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 الخالث الطوائف املسيحيةاخلالص عند 
 )االرحوذكس والكاحوليك والربوتستانت (

 االستار الذكتور                        م.م لؤي عبذ الحويذ شنذاخ
 العاهة لتربية الكرخ األولى   الجاهعة العراقيةالوذيرية      ثائر غازي عبود                 

 كلية العلوم االسالهية/ قسن هقارنة األدياى
Journalofstudies2019@gmail.com 

 الولخص:

 الحمد هلل ، والصالة والسالم عمى رسول اهلل وبعد..
عمى فترة من الرسل، وأنزل معو الكتاب ليحكم بين الناس فيما  ()أرسل اهلل نبيو محمداً 

اىتدى بفضل اهلل ورحمتو إلى الصراط  فريقاختمفوا فيو، وكان الناس إزاء دعوتو عمى فرق ثالثة:
 المستقيم، فطريقيم نور عمى نور، إلى أن يبمغوا مقعد صدق عند مميك مقتدر.

فتأرجح بين طمب اليدى والنور ومخادعة اهلل  نيا،يعاأوصد أبواب اليداية بعد أنْ  وفريق
عن دعوتو وصد، وکابر بشقوتو ولد، فيم في ضالليم عمى سبيل متشعبة،  أعرَض  وفريق، والرسول 

 .يجمعيم الكفر ويفرقيم المنيج والطريقة
إليي،  الممحد الذي تعامى عن نداء الحق، وتخبط في دنياه عمى غير ىدى من وحي فمنيم

حت، وىو يعمم أنيا ال تسمع وال الوثني الذي غوى، وعبد ما ال يضره وال ينفعو، حتى عبد ما نُ  ومنيم
 تبصر.

ومنيم الييودي الذي رأى سبيل الرشد فمم يتخذه سبيال، فأضمو اهلل عمى عمم، وختم عمى قمبو 
 وسمعو.

المسيح  یسيو عب  ذنبو القسيس، ور  ه الصميب، وغافرُ و التثميث، ومعبودُ ومنيم النصراني، دينُ 
 القمبية، الذي يزعم بأن الييود قتموه مصموبا، وأدر کوه مطموبا، وقير وه مغموب.

النصارى عن سواء السبيل، وعاشوا في انقسام وشقاق، حتى تعددت طوائفيم،  بذلك ضلّ و 
َقاُلوا ِإنَّا َوِمَن الَِّذيَن ﴿( بقولو: )وتشعبت فرقيم، وظير العداء جميا بينيم، كما أكد ذلك الباري 

ا ُذكُِّروا ِبِو َفَأْغَرْيَنا َبْيَنُيُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إِ  َلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف َنَصاَرى َأَخْذَنا ِميثَاَقُيْم َفَنُسوا َحظًّا ِممَّ
 (1)﴾ُيَنبُِّئُيُم المَُّو ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعونَ 

طريقتو، وقد أخذت  حيدىم عن حقيقتو، وأذىميم عن صحفاختمفوا اختالف أضاع دينيم وأبع
ىذه االختالفات تتجذر وتتعمق إلى درجة كبيرة، تفجرت في صور حروب طاحنة، وتمثمت في أحداث 

 .مذابح يندى ليا الجبين
 الكممات المفتاحية: )الخالص عند الطوائف المسيحية الثالث،االرثوذكس، الكاثوليك ، البروتستانت(.
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Abstracts: 

Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah and 

after.. 

God sent His Prophet Muhammad (PBUH) over a period of time of the 

Messengers, and He sent down the Book with him to judge between people in 

what they differed in, and the people were facing his call into three groups: A 

group guided by God’s grace and mercy to the straight path, their path is light 

upon light, until they reach the seat of sincerity at Malik is powerful. 

And a group closed the doors of guidance after seeing it, so it vacillated 

between seeking guidance and light and deceiving God and the Messenger, 

and a group that turned away from its call and was repelled. 

Among them is the atheist who is blind to the call of truth, and 

flounders in his world without guidance from a divine revelation, and among 

them is the pagan who has been deceived, and a slave of that which neither 

harms him nor benefits him, even a slave of what is carved, knowing that she 

neither hears nor sees. 

And among them is the Jew who saw the path of righteousness and did 

not take it as a path, so God led him astray with knowledge, and sealed his 

heart and his hearing. 

Among them is the Christian, whose religion is the Trinity, and his idol 

is the cross, and his sin is forgiven by the priest, and his Lord Jesus Christ is 

of the heart. 

So they differed in a difference that lost their religion and kept them 

away from its truth, and astounded them about the correctness of his method, 

and these differences took root and deepened to a great degree, erupting in 

the images of fierce wars, and represented in the events of massacres that are 

shameful. 
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 :أىمية الموضوع وأسباب اختياره
الذي دفعني إلى  في ضوء ما تقرر وألىمية ىذا الموضوع يمكنني القول بأنّ 

 اختيار ىذا الموضوع والعمل عمى بحثو عدة أسباب، أجمميا فيما يمي: 
رغبتي في اختيار موضوع يستفيد منو الناس، فمعل اهلل ييدي بو من يطمع *

أَلَْن : »()قولو لعمي بن أبي طالب  ()نبي عميو من النصارىحيث صح عن ال
 (ٕ)«َيْيِدَي المَُّو ِبَك َرُجاًل َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعمِ 

إبراز الخالف والتناقض بين طوائف النصارى في تصور المعتقد يعد ىدم *
 .لمعقيدة ذاتيا وتعريةالمباطل الذي ىم عميو

 إبراز استحالة الوحدة بين طوائف النصارى كما صرح بذلك قساوستيم، فاألمرُ  *
 الوحيد

الىوتية خاصة  ألن لكل طائفة منيم أفكاراً  ؛المشترك بينيم ىو الحوار فقط
 لمكتاب المقدس، مما يبطل زعميم في قوليم: "نحن واحد في يسوع،  مختمفاً  وتفسيراً 

 (ٖ)وكمنا واحد"
 منيج البحث:

اتبعت منيجًا استقرائيا تفصيميًا مقارنًا، فأخرجت النصوص من أصوليا وقارنُت 
 بينيا، وبّينُت األخطاء فييا.

 خطة البحث:
 اقتضى الموضوع أْن يقّسم عمى تمييد مبحثين:

 فبّينُت في التمييد المعنى المغوي واالصطالحي لكممة الخالص.
 .األرثوذكس والكاثوليكالخالص عند شرط وتحّدثت في المبحث األول عن  

 البروتستانت. الخالص عندشرط وتحّدثت في المبحث األول عن   
 ثم الخاتمة والمصادر والمراجع.
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يقال : خمص الشيء بالفتح َيخُمص  (ٗ)الخالص، لغًة: تنقية الشيء وتيذيبو، 
وصل، خمص فالن الى فالن؛ أي  ُخُموصًا ؛ أي صار خالصًا، وخمص إليو الشيء؛أي

وصل إليو، ومنو التخميص: التنجية من كّل منشب، وأخمص هلل دينو: أمحضو، 
)والواقع أن كممة الخالص في المغتين العبرية واليونانية  (٘)وأخمص الشيء: اختاره. 

تعني: النجاة، واألمان، والحفظ، والشفاء والصحة، فاالنسان الخاطئ في حاجة الى 
من سمطان الشيطان، وكممة الخالص الفريدة كل تدبيرات اهلل، فيي تحوي  النجاة

 (ٙ)التبرير والتبني والفداء والكفارة والغفران والتقديس والتمجيد( 
: تصّب معاني الخالص اصطالحًا عمى ))الخالص من االصطالحوفي 
 (ٚ)الخطيئة(( 

كمال السعادة والراحة )ويراد بو نجاة كمية من كل خطية وّقتيا ونتائجيا، ونوال 
 (ٜ)والخطية عند النصارى: )) ىي التعدي عمى شريعة اهلل وأحكامو((  (ٛ)االبديتين( 

 
 ولاملبحج األ

 شرط اخلالص عند األرحوذكس والكاحوليك
 وفيه مطلبان:

 
الخالص بالمسيح، وشرطو  الكاثوليكية تعتقد وتعمم بأنّ الكنيسة األرثوذكسية و 

إال باإليمان الحي الحقيقي بيسوع المسيح، »اإليمان والتوبة، وال خالص لممسيحي 
و بدون ألنّ  ؛وباألعمال الصالحة التي تنجم بالضرورة عن اإليمان الحي الحقيقي

األعمال الصالحة ضرورية  اإليمان ميتا ومن ثم فإنّ  کونياألعمال الصالحة 
 (ٓٔ)«لمخالص
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 المطمب األول: طرق نيل الخالص عند األرثوذكس والكاثوليك. 
 (ٔٔ). أوال: اإليمان بالمسيح وعممو الكفاري

 :اآلتية ويستدلون بالنصوص
ي أنا ىو تموتون في لم تؤمنوا أنّ  كم إنْ كم تموتون في خطاياكم ألنّ فقمت لكم: إنّ » -ٔ

 (ٕٔ)«خطاياكم
اهلل العالم حتى بذل ابنو الوحيد، لكي ال ييمك كل من يؤمن بو،  و ىكذا أحبّ ألنّ » -ٕ

 (ٖٔ)«بل تكون لو الحياة األبدية
 (ٗٔ)«الذي يؤمن بو ال يدان، والذي ال يؤمن قد دين » -ٖ

 : ولكي يصّح االيمان يجب أن تتوفر فيو المواصفات اآلتية
لة عز تان ينفع شيئا وال الخو في المسيح يسوع ال الألنّ »(٘ٔ)يكون عامة بالمحبة، أنْ  . أ

اإليمان  إن الذين يقولون إنّ )يقول البابا شنودة الثالث: (ٙٔ)«بالإليمان العامل بالمحبة
عن األعمال،  وحده ىو الذي يبرر اإلنسان، ويوقفون اإليمان كعنصر قائم بذاتو بعيداً 

إن كان في كل اإليمان حتى أنقل »يذا النص: بىؤالء ال أوقفيم أنا، بل يوقفيم بولس 
 (ٚٔ)(  «الجبال، وليست لي محبة فمست شيئا

اإليمان  تعمم أييا اإلنسان الباطل أنّ  ولكن ىل تريد أنْ »(ٛٔ)، أن يكون حي . ب
 (ٜٔ)«تيمأعمالبدون

 (20).ثانيا: تقديم توبة صادقة
 التوبة من النصوص التالية: وتتضح أىمية

 (21)«مكونيلم تتوبوا فجميعكم كذلك ت أقول لكم: بل إنْ »قول المسيح:  -ٔ
 (22)«تميق بالتوبة ماراً ثاصنعوا أ»قول القديس يوحنا المعمدان:  -ٕ
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 (23). ليا شروط في المفيوم األرثوذكسي والكاثوليكيالتوبة الحقيقيةو
 ندامتو عمى الخطايا السالفة. لقمب و انسحاق ا -ٔ
 عزم ثابت عمى إصالح السيرة، وال فائدة لمتوبة بدون ىذا الشرط.  -ٕ
 ئخطية، والرجاء في قبول المسيح لمخاط إيمان وطيد بالمسيح الذي يغفر كلّ  -ٖ

 ميما كانت خطاياه. 
 .شفوي بالخطايا أمام األب الروحي اعتراف -ٗ

 
 (24). لمخالصثالثا: ممارسة األسرار الكنيسة الالزمة 

رحمتو خمصنا بغسل  یبمقتض»(ٕ٘)«من آمن واعتمد خمص»سر المعمودية:  -ٔ
 (26)«الروح القدس وتحديدالميالد الثاني

 (ٕٚ)«دم يسوع ابنو يخمصنا من كل خطية»سر اإلفخارستيا:  -ٕ
 (28)«الذي ختمنا أيضا وأعطي عربون الروح في قموبنا»سر الميرون:  -ٖ
اعترفنا بخطايانا فيو أمين وعادل حتى يغفر لنا  إنْ »: ( االعتراف)سر التوبة   -ٗ

ينال  اإلنسان بعد أنْ  وتكمن أىمية ىذا السر في أنّ (ٜٕ)«من كل إثم  ويطيرناخطايانا
و قد يعود ويخطئ مرة أخرى وذلك وغفران الخطايا في المعمودية فإنّ  (الميالد الجديد)

اإلنسان لم يأخذ العصمة من الخطأ، وليذا فيو في حاجة إلى غفران جديد  ألنّ 
 (ٖٓ)«سر التوبة واالعتراف دورلخطاياه، وىنا يأتي

 
 (31).رابعا: أىمية األعمال الصالحة لنيل الخالص

ىي تمك األعمال التي )األعمال الصالحة بقولو: (ٕٖ)نام يويعرف السيد قورلس ب
الفضائل عدا فضيمة اإليمان، وىي كثيرة جدا، أشيرىا خوف تكون من ممارسة سائر 

 (ٖٖ)( اهلل والرجاء والمحبة و التوبة
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فاألعمال الصالحة الزمة من أجل نيل الخالص عند األرثوذكس والكاثوليك؛ 
األعمال  نّ ) إولكن وجودىا لوحدىا ال يكفي لمخالص، يقول البابا شنودة الثالث: 

 (ٖٗ)( ايبيا ولكنو ال يتم بدونالخالص بسب الصالحة ال يتمّ 
 :ولنيل الخالص باألعمال الصالحة يستدلون بما يأتي

ولكن  لو إيماناً  أنّ  قال أحدٌ  ما المنفعة يا أخوتي إنْ )قول يعقوب في رسالتو: 
 (ٖ٘)( يخمصو  ليس لو أعمال، ىل يقدر اإليمان أنْ 

أنفسيم  فإنيم إنما يخمصون»كما يؤكد ىذا المعنى ما ورد بسفر حزقيال: 
 (ٖٙ)«ببرىم

 : فيستدلون بما يأتيأىمية األعمال في الدينونة في اليوم األخير  أما عن
أبيو مع مالئكتو،  مجدابن اإلنسان سوف يأتي في  فإنّ »قول المسيح:  -ٔ

 (ٖٚ)«وحينئذيجازي كل واحد حسب عممو 
لكم وا الممكوت المعد ثر تعالوا يا مباركي أبي، »ثم يقول الممك لمذين عن يمينو: 

ثم يقول أيضا لمذين  «، عطشت فسقيتمونييمنذ تأسيس العالم، ألني جعت فأطعمتمون
يس ومالئكتو، ألني ة اإلبمدية المعدّ ببوا عني يا مالعين إلى النار األاذى»عن اليسار: 

دي واألبرار بقوني.... فيمضي ىؤالء إلى عذاب أي، عطشت فمم تسنجعت فمم تطعمو 
 (ٖٛ)«إلى حياة أبدية

حسبما  كنا ال نكل، فإذاً  تفشل في عمل الخير ألننا سنحصد في وقتو إنْ فال »
 (ٜٖ)«لنافرصة فمنعمل الخير لمجميع

 (40)«جازي كل واحد كما يكون عممووىا أنا آتي سريعا وأجرتي معي ألُ »
واحد  أننا جميعا ظير أمام كرسي المسيح لينال كلّ  قول بولس: "ألنو البدّ  -ٕ

 (41)«اً كان أم شر  بالجسد بحسب ما صنع خيراً  ماكان
مّ أعمال اإلنسان إمّ )يقول البابا شنودة الثالث:  ا شريرة، فاألعمال الشريرة ا صالحة وا 

ا األعمال الصالحة فيي الزمة لمخالص، وعدم مك اإلنسان وتفقده خالصو، أمّ ُتي
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األعمال الصالحة وحدىا و ال ثمرة لو، ولكن اإليمان ميت وعمى أنّ  عمى أنّ  وجودىا يدلّ 
 (ٕٗ)(بدون استحقاقات دم المسيحخالص بدون إيمان وبدون معمودية و ال تكفي لم

 عمى العمل الصالح: وأىميتيا والمثابرة والمجاىدة الثبات في اإليمانخامسا: 
يجب عمى اإلنسان أن يكافح ويناضل في سبيل أن يتمتع بالخالص ويحتفظ »

 (ٖٗ)«يحرم اإلنسان نفسو من الخالص بو، إذ من الممكن أنْ 
 (ٗٗ)«الذي يصير إلى المنتيى فيذا يخمص »من أجل ىذا يقول المسيح: 

ن كان البار بالجيد يخمص»  (٘ٗ)«وا 
 (ٙٗ)«ورعدة  موا خالصكم بخوفٍ مّ ت»
 (ٚٗ)«ك إذا فعمت ىذا تخمص نفسك داوم عمى ذلك ألنّ الحظ نفسك والتعميم و »
 (ٛٗ)«كميل الحياةإكن أمينا إلى الموت فسأعطيك »

 
، واعتبره تاماً  الكاثوليكية ىذا التعميم رفضاً رفضت الكنيسة األرثوذكسية و 

م تتوان الكنيسة الكاثوليكية األرثوذكس بدعة أطمقوا عمييا "بدعة الخالص في لحظة"، ول
اإليمان المبرر ىو  عى أحد أنّ إذا ادّ »عميميا: لعن من يعتنقيا حيث كان من تفي 

اإليمان ىو وسيمة  بساطة الثقة بالنعمة اإلليية الماحية لمخطايا من أجل المسيح أو أنّ 
 (ٜٗ)«اً التبرير فميكن ممعون

 جممة من االعتراضات منيا: أوردوا ن ليذه العقيدةيالرافض ولكنّ 
اهلل تعالى الذي يأمر بالكمال والسموك بالسيرة الصالحة،  کمالو يضادّ نّ إ:أوالا 

وىو بحسب زعميم الباطل يخمصيم فقط بمجرد اإليمان  وكيف يكون كالم اهلل قدوساً 
 (ٓ٘). كانت صالحة أو سيئة وال ينظر إلى أعماليم إنْ 

)تعالى عن ىذه و ىميم أنّ و بحسب و و ينسب هلل تعالى الظمم؛ ألنّ إنّ  :ثانياا 
 اهلل ليس بظالم ألنّ )يقول بولس:  (ٔ٘)ينسى أتعابنا وال يكافئنا عمى جيادنا، المقوالت(

حتى ينسى عممكم وتعب المحبة التي أظيرتموىا نحو اسمو ، إذ قد خدمتم القديسين 
 (ٕ٘)( وتخدموىم
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و ما دام ألنّ  ؛ىذا التعميم يحقر وصايا اهلل وييين شريعتو المقدسة إنّ :ثالثاا 
الخطايا ميما عظمت ال تفقد صاحبيا  باإليمان وحده دون األعمال، وأنّ الخالص 

 (ٖ٘).يا في ىذه الحالة تكون وسيمة زائدةمن وجود الشريعة؛ ألنّ  الخالص، فال فائدة  إذاً 
وخزي يخجل منو كل مسيحي يشعر بالتقوى والغيرة  ىذا التعميم عارٌ  إنّ  :رابعاا 

 لالستقامة واألعمال الصالحة، وقد قال أحدُ  عمى تعميم اهلل، وقد تبرأ منو كل محبٍ 
قد ) عند تفسيره رسالة مار يعقوب الرسول: -سيو يغرس کروس-عمماء البروتستانت 

ن أحب التقوى أي.... الذي يمزم أن يخالفو كل مد في ىذا العصر التعيس ذلك الر دّ جت
 (من األعمال مواً البتة خُ  اإليمان ال يفيد أحداً  وخالص القريب، فإنّ 

غواية.... وليس و  ميوغمط وخ فيإنو ضالل ليس بخف)جرجيوس بولس: وقال
 (ٗ٘)( يرجع اإلنسان عن آرائو ما دامت مخالفة لروح الكتاب  بعيب أنْ 

حسب أعمالنا وأقوالنا  یعدل اهلل تعالى الذي أخبر أننا سنجاز  و يضادّ نّ إ:خامساا 
ألنو ال بد أننا »ألنو القائل عمى لسان بولس:  (٘٘)؛وحتى أفكارنا ، ال بحسب إيماننا فقط

جميعا نظير أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا 
 (ٙ٘)«اً كان أم شر 

إّن ىذا التعميم يقود الى التمادي في اإلثم ؛ أنو إذا لم تكن األعمال  :سادساا 
ذا كان اهلل يقبل الخاطئ كبار مجرد شرط اإليمان الصالحة  ضرورية فال فائدة منيا، وا 

 (ٚ٘)بالمسيح فما الفائدة من الصالح ولماذا ال نعيش بالخطية؟! 
و يخالف روح الكتاب المقدس عمى خط مستقيم، واألدلة والشواىد كثيرة إنّ  :سابعاا 

من يقول لي با ارب  كلليس»سد: ص الذي يقطع شأفة ىذا التعميم الفاوأبرزىا قول المخمّ 
 (ٛ٘)«يا رب يدخل ممكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات
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 خانياملبحج ال
 شرط اخلالص عند الربوتستانت

 وفيه حالث مطالب:
 

 
: 

بمجرد اإليمان بيسوع  يتمّ الخالص الكنيسة البروتستانتية أنّ  ىنالك اعتقاد عند
الصالحة فمع أنيا تعتبر برىان عند المسيحي، فيي دليل إيمانو  المسيح، وأما األعمال

 (ٜ٘)الحي، إال أنيا غير ضرورية لمخالص. 
 (ٓٙ)«آمن بالرب يسوع فتخمص »يعتمدون عمى النص التالي: فيم 

 جاء في شرح أصول اإليمان: 
 المسيح الذي تقبمو بواسطة اإليمان فقط؟  س: لماذا قيل في القاعدة: برّ 

األعمال تبررنا أو تشارك اإليمان  من تعميم من يقول: "إنّ  اً ج: قيل ذلك حذر 
 (ٔٙ)تبريرنا"في

 
 

 (ٕٙ). أوال: صفات اإليمان الذي يحصل بو الخالص عند البروتستانت
لإلعالنات اإلليية حيث يسمم العقل بصدق األسفار المقدسة،  يالقبول العقم -ٔ

المعد ليم بالمسيح، وبصحة ما يقولو الكتاب المقدس عن حالة  وبحقيقةالخالص
اإلنسان الطبيعية الساقطة واحتياجو إلى المسيح، وىذا وحده ال يفيد صاحبو لمخالص، 

 بل تحصل بو اليدايةفي طريق اإليمان الخالصي. 
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اري عمى المسيح باعتباره الرب والمخمص، وىذا يتضمن ياالتكال االخت -ٕ
م ليسمطة المسيح عمييم، وقبول المسيح مخمصاً ببوعدم استحقاقيم و اعترافيم بالذن

 لممغفرة والتكفير والحياة الروحية، ويستدلون بما يمي: والتمسك بو طريقاً 
"ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيو أنا فمن يعطش إلى األبد، بل الماء  . أ

 (ٖٙ)الذيأعطيو يصير فيو ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية"
 (ٗٙ)ب يسوع فتخمص أنت وأىل بيتك "الر "آمن ب . ب
"وأما كل الذين قبموه فأعطاىم سمطانا أن يصيروا أوالد اهلل، أي المؤمنون  . ت
 (٘ٙ)باسمو"

الحواس أبدا عن التجديد، ويشغل العقل و  واإليمان الخالصي عندىم ال ينفصل
ألجل ري بالمسيح و بروح االتكال عميو الباطنة واإلرادة، وال يتم إال بالتمسك االختيا

 الخالص.
 ثانيا: موضوع اإليمان الخالصي.

 لإليمان الخالصي موضوعان: عام و خاص. 
 فأما العام: فيو المعمنات اإلليية جميعيا. 

حيث يعتمد اإليمان الخالصي  ،مفتديوأما الخاص: فيو المسيح وعممو باعتباره 
ال عمى الفادي، واألدلة عمى أن الوعد اإلليي بالخالص بواسطة المسيح واالتك یعم
 (ٙٙ)ذا ىو موضوع اإليمان الخالصي الخاص كثيرة منيا:ى

يؤمنوا بو، وكل من يؤمن  شيادة المسيح الذي طمب من الناس أنْ  -ٔ
لكي ال ييمك كل من يؤمن بو بل تكون ففي النص)) األبدية،تكون لو الحياة بو
ن  (ٚٙ)،((الحياة األبديةلو  ين؛ ألنو الذييؤمن بو ال يدان، والذي ال يؤمن قد دِ ))وا 

 .اتعالى اهلل عن ذلك عموا كبير  (ٛٙ)((لم يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد
ىو اإليمان بالمسيح كثيرة  )حسب ما يّدعون(شرط الخالص  والنصوص عمى أنّ 

 جدا. 
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ما يطمب من أجل الخالص ىو لزوم قبول المسيح، وقبول الشيادة  -ٕ
فالمسيح  )جّل اهلل(التي شيد بيا اهلل عنو، واإليمان بأن المسيح ابن اهلل الحي 

عند البروتستانت ىو موضوع اإليمان الذي يؤكد الخالص بالنظر إلى المسيح 
مسيح فقد ولد من يسوع ىو الكل من يؤمن أنّ ))واإلتيان إلييوتسميم النفس لو 

 (ٜٙ)(( اهلل
يكون باإليمان بالمسيح، وليس المقصود (ٓٚ)التبرير تعميم الرسل أنّ  -ٖ

ىنا اإليمان العقمي وال مجردالثقة العامة باهلل، وال التصديق بالقول اإلليي، وال 
بر اهلل باإليمان ))اليقين بالحقائق األبدية، بل اإليمان الذي موضوعو المسيح 

 (ٔٚ)(( ى كل وعمى كل الذين يؤمنون بيسوع المسيح إل
 

 
ويستشيدون (ٕٚ)التبرير يكون باإليمان وليس باألعمال، يعتقد البروتستانت أنّ 

 : بالنصوص اآلتية
 الكتاب المقدس. بما صّرح بوأوال: 

بين اإليمان ىذا ما يقولو الكتاب المقدس، وال يوجد فيو ما يخالفو، فالكتاب يميز 
اإلنسان  إذ نعمم أنّ »لفائدة اإليمان في التبرير، وعدم فائدة األعمال فيو:  واألعمال بياناً 

ال يتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح، 
، (ٖٚ)«ر جسد مارّ بال يتألنو بأعمال الناموس ؛لتبرر بإيمان يسوع، ال بأعمااللناموس

اإليمان جميع األعمال من الوجو الواحد و  لمقابمة ىنا ليست بين أنواع األعمال بل بينفا
 من الوجو اآلخر.

وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من اهلل »
 ه الذي من الناموس، ورغب أن يكون لو البرّ رّ بفقد رفض الرسول كل ثقة ب(ٗٚ)«باإليمان

 الذي من اهلل باإليمان. 
 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ هلحق) /العذدرابع /الوجلذ ال رابعةهجلة الذراسات الوستذاهة . السنة ال

 
 

 

 
 
 

266 

 المسيح قد مات عبثا. لكان   ،التبرير باألعمال  قمنا إنّ : لو نياثا
موس بر، فالمسيح إذا مات بال لست أبطل نعمة اهلل، ألنو إن كان بالنا»

 (٘ٚ)«سبب
 (ٙٚ)«قد تبطمتم عن المسيح أييا الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة»

 باألعمال لما كان بالنعمة المجانية ثانيا: لو كان التبرير
كان  فإنّ »النعمة واألعمال متضادان دائما في أمر الخالص، بدليل قولو: 

نْ  ال فميست النعمة بعد نعمة، وا  كان باألعمال فميس بعد  بالنعمة فميس بعد باألعمال، وا 
ال فالعمل ال يكون بعد عمال  (ٚٚ)«نعمة، وا 

وذلك ليس منكم، ىو عطية اهلل، ليس من صون باإليمان ألنكم بالنعمة مخمَّ »
كان التبرير باألعمال، فقد انتفى الخالص بالنعمة  فإنْ  (78)«يفتخر أحد  اليأعمال ک

 وبطل قول الكتاب بذلك.
 أنّ  عى أحدٌ تقول الكنيسة الرومانية: إذا ادّ )القس صموئيل بند کت:  يقول

اإليمان المبرر ىو بساطة الثقة بالنعمة اإلليية الماحية لمخطايا من أجل المسيح، أو 
 ممعونا. کنياإليمان ىو وسيمة التبرير فم أنّ 

 متناقضتان لنوال الخالص.طريقتان مختمفتان و  فأمامنا
الخالص ىو نتيجة األعمال الصالحة، وتناول العشاء السري  تقول: إنّ  األولى
 والمعمودية. 

من اهلل، ويمكن الحصول عميو  ةٌ بالخالص ىو ى الثانية تقول: إنّ  والطريقة
منيما صحيحة واألخرى  واحدةً  ىاتين الطريقتين متناقضتان فإنّ  باإليمان وحده، وبما أنّ 

 (ٜٚ)( باطمة 
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ما ال يستطيع أن  وىو الناموس من اإلنسان )الطاعة الكاممة( ىو ما يطمبو : إنّ رابعا
 .يعممو 
ألن جميع الذين ىم من أعمال الناموس ىم تحت لعنة، ألنو مكتوب: ممعون »

 (ٓٛ)«كل من ال يثبت في جميع ما ىو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل بو
 مکانييحيناموس قادر أنْ  یفيل الناموس ضد مواعيد اهلل؟ حاشا! ؛ ألنو لو أعط»

بالحقيقة البر بالناموس، لكن الكتاب أغمق عمى الكل تحت الخطيئة ليعطي الموعد من 
 (ٔٛ)«إيمان يسوع المسيح لمذين يؤمنون

 (ٕٛ)«يعمل بالناموس و ممتزم أنْ ن أنّ تإنسان مخت لكن أشيد أيضا لكلّ »
ال الخالص بإيماننا باستحقاقات المسيح ننإننا )القس صموئيل بند کت:  يقول

و عطية اهلل، فكل الذين يؤمنون بالمسيح يخمصون، والذين وباإليمان فقط، إذ أنّ 
 (ٖٛ)( األعمال الصالحة ىي النتيجة الحتمية لإليمان يثمروا، إذ أنّ  يخمصون يجب أنْ 

ألنكم بالنعمة مخمصون باإليمان، وذلك ليس منكم، ىو عطية اهلل، ليس من »
 (ٗٛ)«يفتخر أحد اليأعمال ک

 التبّرر ال يكون باألعمال الصالحة ، فال يمكنيا تكفير الذنوب والمعاصي. إنّ : خامساا 
ن يطمب اهلل، ار وال واحد، ليس من يفيم، ليس مكما ىو مكتوب: إنو ليس ب»

 (٘ٛ)«الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صالح، ليس وال واحد
 

 (ٙٛ)لإليمان الخالصي نتائج من أبرزىا:  البروتستانت أنّ  يرى
يصفح عن كل  الذي ينشأ عن المصالحة المبنية عمى وعد اهلل: بأنْ  السالمأواًل: 

قبميم يويسامحيم و  )جّل اهلل العظيم(الذين يؤمنون بالشيادة التي شيد بيا الرب عن ابنو 
كذلك السالم الذي ينشأ عنو قد  اً أو قوييفا اإليمان قد يكون ضع كما أنّ ويخمصيم، و 
 أو دائما قويا.  يفاً ضع يكون متقطعاً 
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مع المسيح »االتحاد بالمسيح فيصير اإلنسان شريكا لممسيح في حياتو: ثانيًا: 
ما أحياه في مبت فأحيا ال أنا، بل المسيح يحيا في، فما أحياه اآلن في الجسد فإنّ صُ 

 (87)«أحبني وأسمم نفسو ألجمياإليمان إيمان ابن اهلل الذي 
يصل إلى درجة اليقين  اليقين: ويمكن وجود اإليمان الصحيح بدون أنْ  ثالثًا:

اليقين من نتائج اإليمان الممكنة، وىو ثمر شيادة الروح الداخمية  الثابت، عمى أنّ 
ن لم يكن من جوىر اإليمان، إال  (ٛٛ)مت شروط الخالصيا قد تمّ لمقموب بأنّ  واليقين، وا 

 التي يجب أن يجتيد المرء في بموغيا. لحسنةأنو من توابعو ا
إذ نعمم أن اإلنسان ال يتبرر بأعمال الناموس، »باإليمان بالمسيح:  التبريررابعًا: 

سوع ال بأعمال ييضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان بل برمان يسوع المسيح، آمنا نحن أ
 (ٜٛ)«ر جسد ماو بأعمال الناموس ال يتبرّ ألنّ  ؛الناموس

ابنو  اهلل العالم حتى بذلَ  و ىكذا أحبّ فإنّ تأكيد خالص المؤمن الحقيقي»خامسًا: 
وقال المسيح:  (ٜٓ)«من يؤمن بو، بل تكون لو الحياة األبدية الوحيد كي ال ييمك كلّ 

بل قد  ،وال يأتي إلى دينونةمن يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسمني فمو حياة أبدية، )
 أنا ىو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إنْ )وقال:  (ٜٔ)( انتقل من الموت إلى الحياة

كل ما يعطيني األب فإلي يقبل، ومن يقبل )(ٕٜ)( من ىذا الخبز يحيا إلى األبد أكل أحدٌ 
بن كل من يرى اال أنّ )ألن ىذه ىي مشيئة الذي أرسمني  (ٖٜ)( إلي ال أخرجو خارج

كما  موضوع روميةو  (ٜٗ)،(ويؤمن بو تكون لو حياة أبدية، وأنا أقيمو في اليوم األخير
ىو البرىانعمى تأكيد خالص المؤمنين، والقضية التي قصد  اإلصحاح الثامن في

و ال شيء من الدينونة اآلن عمى الذين ىم في المسيح يسوع، الرسول إثباتيا فيو ىي أنّ 
 (ٜ٘)«دانوايينفصموا عن المسيح و  ييمكوا أو أي ال يمكن أنْ 
يقول القس  (ٜٚ)،ويطير القموب (ٜٙ)،اإليمان يعمل بالمحبة التقديس، فإنّ سادسًا: 
بو نحيا بل حمول الروح القدس في قموبنا و بو نقرر بو، و بفباإليمان نت)جيمس أنس: 

عرف اهلل نرى، وىو الواسطة الوحيدة لواإليقان بأمور ال تُ  ىثقة بما يرجو الألنّ  ؛ونتقدس
دية التي ال بلمجسد، ألننا بو نرى األمور األ العين بمنزلةواألمور الروحية، فيو لمنفس 
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 ؛ترى، وندرك قوتيا وقيمتيا، وبذلك تفقد األمور الوقتية المنظورة قوتيما عمى التنفس
كما في مذين يحبونو، ويتحدث العبرانيين ىا اهلل لألنيا ال تقاس باألمور التي أعدّ 

يقف وحده ضد  عن قوة اإليمان، فقد استطاع نوح باإليمان أنْ  ح الحادي عشراإلصحا
خرون أن يقيروا ممالك بو قدر آيقدم ابنو الوحيد.. ..، و  بو قدر إبراىيم أنْ العالم و 

بو سدوا أفواه أسود وأطفأوا قوة النار، وغيرىم تقووا بو من ضعف ، و اً ويصنعوا بر 
شر والقتل رىم باإليمان احتمموا الرجم والنّ وصاروا أشداء في الحرب. ...، وغي

نّ   (ٜٛ)( كل أولئك حصموا بإيمانيم عمى الصيت الحسن بالسيف....، وا 

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات، والشكر لو عمى تيسير الصعاب وتذليل العقبات، 
))الخالص عند الطوائف المسيحية ب  وسومحتى تم بواسع فضمو إنجاز ىذا البحث الم

 وقد توصمت من خاللو إلى عدة نتائج أجمميا في النقاط التالية: الثالث(( 
إلى خاتميم ( )إن دين اهلل الذي بعث بو جميع األنبياء والرسل من لدن آدم  -ٔ

دين واحد قائم عمى توحيد اهلل في ربوبيتو وألوىيتو وأسمائو وصفاتو، ومنيما  ()محمد 
 (.ی)و المسيح عيسجاء ب

أىم عامل مؤثر في  يعد( )إن تحريف اإلنجيل الذي أنزل عمى المسيح  -ٕ
 انحراف النصرانية. 

 إن كفر النصارى ناشئ عن جيميم بالحق وضالليم فيو -ٖ
 إن تناقض دين النصارى اليوم بجميع طوائفيم يعود إلى سببين: -ٗ
 المقدس المنقطع السند، والذي يعج باألغالط واالختالفات کتابيمفيتحر *

آخر فحسب، بل داخل اإلصحاح ت بين سفر وآخر، وال بين إصحاح و ليس والتناقضات
االنجيل المنزل عمى  الواحد أحيانا! ! مما يستحيل معيا االعتقاد بأن ذلك الكتاب ىو

 (.عيسى )
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في التحريف مصمحة ليم أو انتصارًا  *تحريف عمماء النصارى لدينيم عمدًا إذا رأوا
 لطائفتيم .

كان لمفمسفات المحيطة بالنصارى أثر كبير في انحراف النصرانية، حيث تجمى  -٘
 نيبوضوح تأثر آباء الكنيسة بالفمسفة األفالطونية والغنوصية وغيرىا، مما أخرج د

إلى التثميث، ومن البساطة إلى التعقيد، ومن الوضوح إلى المبس  التوحيدالنصارى من
 والغموض.

يمس  جوىريفي تصور المعتقد خالف الثالث إن الخالفات بين طوائف النصارى -ٙ
الذي انبثق  نومفومشيئتو، واأل ()قواعد دينيم، حيث اختمفوا حول: طبيعة المسيح 

منو الروح القدس، والممك األلفي، والمطير، وصكوك الغفران، ورئاسة البابا الروماني 
وعصمتو عن الخطأ، والخالص، والعقائد المريمية، واألسرار الكنسية، وليم خالفات 

 . حصرىاأخرى يصعب
تفنن عمماء النصارى بجميع طوائفيم منذ القرون األولى لمنصرانية وحتى اليوم  -ٚ
عقائدىم المميئة بالتناقض واالضطراب، والتي ال يمكن لمعقل السميم أن  عني الدفاعف

يقبميا أو يتصورىا فضال عن أن يؤمن بما، وتعميميم السائد ألتباعيم التسميم المطمق 
 سرا يفوق كل المدارك البشرية. بصفتيالتمك العقائد

من بني جمدتيم النصارى بالتعصب ضد المخالفين، ولو كانوا  طوائفاشتيرت -ٛ
المشتركين معيم في أصل دينيم، وقد نتج عن ذلك تكفير بعضيم بعضا، ومعارك 
طاحنة راح ضحيتيا ماليين البشر من النصارى، وانشقاقات شطرت جسد الكنسية عبر 

 .القرون
 :ـمن اجل ذلك أوصي ب

الحث عمى إجراء المزيد من األبحاث والدراسات المتخصصة في مجال مقارنة  -ٔ
ان والقيام عمى ترجمتيا ونشرىا عبر وسائل اإلعالم المختمفة، وتيسير شبل األدي

 الوصول إلييا. 
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توفير المصادر والمراجع الميمة التي تتعمق باألديان عمى مستوى الجامعات  -ٕ
 حثين إلتمام أبحاثيم العممية.السعودية الطالب العمم والبا

إقامة المؤتمرات والمناظرات العالمية من المؤىمين لخوض ىذا الغمار، وتقديم  -ٖ
مطمق الدعمميم لبيان و كشف حقيقة عقائد النصارى القائمة عمى أصول وثنية، متبعين 
منيج المعادلة بالتي ىي أحسن، ونشر وقائع تمك المناظرات والمؤتمرات بعد ترجمتيا 

 م المختمفة.عبر وسائل اإلعالإلى أكثر من لغة
 إنشاء مراكز إسالمية متخصصة في بالد العالم المختمفة تيدف إلى: -ٗ
نشر اإلسالم بالدعوة إليو عن طريق تأىيل الدعاة الذين يممكون حظا وافرة من  - أ

العممالشرعي يمكنيم من الدعوة إلى اهلل عمى بصيرة، متبعين المنيج الرباني وجادليم 
 بالتييي أحسن.

المسممين الجدد، وتعميميم أمور دينيم، والصبر عمى ذلك توعية وتثقيف  -ب  - ب
 .مع بذاللمال ىم ترغيبا ليم في الثبات عمى اإلسالم

تعقب الكتب التي تثير الشبيات حول اإلسالم من كتب النصارى وغيرىم  - ت
 والردعمييا، 

 إنشاء قنوات إعالمية خاصة لنشر اإلسالم بمغات مختمفة.  ث_ 
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 ليوامشا
                                                           

 .ٗٔسورة المائدة ، من اآلية/(ٔ)
محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل  - صحيح البخاري(ٕ)

ىـ(، تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت ٕٙ٘)ت:
، برقم ٓٙ/ٗ، َباب اْلِكْسَوِة ِلْْلَُساَرى: مٕٕٓٓىـ /ٕٕٗٔ، ٔ)الطبعة السمطانية(، ط

(ٖٜٓٓ. ) 
في كتبيم" : كما أّن المسيح واحد، وروح اهلل في وىو قول باالتحاد والحمول، وقد جاء (ٖ)

الكنيسة واحد ، ىكذا الكنيسة في جوىرىا واحدة" . تاريخ انشقاق الكنائس، 
 . ٜٔم: ص/ٜٔٛٔجراسيموس مسّرة، المطبعة االبراىيمية، االسكندرية، 

أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت:  -معجم مقاييس المغة، البن فارس(ٗ)
تحقيق: عبد السالم محمد ىارون، دار الجيل، ىـ(، ٜٖ٘

 .ٕٛٓ/ٕ: مٜٜٚٔىـ/ٜٜٖٔبيروت،
أبي الفضل محمد بن مكرم المصري )ت: -لسان العرب، البن منظورينظر:  (٘)

 .ٕٙ/ٚ، مادة )خمص( : مٜٜٓٔىـ/ ٓٔٗٔ، ٔىـ( دار صادر، بيروت، طٔٔٚ
الكتابية االولى بشبرا"  يقين الخالص، القس لبيب ميخائيل "راعي الكنيسة المعمدانية (ٙ)

 .ٛ: ص/ٔلجنة مطبوعات الكنيسة المعمدانية، القاىرة ، ط
 .ٖٛٔالمدخل الى العيد الجديد، القس فييم عزيز ، دار الجيل، بيروت: ص/ (ٚ)
، د. القس اندراوس واطسون، د. القس ابراىيم سعيد، دار شرح أصول االيمان (ٛ)

 .ٔ٘ٗ: ص/ٗالثقافة المسيحية، القاىرة، ط
، معاني الكممات الصعبة في الكتاب المقدس، إعداد القس قاموس الكتاب المقدس (ٜ)

 .ٜٓٙ: ص/ميالد ديب يعقوب، الخدمة العربية لمكرازة باالنجيل
: ، نقوال أميزي، دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية، بيروتكنز النفائس (ٓٔ)

ة، القس ابراىيم عبد بين المذاىب المسيحي ، وينظر: الفروق العقيديةٕٚٔص/
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السيد ميخائيل، راعي كنيسة مارجرجس بحدائق المعادي مطبعة المحبة ، عزبة 
 .ٙٔ: ص/مٜٜٙٔ، ٖٔالبكري، مسطرد، ط

، القس بيشويحممي"كاىن كنيسة االنبا ينظر: عقائدنا المسيحية االرثوذكسية (ٔٔ)
سى ، دار نوبار انطونيوس"، مراجعة وتقديم: نيافة االنبا بيشوي، نيافة االنبا مو 

، ومختصر التعميم المسيحي لمكنيسة ٕٚٛ: ص/  ٔلمطباعة، بيروت، ط
المقدسة، عّربو عن الطبعة الالتينية األصمية، المتروبوليت: حبيب  الكاثوليكية

باشا، المطران يوحنا منصور، المطران :كيرلس سميم بسترس، األب : حنا 
 .ٖٓ: ص/latinseminary, orgالفاخوري، نشر: 

 .ٕٗ/ٛيوحنا: انجيل (ٕٔ)
 .ٙٔ/ٖيوحنا : انجيل (ٖٔ)
 .ٛٔ/ٖيوحنا: انجيل (ٗٔ)
، وعقائدنا المسيحية ٚٔمختصر التعميم المسيحي لمكنيسة الكاثوليكية:ص/ (٘ٔ)

 .ٕٚٛاالرثوذكسية: ص/
 .ٙ/٘الرسالة الى اىل غالطية:  (ٙٔ)
 .ٕ/ٖٔالرسالة االولى الى اىل كورنتوس:  (ٚٔ)
 .ٕٚٛ، وعقائدنا المسيحية االرثوذكسية: ص/ٕٚٔكنز النفائس: ص/ (ٛٔ)
 .ٕٓ/ٕرسالة يعقوب:  (ٜٔ)
 .ٕٚٛعقائدنا المسيحية االرثوذكسية: ص/ (ٕٓ)
 .٘-ٖ/ٖٔانجيل لوقا:  (ٕٔ)
 .ٛ/ٖانجيل متى:  (ٕٕ)
، االرشيدياكون حبيب جرجس، مكتبة المحبة، القاىرة، ر الكنيسة السبعةاينظر: أسر  (ٖٕ)

، والالىوت ٜٕٚ/ٕيكية: ، والتعميم المسيحي لمكنيسة الكاثولٕٓٔ-ٔٓٔ: ص/ٗط
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الثالث، الكمية االكميريكيةلالقباط االرثوذكس، مطبعة االنبا  لبابا شنودةاالمقارن، 
 .ٖ٘ٔ/ٔ: ٕرويس االوفست بالعباسية، ط

 .ٕٛٛ، وعقائدنا المسيحية االرثوذكسية: ص/ٕٓالفروق العقيدية: ص/ (ٕٗ)
 .ٙٔ/ٙٔانجيل مرقص:  (ٕ٘)
 .٘/ٖالرسالة الى تيطس:  (ٕٙ)
 .ٚ/ٔرسالة يوحنا االولى:  (ٕٚ)
 .ٕٕ/ٔالرسالة الثانية الى اىل كورنتوس:   (ٕٛ)
 .ٜ-ٛ/ٕرسالة يوحنا االولى:  (ٜٕ)
 .ٕٛٛعقائدنا المسيحية االرثوذكسية: ص/ (ٖٓ)
، البابا ، الخالص في المفيوم االرثوذكسيٜٕٛينظر: عقائدنا االرثوذكسية: ص/ (ٖٔ)

شنوده الثالث، الكمية االكميريكيةلالقباطالالثوذكس، مطبعة االنبا رويس االوفست، 
 .ٖ٘: ص/ٙالقاىرة، القاىرة، ط

رئيس أساقفة  ، السيد قورلس بينام بني"الدرة النفسية في بيان حقيقة الكنيسة (ٕٖ)
"، طبع في دير اآلباء الدومينكان، الموصل وما يمييا عن ممة السريان الكاثوليك

 .ٔ: ص/مٚٙٛٔ
 .ٖٚٔالدرة النفسية في بيان حقيقة الكنيسة: ص/  (ٖٖ)
، وينظر: عقائدنا المسيحية ٜٖالخالص في المفيوم االرثوذكسي: ص/ (ٖٗ)

 .ٜٕٛاالرثوذكسية: ص/
 .ٗٔ/ٕيعقوب:  (ٖ٘)
 .ٗٔ/ٗٔحزقيال: (ٖٙ)
 .ٕٚ/ٙٔمتى:  (ٖٚ)
 .ٙٗ-ٖٗ/ٕ٘متى:  (ٖٛ)
 .ٓٔ-ٜ/ٙالرسالة الى اىل غالطية:  (ٜٖ)
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 .ٕٔ/ٕٕسفر الرؤيا:  (ٓٗ)
 .ٓٔ/٘الرسالة الثانية الى اىل كورنتوس:  (ٔٗ)
 .ٜٕالخالص في المفيوم االرثوذوكسي: ص/ (ٕٗ)
، المتنيح ، وينظر: الالىوت العقيديٜٕٓعقائدنا المسيحية االرثوذكسية: ص/ (ٖٗ)

االنبا غريغوريوس، دير االنبا رويس بالعباسية، مطبعة شركة الطباعة المصرية، 
 .ٕ٘ٙ/ٕ :مٕٗٓٓ

 .ٖٔ/ٖٔمرقص: (ٗٗ)
 .ٛٔ/ٗرسالة بطرس االولى:  (٘ٗ)
 .ٕٔ/ٕالرسالة الى فميبي:  (ٙٗ)
 .ٙٔ/ٗثيموتاوس: أىمالى  األولىالرسالة  (ٚٗ)
 .ٓٔ/ٕسفر الرؤيا:  (ٛٗ)
ينظر: بدعة الخالص في لحظة، البابا شنودة الثالث، الكمية االكميريكيةلالقباط  (ٜٗ)

 .ٚ: ص/ٕاالوفست بالعباسية ، القاىرة، طاالرثوذكس، مطبعة االنبا رويس 
، حبيب جرجس" مدير الكمية االكميريكية وعميد مدارس االحد الصخرة االرثوذكسية (ٓ٘)

 .ٔٛ: ص/مٜ٘ٛٔ، ٘سابقا" تقديم: بولس باسيمي، ط
 .ٕٛ: ص/المصدر نفسو(ٔ٘)
 .ٓٔ/ٙالرسالة الى العبرانيين:  (ٕ٘)
النظامي، القس جيمس أنس، وت ، الالىٔٛينظر: الصخرة االرثوذكسية: ص/ (ٖ٘)

: راجعو ، القس منيس عبد النور، الكنيسة االنجيمية بقصر الدوبارة ، القاىرة
 .ٓٛٗص/

 .ٕٛالصخرة االرثوذكسية: ص/ (ٗ٘)
 المصدر نفسو. (٘٘)
 .ٓٔ/٘الرسالة الثانية الى اىل كورنتوس:  (ٙ٘)
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 .ٓٛٗ: ص/نظاميالالىوت ال (ٚ٘)
 .ٕٔ/ٚمتى: (ٛ٘)
، وحقائق وأساسيات ٖٔ/ٔ، وينظر : الالىوت المقارن:ٕٚٔ، ٔ٘/كنز النفائس:ص(ٜ٘)

: ، ر. ك. سبرول، ترجمة: نكمس سالمة، دار نوبار، القاىرةاإليمان المسيحي
 .ٕٓ٘ص/

 .ٖٔ/ٙٔأعمال الرسل: (ٓٙ)
 .ٖٕٙشرح أصول اإليمان: ص/(ٔٙ)
 .ٜٙٗينظر: الالىوت النظامي: ص/(ٕٙ)
 .ٗٔ/ٗيوحنا: (ٖٙ)
 .ٖٔ/ٙٔأعمال الرسل: (ٗٙ)
 .ٕٔ/ٔيوحنا: (٘ٙ)
 .ٜٙٗينظر: الالىوت النظامي: ص/(ٙٙ)
 .٘ٔ/ٖيوحنا: (ٚٙ)
 .ٛٔ/ٖ: يوحنا(ٛٙ)
 .ٔ/٘رسالة يوحنا االولى: (ٜٙ)
التبرير عندىم ىو: "فعل النعمة المجانية الذي ُتغفر بو الخطايا جميعًا ، وُيقبمون (ٓٚ)

كأبرار أمامو ، وذلك ألجل مجرد بر المسيح الذي يحسب لنا الذي نقبمو بواسطة 
 .ٕٕٚ: ص/اإليمانفقط" . شرح أصول  اإليمان

 .ٕٕ/ٖالرسالة الى اىل رومية:  (ٔٚ)
 .ٛٚٗىوت النظامي: ص/، والالٕٖٕشرح أصول االيمان: ص/(ٕٚ)
 .ٙٔ/ٕالرسالة الى اىل غالطية: (ٖٚ)
 .ٜ/ٖالرسالة الى فميبي: (ٗٚ)
 .ٕٔ/ٕالرسالة الى اىل غالطية: (٘ٚ)
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 .ٗ/٘الرسالة الى اىل غالطية: (ٙٚ)
 .ٙ/ٔٔالرسالة الى اىل رومية: (ٚٚ)
 .ٛ/ٕالرسالة الى فميبي: (ٛٚ)
بندكت، ترجمة : القس يعقوب صموئيل  العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس،(ٜٚ)

 الفصل العاشر. قاقيش:
 .ٓٔ/ٖالرسالة الى اىل غالطية: (ٓٛ)
 .ٕٔ/ٖ: المصدر نفسو (ٔٛ)
 .ٖ/٘: الرسالة الى اىل غالطية(ٕٛ)
 العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس، الفصل العاشر. (ٖٛ)
 .ٛ/ٕالرسالة الى اىل افسس: (ٗٛ)
 .ٓٔ/ٖالرسالة الى اىل رومية: (٘ٛ)
 .ٔٚٗينظر: الالىوت النظامي: ص/(ٙٛ)
 .ٕٓ/ٕالرسالة الى اىل غالطية: (ٚٛ)
، ورسالة يوحنا ٖٔ/ٔ، والرسالى أىل أفسس: ٕٓ/ٗالرسالة الى اىل رومية: (ٛٛ)

 .ٖٔ/ٗاالولى: 
 .ٙٔ/ٕالمصدر نفسو:  (ٜٛ)
 .ٙٔ/ٖيوحنا: انجيل (ٜٓ)
 .ٕٗ/٘يوحنا: (ٜٔ)
 .ٔ٘/ٙيوحنا: (ٕٜ)
(ٜٖ)ٙ/ٖٚ. 
 .ٓٗ/ٙيوحنا: (ٜٗ)
 .ٕٚٗىوت النظامي: ص/الال(ٜ٘)
 .ٙ/٘الرسالة الى اىل غالطية: (ٜٙ)
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 .ٜ/٘ٔأعمال الرسل:  (ٜٚ)
 .ٕٚٗالالىوت النظامي: ص/(ٜٛ)

، االرشيدياكون حبيب جرجس، مكتبة المحبة، القاىرة، ر الكنيسة السبعةاأسر  -ٔ
 .ٗط
مسّرة، المطبعة االبراىيمية، االسكندرية،  تاريخ انشقاق الكنائس، جراسيموس -ٕ

 .مٜٔٛٔ
صمى اهلل عميو وسمم  -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل )  -ٖ
محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة  -( وسننو وأيامو )صحيح البخاري( -

ىـ(، تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق ٕٙ٘البخاري، أبو عبد اهلل )ت:
 .مٕٕٓٓىـ /ٕٕٗٔ، ٔالنجاة، بيروت )الطبعة السمطانية(، ط

، ر. ك. سبرول، ترجمة: نكمس سالمة، دار حقائق وأساسيات اإليمان المسيحي -ٗ
 نوبار، القاىرة.

، البابا شنوده الثالث، الكمية الخالص في المفيوم االرثوذكسي -٘
 .ٙاالكميريكيةلالقباطالالثوذكس، مطبعة االنبا رويس االوفست، القاىرة، القاىرة، ط

رئيس أساقفة  ، السيد قورلس بينام بني"يقة الكنيسةالدرة النفسية في بيان حق -ٙ
"، طبع في دير اآلباء الدومينكان، الموصل وما يمييا عن ممة السريان الكاثوليك

 م.ٚٙٛٔ
، د. القس اندراوس واطسون، د. القس ابراىيم سعيد، دار شرح أصول االيمان -ٚ

 .ٗالثقافة المسيحية، القاىرة، ط
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س" مدير الكمية االكميريكية وعميد مدارس ، حبيب جرجالصخرة االرثوذكسية -ٛ
 م.ٜ٘ٛٔ، ٘االحد سابقا" تقديم: بولس باسيمي، ط

بين المذاىب المسيحية، القس ابراىيم عبد السيد ميخائيل، راعي  الفروق العقيدية -ٜ
، ٖٔكنيسة مارجرجس بحدائق المعادي مطبعة المحبة ، عزبة البكري، مسطرد، ط

 م.ٜٜٙٔ
عاني الكممات الصعبة في الكتاب المقدس، إعداد ، مقاموس الكتاب المقدس -ٓٔ

 القس ميالد ديب يعقوب، الخدمة العربية لمكرازة باالنجيل.
، القس بيشويحممي"كاىن كنيسة االنبا انطونيوس"، عقائدنا المسيحية االرثوذكسية -ٔٔ

مراجعة وتقديم: نيافة االنبا بيشوي، نيافة االنبا موسى ، دار نوبار لمطباعة، بيروت، 
 .ٔط

 ، نقوال أميزي، دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية، بيروت.كنز النفائس -ٕٔ
، المتنيح االنبا غريغوريوس، دير االنبا رويس بالعباسية، الالىوت العقيدي -ٖٔ

 م.ٕٗٓٓمطبعة شركة الطباعة المصرية، 
الثالث، الكمية االكميريكيةلالقباط االرثوذكس،  لبابا شنودةاوالالىوت المقارن،  -ٗٔ
 .ٕعة االنبا رويس االوفست بالعباسية، طمطب
النظامي، القس جيمس أنس، راجعو ، القس منيس عبد النور، الكنيسة الالىوت  -٘ٔ

 االنجيمية بقصر الدوبارة ، القاىرة.
ىـ( ٔٔٚأبي الفضل محمد بن مكرم المصري )ت: -لسان العرب، البن منظور -ٙٔ

 .مٜٜٓٔىـ/ ٓٔٗٔ، ٔدار صادر، بيروت، ط
 .يد الجديد، القس فييم عزيز ، دار الجيل، بيروتالمدخل الى الع -ٚٔ
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المقدسة، عّربو عن الطبعة  مختصر التعميم المسيحي لمكنيسة الكاثوليكية -ٛٔ
الالتينية األصمية، المتروبوليت: حبيب باشا، المطران يوحنا منصور، المطران :كيرلس 

 .latinseminary, orgسميم بسترس، األب : حنا الفاخوري، نشر: 
أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت:  -مقاييس المغة، البن فارسمعجم  -ٜٔ

 .مٜٜٚٔىـ/ٜٜٖٔىـ(، تحقيق: عبد السالم محمد ىارون، دار الجيل، بيروت،ٜٖ٘
يقين الخالص، القس لبيب ميخائيل "راعي الكنيسة المعمدانية الكتابية  -ٕٓ

 .ٔاالولى بشبرا" لجنة مطبوعات الكنيسة المعمدانية، القاىرة ، ط
 


