوًنا مع القيادة اإلسرائيلية

 .تنشط يف بعض الدول ككندا، وهولندا، وسويسرا، وغريهاهذه السفارة 
 .استعرض املؤلف يف هذا احملور املؤمترات اليت عقدهتا السفارة املسيحية يف إسرائيلو
 

 (:الصهيونية املسيحية)كنائس الشرق األوسط ترفض 

سيحية يف البالد العربية من القضايا اليت تتبناها نقل املؤلف يف هذا احملور قلق الكنائس امل
الصهيونية املسيحية األصولية، حيث ُتعرض أفكارها املتطرفة ُهوية املسيحية للخطر، وذلك 

املؤمتر  باستغالل اإلميان املسيحي ألهداف وغايات أخرى؛ وقد أدان جملس كنائس الشرق األوسط
بسبب سوء استعماله للكتاب املقدس، وتالعبه  (م4393)الصهيوين املسيحي الذي ُعقد عام 

 .مبشاعر املسيحيني
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فأدرج ( الصهيونية املسيحية)وقد أراد املؤلف أن يدلل بشكل قاطع على أهداف ومرامي 
، ومن (م4399)النص اخلتامي للمؤمتر الثاين الذي عقدته الفرقة املسيحية الصهيونية يف القدس عام 

 والئه املطلق وغري املشروط إلسرائيل، كما طالب مبطالب سياسية: أهم ما أعلن عنه ذلك املؤمتر
 .خلدمة أمن إسرائيل، ومصاحلها

ويظهر البعد الديين لدى هذه احلركة يف ربط املطالب بنصوص الكتاب املقدس، وقد طالب  
الدول العربية باالعتراف بإسرائيل، وأقحموا أنفسهم يف سياسات الدول [ بكل صفاقة]املؤمتر 

فرض آراء وتوجهات اليهود، واهتم البيان بكال اجلانبني اإلعالمي، واالقتصادي، وأوصى ل
 !-كما وصفهم البيان –توصيات لصاحل اليهود، حيث إهنم شعب اهلل املختار ب

 مت التقرير حبمداهلل وتوفيقه
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 :املعلومات يف مباحث الكتاب إيرادعلى  ملحوظات

 :علق بتوثيق املعلومةملحوظات تت: أواًل
 

يسرد املؤلف مجيع الكتب اليت رجع إليها لتدوين أحد الفصول يف بداية الفصل مرة .4
واحدة، دون أن حييل إىل مواضع املعلومات املذكورة يف الفصل من كتبها املأخوذة منها، 

 . 4وهذا الشكل من توثيق املعلومات تنقصه الــدقة
ساسي الذي اعتمد عليه لعرض فقرة معينة، ويشري إىل يكتفي املؤلف بذكر املرجع األ.2

 .2مراجع إضافية دون أن يذكرها

 :ملحوظات تتعلق بتفصيل املعلومة وتوضيحها: ثانًيا
 

، دون أن يوضح املراد ومعىن يذكر املؤلف بعض املعلومات اليت حتمل أكثر من تفسري.4
التطهرية على ( ماري)تها امللكة ذكر املؤلف احلملة اليت شن: هبا على وجه الدقة، مثاًل

اإلجنليزية، واليت اضطرت الربوتستانت إىل اهلرب من إجنلترا إىل سويسرا، ولكنه مل يذكر نوع 
مل يوضح أوجه اخلطر ؛ وكذلك 9هذه احلملة، أكانت بالضغط الشعيب، أم بالتصفية اجلسدية

 .3اليات املتحدة سابًقا، ومل يذكر اسم الو1اليت تنبهت هلا الكنيسة يف بيع منصب واعظ
ذكر املؤلف أن الربوتستانت ال يؤمنون بأصوام الكنيسة املأخوذة يف جزء منها من . 2

تعاليم العهد القدمي، مع إشارته إىل أخذهم حبرفية العهد القدمي، وهاتان معلومتان حتتاجان إىل 
 .4ق بإيرادمها مًعامن التوضيح إلزالة اإلشكال املتعل مزيد

بكوهنا قد تركت أثًرا عميًقا لدى قطاع من رجال ( فينتش)ؤلف دعوة وصف امل. 9

                                 
 (.424:ص)لرابع ؛ وبداية الفصل ا(99:ص)راجع بداية الفصل الثاين  4
 (.41ص)الفروقات الرئيسية بني األرثوذكسية والكاثوليكية : انظر 2
 (.493:ص)راجع  9
 (.499:ص)راجع  1
 (.493:ص)راجع  3
 (.431:ص)راجع  4
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  4الدولة، والدين، ولكنه مل يوضح نوع هذا األثر، أسليٌب؟ أم إجيايب؟
 مع أمهيتها حيث (جيمي كارتر)مل يشر املؤلف إىل احلادثة املدبرة الغتيال الرئيس . 1

، وعدم قبول هذا الفكر ملن تحدةتوضح جتذر الفكر الصهيوين املسيحي يف الواليات امل
  .2يناقضه
إىل بعض الفضائح اليت تورط فيها بعض املبشرين التلفزيونيني، ومل  املؤلف أشار. 3
 .9هذه الفضائح نوعيوضح 

 :ملحوظات تتعلق بترمجة بعض عناوين الكتب: ثالًثا
 

بيوس، )ثالث أورد املؤلف عناوين وأمساء الكتب والرسائل اليت صنفها الباباوات ال .4
 .يترمجها إىل العربية ، ومل1بلغة يبدو أهنا الالتينية القدمية( الون، بينديكتس

اخللفية الربوتستانتية والفكر : )إىل العنوان التايل( ماكس فيرب)ترجم املؤلف كتاب .2
األخالق الربوتستانتية : )، ومل يشر إىل وجود طبعة مترمجة للكتاب حتمل العنوان3(الرأمسايل

، وقد تكون الترمجة اليت أوردها املؤلف أقرب للدقة، وحملتوى الكتاب 4(روح الرأمساليةو
: عدم إيراد عنوان الكتاب بلغته األصلية، والثاين: األول مأخذان،أيًضا، ولكن يؤخذ عليه 

 .عدم اإلشارة إىل سبب إيراده هذه الترمجة دون غريها
، حيث إن 3الصادرة عن السفارة املسيحية مل يترجم املؤلف عناوين الكراريس الثالث. 9

بني السفارة والقيادة اإلسرائيلية، وفيما يلي ترمجتها تعطي القارئ ُبعًدا إضافًيا لتصور العالقة 
 :حماولة لترمجة العناوين املذكورة

 .م4392كيف ميكن للمسيحني مساعدة إسرائيل عام /4   
                                 

 (.923:ص)راجع  4
 (.994:ص)راجع  2
 (.993:ص)راجع  9
 (.34:ص)، وأيًضا (93:ص)راجع  1
 (.434:ص)راجع  3
 (.م4330)وُنشر عام ،(حممد علي مقلد، وجورج أبو صاحل)مناء القومي، بريوت، ترمجة مركز اإل: من إصدارات 4
 (.999:ص)راجع اهلامش يف  3
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 .السفارة املسيحية العاملية يف القدس/2   
 .مساعدة إسرائيل اليوم/9   

 :ملحوظات تتعلق بدقة توظيف األلفاظ واستعماهلا: رابًعا
 

 .(منصر)واألوىل أن يذكرهم بوصفهم احلقيقي (  4مبشر)استخدم املؤلف لفظة .4

وهو مصطلح استعماري، ، (2الشرق األوسط) كرر املؤلف استخدام مصطلح.2
وع من الشرعية على وجود الدولة الصهيونية ُيستخدم خدمة للمصاحل اإلسرائيلية إذ يضفي ن

 . 9احملتلة وسط البالد العربية املسلمة
 

 انتهت امللحوظات حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه

 

 
 

 
 
 
 
 

                                 
 (.30:ص)راجع  4
 (.993:ص: ؛ وأيًضا922:ص)راجع  2
غازي حسني، على شبكة البصرة، على هذا : للدكتور( الصهيونية ومصطلح الشرق األوسط)انظر مقااًل بعنوان  9

  http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/1212/qazi_261212.htm: الرابط

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/1212/qazi_261212.htm
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 .م4/4332حممد مجيل القصاص، دار طالس، ط: الفاتيكان وروما املسيحية، تعريب .4

 :ملخص عام عن اجملامع املسكونية .2
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 : غازي حسني( الصهيونية ومصطلح الشرق األوسط)مقال بعنوان  .9
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