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 منهج البحث: املنهج املستخدم في هذا البحث هو منهج االستقراء والتحليل، ثم النقد.
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Abstract  

The aim of the research: to study the concept of (salvation outside the church) in the Catholic Church, in the medieval period, and 

after the Second Vatican Council, in order to find out any change in the attitude of the Catholic Church towards the issue of 

salvation. 

Research Methodology: The researcher used the inductive analytical critical approach. 

Contents of the research: The research consists of an introduction, and eight sections, which are: The first section: the concept of 

salvation and its importance, the second section: salvation through the history of the Catholic Church, the third section: Signs of 

transformation in the position of the Catholic Church, the fourth section: the Catholic Church from the past to the Second Vatican 

Council, the fifth section: Examining the position of the Second Vatican Council towards the issue of salvation, the seventh 

section: What is new in the Second Vatican Council?, The eighth section: An evaluation of the position of the Catholic Church 

and Catholic theologians on salvation.  

The article has concluded that there is no real or fundamental change in the position of the Catholic Church on the issue of 

(salvation outside the church), and the author recommends to study the subject of (anonymous Christian) within the thought of 

Karl Rahner, a German Jesuit priest, and compare it with the Islamic concept of "excuse because of unawareness". 

Keywords: salvation, Catholic Church, Vatican, the Second Vatican Council, anonymous Christian.

 املقدمة 

( عقيدة  الصتعتبر 
َ
ة صورة  الخ املسيحيَّ الديانة  في  ة  املحوريَّ العقائد  من   )

ة بصورة خاصة، ومنذ أن تقررت هذه العقيدة  ة الكاثوليكيَّ عامة، وفي املسيحيَّ

من  ة،  الكاثوليكيَّ الكنيسة  على  بظاللها  تلقي  وهي  الديانة  بأصول  وارتبطت 

ة األخرى وب أتباعها، ومن خارجها على املذاهب املسيحيَّ يقة أديان  داخلها على 

في   ٍ
بشري  فرٍد   ِ

ألي  خالص  ال  ه  أنَّ ة  الكاثوليكيَّ الكنيسة  اعتبرت  لقد  م. 
َ
الَعال

للسلطة   والخضوع  الكاثوليكي  املعتقد  بأسرار  اإليمان  خالل  من  إال  م 
َ
الَعال

ة، وقد ظل هذا االعتقاد مستمًرا لقرون طويلة، وهو  ة والدينيَّ ة الدنيويَّ البابويَّ

 يسة تجاه اآلخر.الذي يحكم موقف الكن

 : أهمية الدراسة

أكبر   من  الص 
َ
الخ عقيدة  من  ة  الكاثوليكيَّ الكنيسة  موقف  اعتبر  لقد 

العالم  مع  ة  وإيجابيَّ ة  وديَّ عالقة  إقامة  أجل  من  تواجهها  التي  العقبات 

داخلية   أزمة  َل 
َّ
وَمث الحديث،  العصر  هذا  في  األخرى  األديان  أتباع  وخصوًصا 

و  وقد  للكنيسة،  ة  موقف وخارجيَّ اتخاذ  إلى  مضطرة  نفسها  الكنيسة  جدت 
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هذا  ة.  الكاثوليكيَّ الكنيسة  مع  مواجهة  أو  بعالقة  ارتبطوا  الذين  األخرى، 

ه  إنَّ قيل  الطويل،  تاريخها  عبر  ة  الكاثوليكيَّ للكنيسة  والرسمي  الثابت  املوقف 
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ال الكنيسة  موقف  بعرض  اهتمت  الدراسات  هذه  التقليدي معظم  ة  كاثوليكيَّ
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َ
من الخ

الكنيسة  موقف  دراسة  على  َز 
َّ
َرك الذي  البحث  هذا  مقابل  في  املخالفة،  أو 

بـ املرتبط  ْجَمِع )الجديد 
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني   الف

َّ
فائقة   (الث وثائق  من  عنه  وما صدر 

ة، وف ة.األهميَّ ة نقديَّ  حص هذا املوقف في دراسة تحليليَّ

 :تبويب الدراسة

 وألجل تحقيق أهداف البحث، فقد تم تقسيم البحث على النحو اآلتي: 

 مقدمة  -

 مدخل -

يته. املطلب األول  - ِ
َهم 

َ
الص وأ

َ
 : مفهوم الخ

ِة. املطلب الثاني - الص َعْبَر تاريِخ الكنيسِة الكاثوليكيَّ
َ
 : الخ

ِة. الثالثاملطلب  - ل في موقف الكنيسِة الكاثوليكيَّ َحوُّ  : إرهاصاُت التَّ

الرابع  - ِ  املطلب 
اني 

َ
الَفاِتيك ْجَمِع 

َ
)امل إلى  املاض ي  من   

ُ
ة الكاثوليكيَّ  

ُ
الكنيسة  :

اني(.
َّ
 الث

الص.  املطلب الخامس -
َ
اني( من الخ

َّ
ِ الث

اني 
َ
ْجَمِع الَفاِتيك

َ
ْحُص موقف )امل

َ
 : ف

السادس  - شرو املطلب  ْجَمِع  : 
َ
)امل ِحْسَب  الص 

َ
الخ على  الحصول  ط 

اني(.
َّ
ِ الث

اني 
َ
 الَفاِتيك

اني(؟املطلب السابع -
َّ
انيُّ الث

َ
ْجَمُع الَفاِتيك

َ
َمه )امل دَّ

َ
 : ما الجديد إذن الذي ق

الثامن  - والالهوتيين املطلب  ة  الكاثوليكيَّ الكنيسة  موقف  تقييم   :
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 الفهرس ، راجعاملصادر وامل، الخاتمة

 : املنهج املتبع في هذا البحث هو املنهج التحليلي النقدي.منهج الدراسة
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ةُعِرف الكاثوليكيَّ د    (1)الكنيسة  ِ

د 
َ
ش

َ
ت
ُ
امل بموقفها  الطويل  تاريخها  َعْبَر 

في  ا  َرة وعمليًّ َقرَّ
ُ
امل في عقائدها  ا  نظريًّ ذلك  ى 

َّ
َجل

َ
وت لها،  املخالفين  تجاه  ب  ِ

 
َتَصل

ُ
امل

واألديان   باملذاهب  عالقتها  َمت 
َ
َحك التي  العقائد  تلك  ومن  َقة.  بَّ

َ
ط
ُ
امل ممارساتها 

( مسألة  املسيحاألخرى،  خارج  الص 
َ
و)الخ  ) 

َ
الكنيسةالخ خارج  تلك الص   ،)

الكاثوليكيُّ   
ُ
راث

ُّ
والت الكنيسة  آباء  نصوص  ت 

َّ
ل
َ
ظ التي  ة  العقائديَّ املسألة 

قها وُينافح عنها، ويرد ويدحض من ُيخالفها. وأصبحت  ِ
ِسها وُيَعم 

ر 
َ
ُيك التقليديُّ 

الرئيسة وأسرار  القائمة على أصول اإليمان  الص، 
َ
بالخ هذه العقيدة املتعلقة 

ُد موقف  الديانة ا ِ
ة، خالل قروٍن طويلٍة ُتَحد  ةمِلْحَوريَّ تجاه   الكنيسة الكاثوليكيَّ

التحديد   لها على وجه  ة من خارجها، أو املخالفين  للعقيدة املسيحيَّ املخالفين 

ُمعامالت  ِد جميع  دُّ
َ
ش

َّ
بالت املوقف  هذا  َبَع 

َ
ط فقد  وهكذا  ة،  املسيحيَّ داخل  من 

ةوعالقات   الكاثوليكيَّ بقية  مع    الكنيسة  ومن  األخرى  املذاهب  من  املخالفين 

الص 
َ
بالخ ِق  ِ

 
َتَعل

ُ
امل ارم  الصَّ املوقف  هذا  استمر  وقد  ا.  وعمليًّ ا  نظريًّ األديان، 

تاريخ   ُمعظم  ةواستحقاقه وحدوده،  الكاثوليكيَّ تخلل  الكنيسة  قد  كان  ، وإن 

 
َ
غ
َ
ت املوقف  هذا  على  يطرأ  ولم  ة،  الفرديَّ ة  التفسيريَّ االجتهادات  بعض  ٌر  ذلك  يُّ

  
َ
كثيرين-ُوِصف مراقبين  ِقَبِل  النصف   -من  في  إال  تاريخيٌّ  وتحوٌل  جوهريٌّ  ه  بأنَّ

( ْجَمِع الثاني من القرن العشرين، وذلك من خالل دساتير وقرارات وبيانات 
َ
 امل

 ِ اني 
َ
اِتيك

َ
اني   الف

َّ
شرائح (2) (الث من  واسًعا  إيجابًيا   

ً
استقباال استقبل  الذي   ،

 
الكنيسة مشتقة من اليواننيَّة، وتعين )بيت الرب( إشارة إىل مبىن مقدس يف املسيحيَّة، وكذلك تعىن    كلمة (1)

تعين   أن كانت  بعد  املسيحيَّة  تعين  َحْصرًا  الحًقا  وأصبحت  املؤمنني،  تنظيم  أو  املؤمنني  جمتمع  أي   التَّجمع، 
ة، وتعين )عام أو عاملي(، وقد وجدت ألول اليواننيَّ مشتقة من  فهي كذلك  الكاثوليكية    دايانت أخرى. أما كلمة

األنطاكي   أغناطيوس  للقديس  املسيحي  الرتاث  يف  الثاين  مطلع  يف    Ignatius of Antiochمرة  القرن 
الحًقا  و املسيحي.   املسيحية أمور    عدة  تعين أصبحت  اجملتمعات  عن  خمتلفة  ابعتبارها  اجلامعة  الكنيسة  منها:   ،

أهنا   روما،  كنيسةُتطلق على  لقومي الذي ميتاز عن الفرق املنشقة واهلرطقات. وهي  احمللية، واإلميان ا اليت تدعي 
اإلميان واملمارسة تقليًدا اترخييًا ومستمرًا من  ألفي سنة  متتلك  برسلو   استمر ملدة  املسيح وعلى    وتالمذة  ينتهي 

جانب الكتاب املقدس، ابإلضافة إىل إىل    آابء الكنيسة  تؤكد الكنيسة الكاثوليكية على تقليد و   رأسهم بطرس.
ا املسيحيَّة املركزية ُُمَثَّالً ذلك يف البابويَّة، و  تستخدم  غالبًا ما  دور رجال الدين املنفصل عن العلمانيني، وترى أهنَّ

ت  يف روما ذا   اة مقرهدولة كنسيَّ   وكم الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية، وه، وحيلكنيسة الرومانية الكاثوليكية ا  اسم
سياسية اخلاصة  مستقلة،  سيادة  عملتها  له  وهلا  الذي  البااب  حيكمها  الروحي،  للكنيسة   ةوالعلماني  ةالسيادة 
املالكاثوليكية،   أُ ، ُيسمىالعقوبةو لعقيدة والرسامة والقيادة  يف امفوض  وهو  ف روما، انئب يسوع املسيح،  قُ سْ : 

إيطاليا، رئيس أساقفة ومطارنة   زعيمبطريرك الغرب،  خليفة أمري الرسل بطرس، احلرب األعظم للكنيسة اجلامعة،  
 انظر: .املقاطعة الرومانية للكنيسة، ملك دولة مدينة الفاتيكان 

The Oxford Dictionary of the Christian Church, F. L. Cross, E. A. 
Livingstone, p. 305-306, The Brill Dictionary of Religion, Kocku 
von Stuckrad, p. 266, 408 & 1425. 

ر سنة    (2) َ البااب يوحنَّا الثالث والعشرين جلنة إعداديَّة 1959بدأ املَْجَمُع يف السابع عشر من أايَّ م، حني َعنيَّ
برائسة أمني سر الفاتيكان لتنسيق االتصاالت مبؤسسات ورجال الدين الكاثوليك حول العامل. ويف اخلامس من  

شراف على سري أعمال املَْجَمِع، وكان عدد املشاركني ( جلنة وأمانة سر   لإل15م مت تشكيل )1960حزيران سنة  
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َتِلَفة من املذاه
ْ
 في تاريخ ُمخ

ً
 فاصلة

ً
 ومرحلة

ً
 فارقة

ً
ب واألديان، واعتبروه عالمة

ةو  الفاتيكانعالقة   الكاثوليكيَّ وقد    الكنيسة  ا.  عقديًّ عنها  املختلف  باآلخر 

َفت 
َ
َل الكبير الذي انعط َحوُّ ة إلى أنَّ هذا التَّ أشارت العديد من الدراسات الغربيَّ

ة  به   ا عن ماضيها السابق، خصوًصا في في اتجاٍه آخر بعيًد الكنيسة الكاثوليكيَّ

( مسألة  تجاه  وموقفها  األخرى  باألديان  عالقتها  خارج  موضوع  الص 
َ
الخ

َل الكنيسة
َّ
َمث

َ
ت ة؛ ومنها: عامٌل داخليٌّ  ة وخارجيَّ ِنَتاج عدة عوامل داخليَّ (، كان 

لعوالم  األوروبيين  اكتشافات  بعد  ت 
َ
َحَدث التي  اإليمان  في  العميقة  األزمة  في 

ب ولم جديدة  ة،  املسيحيَّ عن   
ً
تماما بعيدة  وشعوًبا  َمًما 

ُ
أ حوت  إليها،  النسبة 

ت  
َ
َعَرف أن   

ُّ
ط

َ
ق لها  األوروبيون   باملسيحيسبق  تفاجأ  وبهذا  اإلنجيل،  رسالة  أو 

ة،   ِ بالنسبة إلى معظم البشريَّ
الِص والفداِء واإليماِن املسيحي 

َ
ة الخ بعدم مركزيَّ

تستدع حرجة  ة  إيمانيَّ أسئلة  أثار  العوامل مما  أما  فعٍل.  وردة   
ً
ُمقِنَعا جواًبا  ي 

َل أحدها  
َّ
َتَمث

َ
ف ة،  في العصور الحديثة-الخارجيَّ ة   -وخصوًصا  ْقِديَّ النَّ النظرة  في 

إلى   األخرى  واملذاهب  األديان  ة  ألتباع  الكاثوليكيَّ من الكنيسة  وموقفها 

الص خارج الكنيسة)  املخالفين ومن مسألة
َ
َد بعالقا الخ رة (، والذي َهدَّ ِ

ت ُمَتوت 

مع  إيجابية  بناء عالقات  إلى  ُجْهِدها  بكِل  تسعى  الكنيسة  كانت  وقٍت  في  معها، 

مودتهم   وكسب  معهم،  الِحوار  إلى  ُد  ِ
ُتَمه  ُمناِسَبة  أجواء  وإقامة  اآلخرين، 

على   كان  ة  واحترامهم. هكذا،  الكاثوليكيَّ في الكنيسة  أمَل  والتَّ ظَر  النَّ ِعيَد 
ُ
ت أن 

اآلخر،   مع  )موقفها  مسألة  من  الكنيسةوموقفها  خارج  الص 
َ
ما الخ وهذا   ،)

ة قيل إنَّ  ْجَمِع بالفعل قامت به في )الكنيسة الكاثوليكيَّ
َ
ِ  امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
 (.الث

دور  حول  الكاثوليك  والالهوتيين  ين  ِ
الد  رجال  آراء  وتفاوتت  اختلفت  وقد 

ْجَمِع )
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
)الث مسألة  تجاه  الكنيسةال(  خارج  الص 

َ
هناك خ

َ
ف  .)

ِريٌق  
َ
الكاثوليك  من  ف والالهوتيين  إقراره-العلماء  ألوَّ   ممع  ه  تاريخ   مرةٍ   ِل بأنَّ في 

 
ُ
امل َجاِمع 

َ
 عْ امل

َ
قبل  رَ ت من  بها  ةف  الكاثوليكيَّ ة  استطاع  املسيحيَّ ْجَمُع )، 

َ
 امل

اني  
َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
األخرى    (الث الديانات  التعاليم حول  بعض   تطوير 

َ
 أرضيَّ   َح تَ َوف

ً
  ة

 
ً
ُنوا عدم تجديدة مَّ

َ
ْجَمِع ر  اكر  معهم، وث

َ
ٍ    امل

خارج  الشعار القديم )بشكٍل تقليدي 

ْجَمَع   هم أيًضا يروَن أنَّ أنَّ إال    -(الكنيسة ال خالص
َ
الص  لم يطرح مسألة )  امل

َ
الخ

الكنيسة واضٍح خارج  بشكٍل  مولم    ،(  ِ
عنه  ُيَقد  صريحة  الَعاِلم اإجابة  يقول   .

القس   اليسوعي  الكاثوليكي  أوكولينزوالالهوتي   Gerald Glynn  جيرالد جلين 

 

 
، وهي، الدورة األوىل: كانت ما بني 3000حوايل )   8تشرين األول و 11( ُأْسُقًفا. وقد مر املَْجَمُع أبربِع دورات 

سنة   كانون األول   4أيلول و  29م، مبثابة مقدمة متهيديَّة. الدورة الثانية: كانت ما بني  1962كانون األول سنة  
م، 1963م، وقد تويف قبل بدايتها أبربعة أشهر البااب يوحنَّا الثالث والعشرين يف الثالث من حزيران سنة  1963

يف   السادس  بولس  البااب  سنة    21فَخَلَفُه  وهي: 1963حزيران   ، أهداف  أربعِة  لتحقيق  املَْجَمُع  وقد ُكرِ َس  م، 
ا رسالة  وجتديد  الداخليَّة،  الكنيسة  أزمة  الكنيسة مواجهة  عالقات  وجتديد  املسيحيَّة،  الوحدة  ومتكني  لكنيسة، 

م، وَعِمَلت على ستة 1964تشرين الثاين سنة    21أيلول و  14ابألداين يف العامل، الدورة الثالثة: كانت ما بني  
أيلول  14عشر مشروًعا )موزعة إىل: أربعة دساتري، وتسعة قرارات، وثالثة بياانت(. الدورة الرابعة: كانت ما بني 

ابحتفاليَّة  كبرية ، َوَصَدَرْت    أعماله  الثَّاين(  الَفاتِيَكايني   يف هنايتها اختتم )املَْجَمعُ و م،  1965كانون األول سنة    8و
ومن   الكاثوليكيَّة،  غري  املسيحيَّة  املذاهب  من  بغريها  وعالقتها  ورسالتها،  الكنيسة  شؤون  حول  تدور  الواثئق 

م، الذي 1965الم. وكان من أهم أعمال املَْجَمع اإلعالن الشهري الصادر يف عام  األداين املختلفة ومنها اإلس
حيمل عنوان )عالقة الكنيسة ابلدايانت غري املسيحيَّة( ، وهو يُ ْعِترَبُ ُلبي ما مَتَخَّض عن املَْجَمع فيما يتعلق مبَْسألِة 

موقفهم من غري املسيحيني من األداين األخرى. )ِحواِر األداين(، حيث دعا املَْجَمع فيه املسيحيني إىل جتديد  
ص:   بَ َياانت،  قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  املَْجَمُع  رافازي 20-11انظر:  جانفرِانكو  احلوار،  درب   ،

، احلوار املسيحي اإلسالمي قراءة يف كتاب: التصورات الالهوتية املسيحية عن املسلمني منذ 8وآخرين، ص:  
 . وانظر:155لس الفاتيكان الثاين، دعاء حممود فينو، ص: جم

 The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald O’Collins, 
p. vi . 

O'Collins ْجَمُع : "لم يطرح
َ
اني   امل

َ
اِتيك

َ
اني الف

َّ
بشكٍل صريٍح هذا السؤال، ولم  الث

الص  عنهيجب  
َ
للخ ا 

ً
طرق األخرى  األديان  اعتبار  يجب  هل    .(3))والوحي(؟": 

النظر وهناك   ِ، بصرف 
ي  س ِ

َ
ن
َ
الك املوقف  في  تغييٌر حقيقيٌّ  يوجد  ه ال  أنَّ يرى  من 

الص خارج الكنيسةعن موقفه هو من مسألة )
َ
: بعض الباحثين،  الخ

ً
(، فمثال

تشارلزمثل   الدراسات Roger Charles  روجر  في  املتخصص  الباحث   ،

أنَّ   يرى  ة،  والكاثوليكيَّ ة  ةالكاملسيحيَّ وِليِكيَّ
ُ
اث
َ
الك "  نيسة  الجديدفي  " موقفها 

( بمسألة  ِق  ِ
 
َتَعل

ُ
الكنيسةامل خارج  الص 

َ
)الخ وثائق  َرْتُه  رَّ

َ
ق الذي  ْجَمِع (، 

َ
 امل

 ِ اني 
َ
اِتيك

َ
اني الف

َّ
ة، ويعتقد  الث ة التاريخيَّ ِسيَّ

َ
ن
َ
(، ال ُيَعدُّ موقًفا ُمَعاِرًضا للتقاليد الك

 ذلك  منذ    ةليم البابويَّ االتع  أنَّ 
َ
ا، بل تسير في الحقيقة ناقض نفسه تلم    ْجَمِع امل

، يتوافق مع هذا Benedict XVI بندكت السادس عشرولعلَّ البابا  .(4) في اطراٍد 

ومبادئ  أصول  طال  ا  حقيقيًّ جديًدا  موقًفا  َيَر  لم  حيث  كبيٍر،   ٍ
َحد  إلى  الرأي 

يقول: هذا  وفي  األساس،  الثاني"  الكنيسة  الفاتيكاني  َق املجمع  وَعمَّ ...حافظ 

قبل   فالكنيسة،  الحقيقية.  وهويتها  الداخلي  الكنيسة[  ]إيمان   املجمع طبيعة 

رحلة  في  ة،  ورسوليَّ وجامعة  ومقدسة  واحدة  نفسها،  الكنيسة  هي  بعده،  كما 

الزمن" جاء    .(5)عبر  هؤالء،  ُمقابِل  ٌر  وفي  يُّ
َ
غ
َ
ت  

َ
َحَدث بالفعل  ه  أنَّ يرون  الذين 

موقف   في  ِريٌّ 
ْ
ةالكنيَجذ وِليِكيَّ

ُ
اث
َ
الك )سة  في  ْجَمِع ، 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
تجاه الث  )

( الكنيسةمسألة  خارج  الص 
َ
رافٍض الخ بين  ما  فريقين،  إلى  انقسموا  وقد   ،)

ْجَمِع ملوقف  
َ
:    امل

ً
فمثال له.  مؤيٍد  الكاثوليكي  وفريٍق  ديمون الباحث   Peter  بيتر 

Dimond  ،( َرَجات 
ْ
ُمخ ْجَمِع يرى أنَّ 

َ
   امل

َ
ِ الف اني 

َ
اني  اِتيك

َّ
يتعلق بمسألة الث (، فيما 

الكنيسة) خارج  الص 
َ
العريقة الخ تقاليدها  عن  ا 

ً
انحراف الحقيقِة  في  َعدُّ 

ُ
ت  )

أنَّ والراسخة، ولذا فهي هرطقة،   إلى   ذلك    وُيشير 
َ
ن    هعن  َج تَ قد 

ٌ
 حقيقيَّ   كارثة

ٌ
،  ة

من التراِث يقتبس    لَمْجَمِع لمن أنصار املوقف الجديد  كل شخص    بحيث صار

الكنيسة   آلباء   ِ
س ي 

َ
ن
َ
تعزيزِ الك في  "يرغب  الهرْ   ما   إيمانه 

ُ
بأنَّ قِ ط الص ي 

َ
خ يمكن  ه 

ةاملرء خارج   الكاثوليكيَّ ا"الكنيسة  إليه  انتهى  ْجَمُع ، وأنَّ ما 
َ
ُيمثل اإليمان    مل ال 

نتيجة ملا سبقه من " ، وليس إال  البدعة والحداثة الكاثوليكيَّ الحقيقيَّ انتشار 

اإليمان    "والردة َر  ِ
ُيَدم  أن  االعتقاد  بمثل هذه  اُن 

َ
يط الشَّ أراد  م، وهكذا 

َ
الَعال في 

ا هذا  ْجَمِع أثناء 
َ
ةمل الِردَّ َمْجَمُع  الحقيقة  في  هو  الذي  من    .(6)،  ِقيِض  النَّ وعلى 

دين لهذا املوقف الجديد من ِقَبِل  ِ
هؤالء، جاء كثيٌر من العلماء والالهوتيين مؤي 

ولِ 
ُ
اث
َ
الك ةالكنيسة  :  يِكيَّ

ً
 فرانسيس سوليفان اليسوعي األب  ، ومن هؤالء مثال

Francis Sullivan  ، َالذي يرى أنَّ موقف األمريكيُّ   لكاثوليكيُّ ا   والالهوتيُّ   مُ الِ الع ،

من الكاثوليكي   )  مسألة  التقليد 
َ
الكنيسةالخ خارج  ألمٍد الص  اْمَتدَّ  والذي   ،)

ْجَمِع )في  أخيًرا  قد خضع  طويٍل،  
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
إلى  الث ٍ    تغييرٍ ( 

  عميٍق إيجابي 

به االعتراف  في  (7) يجب  ُيَباِلغ  بعضهم  إنَّ   بل  دور  .  وإطراء  ْجَمِع )تقدير 
َ
 امل

 ِ اني 
َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
رجال الث من  كثيٍر  لدى  واضٌح  توجٌه  وهو  ة،  القضيَّ هذه  في   )

األ  أمثال  الكاثوليك، من  املسيحيين، وخصوًصا  ين  ِ
و هانس كونج ب  الد  األب ، 

 
(3)   See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. vii, 1 & 194. 
(4)   See: That They Be One: The Social Teaching of the Papal 
Encyclicals, 1740-1989, Michael Joseph Schuck, P. 176. 
(5)  The Crisis of Authority in Catholic Modernity, Michael Lacey and 
Francis Oakley, p. 102.. 
(6)  See: Outside the Catholic Church There Is Absolutely No 
Salvation, Peter Dimond, p. 109,132, 185, 232, 260 & 265. 
(7)  See: The Crisis of Authority in Catholic Modernity, Michael Lacey 
and Francis Oakley, p. 127. 
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جبارة كميل  َراِت  جوزيف  ُمَقرَّ ْحِميُل 
َ
ت مَّ 

َ
ت حيث  ْجَمِع )، 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
 ( الث

وثائق  في  بها  َمنطوٍق  غير   
ً
زائدة ْجَمِع   معانَي 

َ
الص  امل

َ
الخ ة  ُموليَّ

ُ
ش مفهوم   ،حول 

 
َ
غ َبالغة قد َصَدَرت عن بعضهم في سياق التفكير الرَّ

ُ
ِ، مثل وقد تكون تلك امل

بي 

جبارةاألب   كميل  أنَّ   ،جوزيف  اعتبر  مه    الذي  دَّ
َ
ق ْجَمُع ما 

َ
مسألة   امل بشأن 

 ال)
َ
الكنيسةالص  خ )   (خارج  ة  انفصاليَّ ثورة  ةُيْعَتَبُر  قال (كوبرنيكيَّ وبنحوه   ،

 .(8) هانس كونجاألب 

  ِ
الحقيقي  املوقف  ل  ِ

 
ُيَمث الذي  الرأي  عن  ِر 

َ
ظ النَّ للكنيسة وِبَصْرِف 

ة وِليِكيَّ
ُ
اث
َ
َرات    الك ْجَمعبين تلك اآلراء السابقة،فإنَّ جميع وثائق وُمَقرَّ

َ
ُمَتاحة   امل

تحديد موقف أجِل  ْحصها وتحليلها ونقدها، من 
َ
ف ُيمكن  الباحثين،  أيدي   بين 

ة وِليِكيَّ
ُ
اث
َ
الك من بشكٍل   الكنيسة  درجٍة  على  ليست  الوثائق  فتلك   ،ٍ

موضوعي   

الغموض بحيث تتضارب اآلراء حول مضامينها، أو يتعذر معها تحديد موقف 

أنَّ   املعلوم  من  ه  فإنَّ  . ِ
الص ي 

َ
الخ املفهوِم  من   الكنيسة 

َ
ة وِليِكيَّ

ُ
اث
َ
الك  

َ
ِنيَسة

َ
 الك

ة، أو ما ُيسمى باألس ِكُز على مجموعة من األصول العقائديَّ
َ
ْرت
َ
، التي تقوم  (9) رارت

بمجموع   ُيِخلُّ  األسرار  أو  األصول  تلك  بإحدى  واإلخالل  الديانة،  تلك  عليها 

اإليمان   دائرة  من  الخروج  ا  ُمَسَتِحقًّ الشخص  يصبح  وقد  ككل،  الديانة 

الكاثوليكي،  اإليمان  في  الرئيسة  العقائد  تلك  ومن  كله.  اإليمان  أو  اِلِص 
َ
الخ

األص هذه  بجميع  ة 
َ
ِصل تَّ

ُ
ِتِه،  وامل شموليَّ ومدى  الص 

َ
الخ عقيدة  األسرار،  أو  ول 

 ومن الذي يستحقه.

مفهوم   َعْرض  يتم  سوف  الص، 
َ
الخ بموضوع   ِ

اص 
َ
الخ البحِث  هذا  وفي 

اعتقاد   ومجمل  ته،  وأهميَّ الص 
َ
ةالخ الكاثوليكيَّ عبر    الكنيسة  الص 

َ
الخ في 

ر من خالل   يُّ
َ
غ
َ
مَّ يأتي بيان ما طرأ على هذا االعتقاد من ت

َ
ْجَمِع )التاريخ، ومن ث

َ
 امل

 ِ اني 
َ
اِتيك

َ
اني   الف

َّ
إلى  (الث الوصول  أجِل  من  ونقدها،  وثائقه  وتحليل  وفحص   ،

 ِ
ل فيها عن االعتقاد التقليدي  َحوُّ ٍ لحقيقتها وقيمتها، وحجم التَّ

تقييٍم موضوعي 

 ائد في تاريخ وتراث الكنيسة.الس

يته.  ِ
َهم 

َ
الص وأ

َ
 املطلب األول: مفهوم الخ

اعتقاد في  الِص 
َ
بالخ ِة   املقصود  الكاثوليكيَّ املسيحي   الكنيسِة  والالهوت 

املوت  بعد  السماء  في  وقبولها  الخطيئة،  من  الروح  نجاة  هو:   ، ٍ
عام  بشكٍل 

يد   على  الفداء  على  املسيحوحصولها   (10)يسوع 
َ
خ
ُ
وامل هو ،  ا  َحْصريًّ هنا  ُص  ِ

 
ل

املسيح خاللها   يسوع  ومن  فبها  الصليب،  على  اها  أدَّ التي  وخدمته  بشخصه 

مَّ دخول هذه الروح إلى امللكوت، 
َ
تكون والدة اإلنسان والدة ثانية بالروح، ومن ث

، فبدون ذلك،  بموت املسيح فـ"هذه الحياة الجديدة غير ممكنة بدون اإليمان  

واقعون   اس  النَّ الدينونة"جميع  تحت   
ً
في (11)فعال الص 

َ
الخ فكرة  وتتضمن   .

ين:   ة أمرين ُمِهمَّ : أن يبتعد اإلنسان في هذه الحياة عن الخطايا األول الكاثوليكيَّ

ة.   ة والحياة األبديَّ الصيَّ
َ
ُبوِلِه بنعَمِة هللِا الخ

َ
:  الثانيواملعاص ي، وذلك من ِخالِل ق

األب  يقول  الص، 
َ
الخ سبيل  هي  العقيدة  وسالمة  اإليمان  حفظ  بأنَّ  االعتقاُد 

 
األب    انظر:  (8) املسيحي(،  اإلسالمي  احلِواِر  )واقُع  وحدوٌد،  آفاٌق  املسيحيَّة:  غري  ابألداين  الكنيسة  عالقة 

، إجاابت مسيحيَّة، )املسيحيِ ة واإلسالم: من اجلِواِر إىل احلِواِر(، هانس  38-36جوزيف كميل جبارة، ص:  
 . 48كونج، ص: 

والتثبيت،    (9) املَْعُموديَّة،  سبعة:  الكاثوليكيَّة  الكنيسة  األسرار يف  الرابين  هذه  والتوبة، اإلفخارستيا)العشاء   ،)
انظر:   الزواج.  املرضى، والكهنوت، وطقس  بَ يَاانت، ص:   املَْجَمعُ ومسحة  قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:   الَفاتِيَكايني 

165-173 . 
 .681انظر: قاموس األداين الكربى الثالثة: اليهودية واملسيحيَّة واإلسالم، نور الدين خليل، ص:  (10)
 . 318ص:   َدائِرَُة املََعاِرف الِكتَابِيَّة، القس صموئيل حبيب والقس منيس عبد النور وآخرين،انظر:  (11)

املعاصر   الالهوت  وعالم  الدومالكاثوليكي  جوتييرث    نيكانيجوستافو 

Gustavo Gutierrez َسة وحدها هي َقدَّ
ُ
ة أنَّ األسرار امل ِسيَّ

َ
ن
َ
: "تؤكد الحقائق الك

التي تحول دون   َصة من الخطايا  ِ
 
ل
َ
خ
ُ
امل ة  النعمة اإللهيَّ إلينا  تنقل  التي  القنوات 

ة"  .(12)استحقاقنا للحياة األبديَّ

على ِزِه 
ُ
َمْرك

َ
وت واعتماِدِه  الِص 

َ
الخ موضوع  فإنَّ  املسيح  وعليه،    يسوع 

ة   املسيحيَّ العقيدة  مواضيع   ِ
َهم 

َ
أ من  ُيعتبر  له،  ة 

َ
ل ِ
 
َمث

ُ
امل وبكنيسته  به  واإليمان 

انعقاد   قبل   ، ٍ
خاص  بشكٍل  ة  الكاثوليكيَّ والعقيدة   ، ٍ

عام   )بشكٍل 
َ
 ِع مَ ْج امل

 
َ
 اتِ الف

َ
ِ انِ يك    ي 

َّ
أمرين   (انيالث خالل  من  ة  األهميَّ تلك  َد  ُتَجسَّ أن  وُيمكن  وبعده. 

 اثنين: 

الاألول  يقول  فهو، كما   ،ِ
املسيحي  اإليماِن  في  زيٌّ 

َ
َمْرك اعتقاٌد  ه  أنَّ أو -كتاب  : 

ة الكاثوليكيَّ للكنيسة  اإليماني  العقائدي  ن 
ْ
ت
َ
امل عنوان:    -باألحرى  يحمل  الذي 

الكاثوليكية) للكنيسة  املسيحي  )(13)(التعليم  رقم  املادة  في  تحت 161،   ،)

( اإليمانعنوان:  هُ ضرورة  صُّ
َ
ن ما  "اإليماُن  (،  املسيح:  ُه  بيسوَع 

َ
أرَسل وبالذي   ،

الص"
َ
الِصنا، ضروريٌّ للُحُصوِل على هذا الخ

َ
جوستافو . ويقول  (14)من أْجِل خ

الدومنيكاني  اإليماِن  جوتييرث   ِ
ِلِسر  امِلْحَوريُّ  املفهوُم  هو  الص[ 

َ
"]الخ  :

يتها يرتكز على   ِ
 
ل
ُ
ة ِبك اِت اإلنسانيَّ

َّ
...فخالُص الذ ِ

ر"  يسوعاملسيحي  ِ
َحر 

ُ
. وجاء (15) امل

ةالوثيقة  في   عن  الفاتيكانيَّ الصادرة   ،( 
َ
   ِع مَ ْج امل

َ
 اتِ الف

َ
ِ انِ يك    ي 

َّ
تحمل ،  (انيالث التي 

: الكنيسة عنوان: ) "أنَّ املسيح وحده هو ،  (Lumen gentium  دستور  عقاِئديٌّ

هو  الذي  جسده  في  ألجلنا  الحاضُر  هو  ه، 
ُ
وِصراط الخالِص   

ُ
وسيط

وكذلك  (16)الكنيسة"  ،( عنوان:  تحمل  التي  الوثيقة  في  عقائديٌّ جاء  : دستور  

  املسيح(، أنَّ "كل ما قام به Dei Verbum  الوحي اإللهي 
َ
ة هو من تدابير خ الصيَّ

النهائيُّ  إلهيٌّ  العهُد  الجديُد  بعَده ظهوٌر  َب 
َ
ُيْرق أَبًدا، ولن  . ولذلك فهو غيُر زائٍل 

نا  ى ربُّ
َّ
 . (17) في مجده" سيحيسوع املآخر، إلى أن يتجل

لعالقِة  الثاني الرئيس  ُد  ِ
َحد 

ُ
امل املوضوع هو  أنَّ هذا  ة :  وِليِكيَّ

ُ
اث
َ
الك ِنيَسِة 

َ
 الك

كله،   م 
َ
الَعال أنحاء  في  املختلفة  واألديان  األخرى  ة  املسيحيَّ املذاهب  من  بغيرها 

ُد موقف الكنيسة من هؤالء، وهل هم كفاٌر أم   ِ
الص هو الذي ُيَحد 

َ
فمفهوم الخ

َمَعهم ُمبْ  الِحواُر  وهل  م؟  َجَهنَّ في  خالدون  ة  األبديَّ في  هاِلكون  هم  وهل  ؟ 
ٌ
َتِدَعة

َرَض الحقيقيَّ 
َ
ة معهم؟ أم أنَّ الغ ِنِمَية وتعميق العالقات الَحَسَنة والوديَّ

َ
ألجل ت

فرهم الذي هم عليه؟ وقد  
ُ
أشار  من الِحواِر هو هدايتهم وردهم عن ضاللهم وك

علماء   الِحواِر الكاثوليكيالالهوت  بعض  على  املنفتحين  املعاصرين،  ين 

الص،
َ
الخ ة  موليَّ

ُ
ِعين ملفهوم ش ِ

وس 
ُ
ه الإلى    وامل أطلقه الِحوارِ من  فائدة    أنَّ الذي   

ار  الفاتيكانوتبناه   النَّ إلى  سيذهبون  ناٍس 
ُ
أ مع  يدور  كان  وأُناٍس  إذا  رى  ت ال  ؟ 

 
 .248الهوت التحرير: التاريخ والسياسة واخلالص، جوستافو جوتيريث الدومنيكاين، ص:   (12)
متت مراجعته وفًقا للنصِ  الالتيينِ  الرَّمسيِ  الصَّاِدِر عن البااب يوحنا بولس الثاين، والذي قال عن هذا املنت   (13)

العظيمة أن يتم نشر الطبعة الالتينيَّة النموذجيَّة من كتاب )التعليم يف مقدمة هذا اإلصدار: "إنَّه لسبٌب للفرحة  
وهكذا  الرَُّسولِيَّة،  الرََّسالة  هذه  يف  ِقَبِلي  من  وإصداره  عليه  املوافقة  متت  لقد  الكاثوليكية(.  للكنيسة  املسيحي 

املسيحي". للتعليم  النِ هائي  النَّص   ,Catechism of the Catholic Churchانظر:    يصبُح 
p.xiii. 

(14)  Catechism of the Catholic Church, p.44. 
 .245الهوت التحرير: التاريخ والسياسة واخلالص، جوستافو جوتيريث الدومنيكاين، ص:   (15)
اجلزء:    (16) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 938،   ،

 .50َكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: الَفاتِي
هونرمان،  (17) وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2اجلزء:    الَكِنيَسة  املَْجَمُع 995،   ،

 . 123الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 
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ة وِليِكيَّ
ُ
اث
َ
الك ِنيَسِة 

َ
الص سو   الك

َ
 . (18) ى هدايهم واعتناقهم لدينهالهم طريًقا للخ

  
َ
موقف فإنَّ  ةوهكذا،  وِليِكيَّ

ُ
اث
َ
الك ِنيَسِة 

َ
عقيدة   الك مجرد  فقط  ليس  هذا 

َرة  ِ
 
ُمؤث ة  ما هو عقيدة حيَّ ، وإنَّ

ٌ
ية ِ

ُمَتَعد  آثاٌر  ينتج عنها  ة راسخة معزولة ال  إيمانيَّ

املخالف من  بغيرهم  الكاثوليك  عالقة  على  عصٍر  كل  في  بظاللها  ِقي 
ْ
لهم  ُتل ين 

عليها  ب  ويترتَّ األخرى،  الديانات  أتباع  مع  خارجه  ومن  املسيحي،  اإليمان  داخل 

م 
َ
اس في أرجاء الَعال ر على حياة النَّ ِ

 
ة، التي ُتؤث مجموعة كبيرة من اآلثار الواقعيَّ

ِه.  ِ
 
ل
ُ
 ك

ِة.  الص َعْبَر تاريِخ الكنيسِة الكاثوليكيَّ
َ
 املطلب الثاني: الخ

ال االعتقاُد  كان  في  لقد  اسُخ  ِة رَّ الكاثوليكيَّ الالهوتيين    الكنيسِة  كبار  ولدى 

دون   الَص 
َ
خ ال  ه  أنَّ العقائدي،  طريقها  رسموا  املسيحالذين  َر يسوع  رَّ

َ
ق كما   ،

ِقِه    .(19) بولسذلك   تَحقُّ بين  الص 
َ
الخ في مسألة  الالهوت   كبار علماء 

َ
َرَبط وقد 

ِلِه في كنيسته الوح  يسوع املسيحالَحصري في  
ُّ
َمث

َ
: وت

ً
َسة. فمثال دَّ ق 

ُ
ة وامل يدة الَحقَّ

في Augustine  (430أوغسطين  القديس   الرئيس  التيار  ُل  ِ
 
ُيَمث كان  الذي  م(، 

ة الكاثوليكيَّ والكنيسة  ة  املسيحيَّ خارج  الص 
َ
خ ال  ه  أنَّ يرى  كان  ،    املسيح ، 

خارج   الص 
َ
خ ال  ِة وكذلك  الكاثوليكيَّ ذلك (20) الكنيسِة  على  وتابعه  َده  وأيَّ  ،

  أنَّ مThomas Aquinas  (1274  )  األكويني   ستوما. ويضيف عليهم  (21) أتباعه

اِفَر 
َ
ْفرِ  بسبب خطاياه األخرى  الذي لم يسمع باإلنجيل أبًدا ملعوٌن  الك

ُ
، دون الك

بدون   غفر 
ُ
ت أن  يمكن  ال  من باملسيح  يمان اإل والتي  استبعادهم  سيتم  ولهذا   ،

الص
َ
األسرار  (22)الخ أنَّ  يرى  وكان  الص ، 

َ
خ وال  الص 

َ
للخ ة  ضروريَّ ة  املسيحيَّ

ُته (23) بدونها
َّ
َبن
َ
ت الذي  املوقف  هو  الكنيسة  خارج  الص 

َ
الخ من  املوقف  هذا   .

ِة  الكاثوليكيَّ والرَّسميُّ  الكنيسِة  اِئُد  والسَّ ُن 
َ
ْعل

ُ
امل هو  وصار  الباباوات   عظممل، 

ةواملجالس   الرَّسميُّ (24) الفاتيكانيَّ  
ُ
املوقف عنه  َفرََّع 

َ
وت للكنيسِة،   ،   والتاريخيُّ 

بأنواعهم:   املخالفين  تجاه  والَحزِم،  رامة  والصَّ ِة  دَّ ِ
 
الش غاية  في  كان  الذي 

الص ألتباع  
َ
ين، فال خ ِ

ين، وغير املسيحي  ِ
العَ املسيحي   ديانات 

َ
ليس و   ،م األخرى ال

 فعاليَّ   ألديانهم
َ
خ أن  الصيَّ ة  يجب  بل  الص    َق قَّ َح تَ يَ ة، 

َ
كنيسته  و   املسيحفي  الخ

ة    سةالكني الكاثوليكي  (25)فقطالكاثوليكيَّ الباحث  يقول  ديمون .   Peter  بيتر 

Dimond" : الحقيقة التي تقول:   ٍ لن   إنَّ كل من يموت وهو جاهٌل وغير كاثوليكي 

 
 . 48-47 )املسيحيِ ة واإلسالم: من اجلِواِر إىل احلِواِر(، هانس كونج، ص: إجاابت مسيحيَّة،انظر:  (18)
"فاَعَلموا مجيًعا، ولَيعَلْم َشعُب ِإسرائيَل ُكليُه، أن ه اَبسِم َيسوَع املَسيِح الن اِصري  الذي َصَلبُتموُه يقول بولس:    (19)

َرَذلُتموه أنتم البَ نَّائنَي، فصاَر رأَس الزَّاِويَِة. فال َخالَص أبحد   أنُتم فأقاَمُه هللاُ ِمْن َبنِي األمواِت...هَو احلَجُر الذي  
أعمال الرسل: .  غريه ]=يسوع[، ألنَّه ما ِمن َاسم  آَخَر ََتَت الس ماِء ُأطِلَق على أحِد النَّاِس نَ نَاُل ِبه أْن ََنُلَص"

(4 :10-17) . 
(20)   See: The Cross and Salvation: The Doctrine of Salvation , Bruce 
Demares,  p. 66, Christianity and World Religions: Disputed 
Questions in the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 72. 
(21)   See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 26. 
(22)   See: Outside the Catholic Church There Is Absolutely No 
Salvation, Peter Dimond, p. 108. 
(23)   See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 28 & 31. 
(24)   See: Salvation Outside the Church? Tracing the History of the 
Catholic Response, Francis Sullivan, p. 5-6. 
(25) See: Dialogues in the Philosophy of Religion, John Hick, p. 162. 

ه الص، 
َ
الخ للتقليِد   يينال  الثابت  ِ   املوقف  القديسين،    الكاثوليكي  وجميع 

 .(26) "ةللكنيسة الكاثوليكيَّ باإلضافة إلى كونه التعليم العقائدي 

ة  الكنيسةولهذا، فإنَّ موقف   من املخالفين لها    ، طوال تاريخها،الكاثوليكيَّ

خارجها، أو  نفسها  ة  املسيحيَّ الديانة  داخل  العقيدة،  وحتى   في  نشأتها  منذ 

شدي موقًفا  كان  العشرين،  القرن  حيث منتصف  ة،  السلبيَّ بالغ  القتامة   د 

ة  الكنيسة  اعتبرت ٍن أنَّ   الكاثوليكيَّ
َ
من أتباع  -املخالفين لها    بشكٍل صريٍح وُمْعل

الكاثوليك غير  ة  املسيحيَّ املذاهب  حتى  أو  واليهود  كاملسلمون  األخرى   -األديان 

هم  
ُّ
ل
ُ
فاٌر ك

ُ
خارج    ،ك جميًعا  )وهم   دائرة 

َ
هالكون ف،  ( املسيحي ِ   الِص الخ هم 

إلى  و  م.  هَ َج مصيرهم  لالمتحاِن والتحقيق أخضعتهم  لهذا فقد  و نَّ تاريخها  طوال 

التفتيشعبر   أو    محاكم  لها،  الخاضعة  أراضيها  في  كانوا  َرتإذا  إليهم   َسيَّ

سلطانها.   نطاق  خارج  كانوا  إذا  ة  الصليبيَّ والحروب  العصور الحمالت  ومنذ 

التي سيطرت فيها    الوسطى 
ُ
   الكنيسة

ُ
ة لها   الكاثوليكيَّ على كافة أوروبا، وكانت 

وظهرت  واضٍح،  بشكٍل  الص 
َ
الخ عقيدة  ت 

َّ
َجل

َ
ت العليا،  الكلمة  غالًبا  وحدها 

عام   ففي  بجالء.  أصدر  1208تبعاتها  الثالثابا  البم    Innocent IIIإينوسنت 

بيان )1216) نؤمن (، ومما جاء فيه: "Profession of Faith  إعالن اإليمان م( 

كنيسة  ليست  وهي  واحدة،  كنيسة  هناك  أنَّ  بشفاهنا،  ونعترف  بقلوبنا، 

ة والرَّ  ة الكاثوليكيَّ  ُس الهراطقة، بل الكنيسة الرومانيَّ
ُ
ة امل ة، التي نعتقد  َس دَّ َق وليَّ

خارجهاأنَّ  يخلص  أحد  ال  و(27)"ه  عام  .  مَ 1215في  أعلن  الرابع   ُع مَ ْج م   التران 

Fourth Council of the Lateran    ه ال نجاة،   إينوسنت الثالثبقيادة البابا أنَّ

أبديَّ  حياة  وال  مغفرة خطايا،  ا  ةوال 
ً
كاثوليكيإطالق غير  هو  من  لكل  مَّ (28) ، 

َ
وت  ،

بأنَّ تأكيد      االعتقاد 
َ
خارجال  الص  الخ داخلها   الكنيسة  يكون  َمْحُصوٌر  بل 

حيث  (29)فقط املؤسَّ ،  ة  َس كانت  البابويَّ أنَّ    ترى ة  ُعْرِفها  ديٍن في  مذهٍب   كل   أو 

ة   الكاثوليكيَّ غير  األخرى  الشعوب  به  إال  تؤمن  يكون   رْ َه ال 
َ
عام .  (30)ةَق ط وفي 

البابا  1302 َن 
َ
ْعل

َ
أ الثامنم،  مرسوًما Boniface VIII  (1303  بونيفاس  م( 

 بعنوان )
َ
 يَس نِ ك

ُ
 مُ   ة

َ
 َس دَّ ق

 
 َد اِح وَ   ة

 
ه ال خالص وال مغفرة Unam Sanctam  ة (، بأنَّ

له والخضوع  البابا  سلطة  تلك (31) خارج  في  ر  َقرَّ
ُ
امل االعتقاد  هذا  وأصبح   .

 
(26)   Outside the Catholic Church There Is Absolutely No Salvation, 
Peter Dimond, p. 109. 
(27)  Salvation Outside the Church? Tracing the History of the 
Catholic Response, Francis Sullivan, p. 5, The Second Vatican 
Council on Other Religions, Gerald O’Collins, p. 27. 

سيحية عن املسلمني منذ جملس  احلوار املسيحي اإلسالمي قراءة يف كتاب: التصورات الالهوتية املانظر:    (28)
 . وأيًضا:158-157الفاتيكان الثاين، دعاء حممود فينو، ص: 

The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald O’Collins, 
p. 27. 
(29)   See: E. A. Livingstone, The Oxford Dictionary of the Christian 
Church, F. L. Cross, p. 1605, Salvation Outside the Church? Tracing 
the History of the Catholic Response, Francis Sullivan, p. 5, The 
Second Vatican Council on Other Religions, Gerald O’Collins, p. 27. 

 . 67-66، ص: انظر: تطور اسرتاتيجيَّة احلروب الصليبيَّة يف القرن الرابع عشر امليالدي، مجال الوكيل (30)
يقول البااب بونيفاس الثامن :"حنن ملزمون من خالِل إمياننا أبن نعتقد وأن نلتزم أبنَّ هناك كنيسة كاثوليكيَّة   (31)

ورُسوليَّة واحدة فقط، وبكِل أتكيد  حنن نعتقد بشدة  ونعرتف إبخالص  هبذا، وأبنَّه ال يوجد َخالٌص وال مغفرةٌ  
، للخطااي خارج هذه الكنيسة. وع الوة على ذلك، فإننا نُ ْعِلُن وُنَصر ُِح ونُوضِ ُح أنَّه ابلنسبة إىل ُكلِ  خملوق  بشري  

 . انظر: فإنَّه من الضروريَّ احلَْتِميِ  من أجِل اخَلالص أن خيضع للحرب الروماين ]=البااب["
Salvation Outside the Church? Tracing the History of the Catholic 
Response, Francis Sullivan, p. 5-6, The Second Vatican Council on 
Other Religions, Gerald O’Collins, p. 31. 
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ُد املوقف لدى   ِ
ة  الكنيسة اإلعالنات والبيانات هو َسي  يقول  ، حيث  الكاثوليكيَّ

الكاثوليكي   أوكولينزالالهوتي  جلين  تعليم  اليسوعي  جيرالد  "بقي  إنوسنت : 

 )حول    بونيفاسو  الثالث
َ
خ الكنيسةال  بشكٍل   (الص خارج    .(32) "رسمي ٍ   سارًيا 

َد مَ 
َّ
، The Ecumenical Council of Florence  فلورنسا املسكوني  ُع مَ ْج وقد أك

 
َ
امل عشر    املسكونيُّ   ُع مَ ْج وهو  ة  نيسةللكالسابع  في الكاثوليكيَّ ُعِقَد  الذي   ،

)  فلورنسا بين  ما  الرَّ م1445  –م1431بإيطاليا  العقيدة  تلك  على  في اسخة  (، 

الص واملوقف  
َ
ةتجاه األديان واملذاهب غير  احتكار الخ وكذلك   .(33)الكاثوليكيَّ

 ( انعقد  حين  العقيدة  تلك  تأكيد  مَّ 
َ
ت  ُع مَ ْج مَ ت

ْ
هو و   (،Council of Trent  ِتَرن

عشر   التاسع  املسكوني  الكاثوليكيَّ املجمع  النعقاده  ةللكنيسة  دعا  الذي   ،

ه لم ينعقد إال في عام  1537سنة    Paul III  بولس الثالثالبابا   م  1545م، لكنَّ

ت  في
ْ
إيطاليا،ب  ِتَرن )من    شمال  فترة طويلة   ،(34) م(1563م حتى  1545واستمر 

عقائدأقيم  وقد   وتجديد  لتأكيد  ْجَمُع 
َ
امل احتواء   هذا  ومحاولة  الكاثوليك، 

و تها مواجه أو    البروتستانتطائفة   باعتبارها  ،  انتهى  و الذي  برفضها  هرطقة، 

ِ وإ
ة الكنيسة الجامعة  (35) أتباعها صدار اإلدانات بحق  ، وباستبعادها من عضويَّ

ة
َ
ُمْنَفِصل طائفة  بوصفها  ة  (36)الواحدة  الكاثوليكيَّ العقائد  أنَّ  على  والتأكيد   ،

ة   الِص ضروريَّ
َ
اإليمان ،  (37)للخ خارج  هو  من  لكل  الص 

َ
خ هناك  يكون  لن  ه  وأنَّ

َد هذا االعتقاد(38) الكاثوليكي الحق
َّ
 Leo  ليون الثاني عشرالبابا  أيًضا    . وقد أك

XII  (1829)م  ( ة  البابويَّ رسالته  سنة  Ubi Primumفي  قال: حيث  م،  1824( 

ِ   "من املستحيل بالنسبة إلى اإللِه  ، الذي هو الحقيقة نفسها واألكمل الحقيقي 

تعتقد   التي  الِفَرق  يقبل جميع  أن  الطيبين،  الرجال  واملعطي األحكم واملجازي 

زائفة  اتع بعضهاو -ليم  مع  ومتناقضة  متضاربة  تكون  ما  غالًبا  يمنح    -التي  وأن 

الص خارج  العطاءات األبديَّ تباعها  أل
َ
ه ال يوجد خ أنَّ ة....وهذا هو سبب إعالننا 

البابا  و  .(39)سة"الكني عهد  عشرفي  السادس   Gregory XVI  غريغوري 

 
(32)   See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 41. 

(33)   َ َبنيَّ أحد ابق     اجملمع   حيث  راسًخا، وتُ ؤَكِ د وَتِعظ أبنَّه ال  اعتقاًدا  تعتقد  املَُقدََّسة  الرومانيَّة  "الكنيسة  أنَّ 
أن  ميكن  واملنشقني،  اهلراطقة  أو  اليهود  أيًضا  ولكن  الوثنيني وحدهم،  فقط  ليس  الكاثوليكيَّة،  الكنيسة  خارج 

ال إىل  سيذهبون  لكنَّهم  األبديَّة،  احلياة  قَ ُبول يصبحوا شركاء يف  يتم  مل  ما  وأتباعه،  للشيطان  املَُعدَّة  األبديَّة  نَّار 
 . انظر: شراكتهم ]من قبل الكنيسة الكاثوليكيَّة[ قبل موهتم"

Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, Peter Phan, P. 13.  And see: The Oxford 
Dictionary of the Christian Church, F. L. Cross, E. A. Livingstone, p. 
1605, Salvation Outside the Church? Tracing the History of the 
Catholic Response, Francis Sullivan, p. 6&12, The Crisis of Authority 
in Catholic Modernity, Michael Lacey and Francis Oakley, p. 127. 
(34)   See: The Oxford Dictionary of the Christian Church, F. L. 
Cross, E. A. Livingstone, p. 1639. 

ص:    (35) خليل،  الدين  نور  واإلسالم،  واملسيحيَّة  اليهودية  الثالثة:  الكربى  األداين  قاموس  -763انظر: 
764 . 

(36)   See: Senses of Tradition: Continuity and Development in 
Catholic Faith, John Thiel, p. 103. 
(37)   See: The Oxford Dictionary of the Christian Church, F. L. 
Cross, E. A. Livingstone, p. 1639. 
(38)  See: Salvation Outside the Church? Tracing the History of the 
Catholic Response, Francis Sullivan, p. 6. 
(39)   Outside the Catholic Church There Is Absolutely No Salvation, 
Peter Dimond, p. 16. 

عام  (  م1846) وأيًضا  1832في  عام  م،  عهد1864في  في  بيوس البابا    م، 

)مPius IX   (1878  ،)التاسع منشور  )  ،(Quanta Curaفي  اعتماد  قائمة تم 

َدانة
ُ
امل رقم  األخطاء  الخطأ  ومنها:  إذا  (،  16)(،  ه  أنَّ على  َيُنصُّ    د اعتقالذي 

هذا  وينالوا  األبدي،  الص 
َ
الخ طريق  يجدوا  أن  للبشر  "يمكن  ه:  أنَّ إنساٌن 

 
َ
فالخ كان"،  مهما  ديٍن   ِ

أي  ممارسة  خالل  من  األبدي  وكذلك   هوالص  ملعون. 

رقم   لجميع (79)الخطأ  ة  املدنيَّ الحريات  بأنَّ  "االدعاء  وهو:  أيًضا،  ُمَداٌن   ،

ة" الدينيَّ الالمباالة  إلى  تؤدي  ال  عقيدة   .(40) األديان  في  َخ  َرسَّ
َ
ت فقد  وهكذا، 

ة الكاثوليكيَّ من   الكنيسة  أحًدا  أنَّ  اعتقاد  ِة  والِردَّ الهرطقِة  من  ه  أنَّ اعتبار 

الص خارج الكنيسةاملخالفين  
َ
،  من غير الكاثوليك يسعه أو ُيمكنه أن ينال الخ

الص خارج  
َ
ِ أنه ال خ

ةوصار من الثابِت والقطعي  . يقول (41)الكنيسة الكاثوليكيَّ

 ِخ له بعنوان: )  ٍة رسميَّ   في خطبٍة م  1854في سنة  التاسع  بيوس  البابا  
َ
 ط
 
إلى ا ب 

 
َ
 اِد رَ الك

َ
كَّ  Singulari quadam  ِة ل

َ
ش "ال  ه  (:  كأنَّ نؤمن  أن  ال    معتقٍد يجب  ه  بأنَّ

ا ينال  ِ شخٍص أن 
الرَّ يمكن ألي  الكنيسة الرومانية  الص خارج 

َ
ها  يَّ ولِ ُس لخ ة، وأنَّ

الطوفان" في  يهلك  يدخلها  لن  من  كل  وأنَّ  الوحيدة،  الص  الخَّ . (42)هي سفينة 

ِ إلى  التاسع  بيوس  البابا  ويذهب  
 ال إرادة    الحقَّ   يَن أنَّ من يجهل الد 

ً
له فيه  جهال

   هللاه  بلن ُيَحاِس عليه و وال قدرة له عليه، فال ذنب  
ُ
ه مع ، لكنَّ رِ ْف على خطيئة الك

الجحيم إلى  سيذهب  أما  (43)ذلك  عشرالبابا  .  الحادي    Pius XIبيوس 

سنة  م(  1939) رسالته  1929في  في  )عامَّ الم،  عنوان:  تحمل  التي  الَجَسُد  ة 

للمَ  ري   ِ
طائفة أنَّ  اعتبر  فقد    ،(On the Mystical Body of Christ  يِح ِس الس 

الوحيدة،طائفة  البروتستانت   ة  الحقيقيَّ الكنيسة  خارج  ة 
َ
ها    ُمْنَفِصل قد  وأنَّ

بطريقٍة  الحقيقية  الكنيسة  عن  منشقين  آثمٍة   تخلت  خوارج  صاروا  ولهذا   ،

 
َ
 الكنيسةالص وال النجاة إال بالوحدة والعودة إلى  وهراطقة، وال ُيمكن لهم الخ

ة، ثم االعتراف يَّ الوحيدة الحقيق  املسيحة التي هي كنيسة  الرومانيَّ   ةالكاثوليكيَّ 

 بُ بخضوٍع والقبول بإذعاٍن بسلطة ونفوذ  
ْ
، وخلفائه الشرعيين الذين هم سرُ ط

املطران    .(44) الفاتيكانفي    الباباوات س سليم بسترسيقول 
 
ْجَمِع كيرل

َ
امل "منذ   :

كانت  1563-م1545)  التريدنتيني ِ  ةم(  الكاثوليكيَّ هي   الكنيسة  نفسها  تعتبر 

كنيسة   ِ   املسيحوحدها 
الس  ِيُّ وَجَسَدُه 

ة  ر  مسيحيَّ كنائس  من  سواها  ما  وكل   ،

َجَسِد  عن  خارًجا  نظرها  في  كان  ة  مسيحيَّ غير  ة  إنسانيَّ َسات  مؤسَّ ومن  أخرى 

وبالعَ املسيِح  املسيحيين  بسائر  الكنيسة  عالقة  إلى  بالنسبة   ...أما 
َ
فقد  ال م، 

 وَ 
َ
 ق

َ
   ف

َ
 و  التريدنتيني ِ =ابقان ]ان السعَ مَ ْج امل

َ
 اتِ الف

َ
ِ يك  [ وقفة حذٍر وعداءٍ األول   اني 

ة   والثقافيَّ ة  والفكريَّ ة  الالهوتيَّ التيارات  ومن  األخرى  ة  املسيحيَّ الكنائس  من 

والتعاليم  قد  و   .(45)املعاصرة" األحكام  هذه  واألديان استمرت  الطوائف  تجاه 

 
(40)   See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 129. 
(41)   See: Salvation Outside the Church? Tracing the History of the 
Catholic Response, Francis Sullivan, p. 5. 
(42)  Salvation Outside the Church? Tracing the History of the 
Catholic Response, Francis Sullivan, p. 6. 
(43)   See: Outside the Catholic Church There Is Absolutely No 
Salvation, Peter Dimond, p. 108. 
(44)   See: Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, Peter Phan, P. 13, Senses of Tradition: 
Continuity and Development in Catholic Faith, John Thiel, p. 103-
104. 

 . 22: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص (45)
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َد  1953إلى سنة  املخالفة  
َّ
أك الثاني  البابافيها  م، حيث   Pius XII  عشر  بيوس 

أنَّ ما ال يتوافق مع  تأكيده  رفضه ملبدأ التسامح مع األديان األخرى، و م(  1958)

د  .(46) األخالق ليس له الحق في الوجود أو االنتشارو الحقيقة   ِ
 
   وُيؤك

ُ
بيتر   الباحث

عَ Peter Phan  فان أنَّ  الِ ،  املعاصر،  األمريكي  الكاثوليكي  والقس  الالهوت  م 

ت  الكاثوليكيةالكنيسة   قائمةاستمرت  إلى  اإلسالم  واألديان   ضم  الهراطقة 

ة االعتقادَ   الخارجيَّ هذا  وأنَّ  وثنًيا،  ديًنا  تجاه   سميَّ الرَّ   الكاثوليكيَّ   بوصفه 

ااألديان   ُمْسَتِمرًّ لَّ 
َ
آباء    ظ ٍن وصريٍح عند 

َ
ُمْعل ة  لكنيسةابشكٍل  منذ   الكاثوليكيَّ

القديمة   حتى و العصور  أي  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  بدايات  حتى 

)  ، م1965عام   انعقاد  نهاية   وهو 
َ
   ِع مَ ْج امل

َ
 اتِ الف

َ
ِ انِ يك    ي 

َّ
، حيث استمر (47) (انيالث

عصر اإلصالح إلى   ذمن  ،الطوائف البروتستانتيةالُحكُم على املخالفين، ومنهم  

)يَّ ِش عَ   ة 
َ
   ِع مَ ْج امل

َ
 اتِ الف

َ
ِ انِ يك    ي 

َّ
أنَّ ،  (انيالث الكنيسةعلى  خارج  على ها  ِنًدا 

َ
ُمست  ،

 يسوع   روح  نَّ إ  القائلة  الرَّاسخة،  ةكاثوليكيَّ الة  بديهيَّ الة  عقائديَّ الحقيقة  ال

  أن تحلرفض ت املسيح
ُ
ا كليًّ الذين انفصلوا األعضاء  هؤالء ة في َس دَّ َق بالنعمة امل

الص خارج الكنيسة، وهؤالء  ةكاثوليكيَّ الكنيسة ال= عن الجسد
َ
ه ال خ ، وبما أنَّ

لهم خالص  ال  فإذن  خارجها،  وكما  (48)يقفون  وهكذا،  الالهوتي .  ُيشير 

ِتَب في التراِث   ، فإنَّ كثيًراجيرالد جلين أوكولينز اليسوعيالكاثوليكي  
ُ
َر وك ِ

ر 
ُ
 مما ق

 ِ  ، ، قد عانى من الجهلالقرون الحديثةسطى وحتى  منذ العصور الو   الكاثوليكي 

الهويَّ  على  الخوف  خالل  من  تشيكله  صيانتهاوتم  على  والِحرص  ة  املسيحيَّ ،  ة 

ة من خالل نبذ وذلك  . (49) وغيرهم لليهود واملسلمين  الكنيسة الكاثوليكيَّ

ِة.  ل في موقف الكنيسِة الكاثوليكيَّ َحو   التَّ
ُ
 املطلب الثالث: إرهاصات

السابق  إنَّ   التاريخيَّ   
َ
ِة املوقف الكاثوليكيَّ املعروف    للكنيسِة  املوقف  ظلَّ 

أو  تغييره  في  ا 
ً
إطالق ر  ِ

 
ُتَفك لم  والذي  الطويل،  تاريخها  َعْبَر  والرَّاسخ  الثابت 

هيمنة   أوروبا،  على  بالهيمنة  َِدة 
ُمَتَفر  فيها  كانت  التي  العصور  تلك  في  تجديده 

ة،   ة واقتصاديَّ ة وسياسيَّ خ. إال  دينيَّ َرسَّ
َ
وعلى ذلك املوقف ُبِنَي تراثها التقليدي وت

ٍف وتأمٍل وإعادِة 
ُّ
وق

َ
َهَرت إرهاصاٌت  أنبأت عن ُحُدوِث ت

َ
ه في القرون األخيرة ظ أنَّ

ِبَعاِته داخل 
َ
ٍر في هذا املوقف وت

َ
ظ

َ
ةن وِليِكيَّ

ُ
اث
َ
ِنيَسِة الك

َ
وخارجها. فمنذ القرن   الك

تساؤال  ظهرت  امليالدي  عشر  حول  السادس   
ٌ
جادة اٌت  وإشكاليَّ  

ٌ
عميقة ٌت 

ته لدى   الص ومحدوديَّ
َ
ِة موضوع استحقاق الخ ، وذلك إثر الكنيسِة الكاثوليكيَّ

ثم  الوثنيين،  وخصوًصا  بها،  املؤمنين  غير  بعقائد  الواسع  ة  املسيحيَّ احتكاك 

تعقيًدا وإلحاًحا حول موضوع   ات وازدادت  التساؤالت واإلشكاليَّ تلك  َعت  َوسَّ
َ
ت

الصشموليَّ )
َ
الخ القرون  ة  في  ة  َرافيَّ

ْ
الُجغ الكشوفات  دائرة  اتساع  بسبب   )

اكتشفت   حيث  ةاملتأخرة،  وِليِكيَّ
ُ
اث
َ
الك ِنيَسِة 

َ
إطارها   الك خارج  اإلنسان  وجود 

َرافي املعهود والتقليدي، ووجود أمٍم وشعوٍب كثيرٍة في قاراٍت ومناطَق نائية  
ْ
الُجغ

مَّ 
َ
ث ومن  الكنيسة،  سلطة  عن  جًدا  ة  وبعيدة  املسيحيَّ الرسالة  وصول  تعذر   

تاًما   يجهلون  فهم  إليهم،  ة  املسيحالتبشيريَّ ة   يسوع  الِصيَّ
َ
الخ .  (50) ورسالته 

 
(46)   See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 129. 
(47)   See: Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, Peter Phan, P. 13. 
(48)   See: Senses of Tradition: Continuity and Development in 
Catholic Faith, John Thiel, p. 104. 
(49)   See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 22. 
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صوًصا الكاثوليك،اكتشاف األوروبيين  وهكذا، فقد كان 
ُ
إلى    ، خ حين وصولهم 

 العَ 
َ
ال تعرف   عديدةٍ   يدة عاشت لقروٍن دج  ٍب شعو و   ، ألمٍم م الجديد في أمريكاال

رسالة   عن  مفاجأةٍ   املسيحشيًئا  بمثابة  ة،  الصيَّ
َ
ٍة   الخ يقول  تامَّ كما  الَعاِلم ، 

أوكولينز الكاثوليكي   جهٍة –  تأثار مفاجأة    ،اليسوعي  جيرالد  من   -من   
ً
جملة

الكاثوليكي  عميقِة الو   ِة َج رِ َح ال  سئلِة األ  اإليمان  حقيقة نفسه  داخل  حول   ،

فداء   وضرورة  ة  أهميَّ هللا  ، املسيحومدى  عند  والشعوب  األمم  هذه    ،ومصير 

عن   واحدة  كلمة  يسعموا  لم  وأثارت  املسيحوهم  أخرى –،  جهٍة  إحراًجا   -من 

خارجها من  ة  وكما  للكاثوليكيَّ َل . 
َّ
   َمث

ً
مشكلة األوروبيين    ذلك  إلى  بالنسبة 

الوقت،  في  الكاثوليك     استمرت    فقدذلك 
ُ
املشكلة الحديث هذه  العصر   في 

اوتفاقمت أصبح  حيث   لعَ ، 
َ
   مُ ال

ً
   قرية

ً
الكاثوليك،  واحدة  

َ
أتباع    وَعَرف أعداد 

ة لم تصل  لهم  ، واتضح  وثقافاتها  الديانات األخرى الهائلة إلى هؤالء  أن املسيحيَّ

اسا َته في  .(51) يعرفوها بتاًتاولم    ،لنَّ الص وشموليَّ
َ
ومن هنا، فقد أثار مفهوم الخ

ا   ًً ا، فتضخم التساؤل حول  التصور التقليدي الكاثوليكي َحَرَج ا وخارجيًّ داخليًّ

قدان الكنيسة لسلطتها كدولة،  
ُ
ة وف هذا املفهوم وحدوده، ومع ُصُعود الَعلمانيَّ

ا   تاريخيًّ ت 
َ
ُعِرف عديدة  تساؤالٌت  وبرزت  إلحاًحا،  أكثر  ة  القضيَّ أصبحت 

( عنوان:  تحت  ا  الوثنيين وعقائديًّ الص 
َ
)خ مسألة  أو  الكامن(  أو   التوحيد 

ة، mplicit TheismI) (52)  الضمني  العناوين ناقش علماُء املسيحيَّ ، وتحت هذا 

ة  وعلى رأسهم علماء وِليِكيَّ
ُ
اث
َ
الك ِنيَسِة 

َ
ة، من مثل: من الك ُمِهمَّ ، عدة تساؤالت 

الدور  وما  الخالص؟  سينالون  الذين  عدد  مقدار  وما  الصه؟ 
َ
خ ُيمكن  الذي 

ه ومن  الص؟ 
َ
الخ ة  عمليَّ في  الكنيسة  به  ستقوم  اإلشكاليات الذي  ذه 

 ِ
يني  ِ

الد  التراِث  دائرة  داخل  ة  َجْوَهِريَّ ة  عقائديَّ مواضيع  ُوِلَدت  والتساؤالت 

( مثل: موضوع   ،ِ
الصالكاثوليكي 

َ
الخ ة  )شموليَّ املنظورة (، وموضوع  الكنيسة 

الص
َ
للخ بين  (53)(كوسيٍط  والَجَدل  النقاش  َمَحلَّ  املوضوعات  هذه  فصارت   ،

الذين  الكاثوليك،  الالهوتيين  العلماء  وبين بعض  للكنيسة  ة  الرَّسميَّ َسة  املؤسَّ

تلك  عن  اإلجابة  أجل  من  ة  ْرِديَّ
َ
ف واجتهاداٍت  ُمساهماٍت  تقديم  حاولوا 

الَجَد  من  املزيد  بدورها  إجابتهم  أثارت  وقد  ة، 
َ
ِكل

ْ
ش
ُ
امل في التساؤالت  ِق 

َ
والَقل ِل 

ةأوساط رجاِل الدين التابعين  وِليِكيَّ
ُ
اث
َ
ِنيَسِة الك

َ
 . للك

علماء   بين  املوضوع  هذا  حول  ْحَتِدمة 
ُ
امل النقاشات  الكنيسة ومن 

ة ة  الكاثوليكيَّ ة داخليَّ ، خصوًصا في العقود املتأخرة، نشأت وَبَرَزت أزمة الهوتيَّ

( علم  عنها  َض  َمخَّ
َ
ت الكنيسة،  األ في  الكاثوليكيالهوت  أو ديان  العلم  وهذا   ،)

َهَر  
َ
 وظ

َ
أ
َ
ش

َ
ن الجديد  األمر-املجال  ة داخل    -في حقيقة  الالهوتيَّ للمشكالت   

ً
ثمرة

تساؤالت   مواجهة  ة  كيفيَّ في  ة  الروحيَّ أزمتها  عن  وتعبيًرا  نفسها  الكنيسها 

ة، بل التي  ة التي ال تؤمن باملسيحيَّ وإشكاالت املوقف من مصير معظم البشريَّ

تعرف  ال   وال  املسيحتعرفها  إلى  يسوع  جميًعا  هؤالء  مصير  سيكون  وكيف   ،

 ، ِ
الكاثوليكي  في أعماِق الالهوِت  ة  م. هذه األزمة هي في حقيقتها أزمة داخليَّ نَّ جه 

ة، قبل أن   شكالت والشكوك الالهوتيَّ
ُ
امل تثير، العديد من  أثارت، وال تزال  وقد 

أنَّ  أي  اآلخرين،  أمام  ة  خارجيَّ أزمة  أنفسهم، تكون  املسيحيين  أمام  أزمة  ها 

يرسل  أن  والقسوة  الظلم  من  ه  أنَّ يرون  الذين  املسيحيين،  ة  عامَّ خصوًصا 

 
(51)  See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 36 & 52. 
(52)  SeeChristianity and World Religions: Disputed Questions in the 
Theology of Religions, : Gavin D’Costa, p. 22,128-129 & 163. 
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املسيح البشِر يسوع  هؤالء  الفادي،  الرحيم  املحب  الرب  إيمانهم  في  وهو   ،

ِة بال ذنٍب منهم أو خطيئة. وكذلك آثارت هذه  األبرياِء الغافليَن إلى عذاِب األبديَّ

الحديثف-األزمة   العصر  وعلماء    -ي  خواص  عند  عديدة  الكنيسة إشكاالت 

ة وقد  الكاثوليكيَّ األديان،  ِبِحواَرات  يَن  ِ
هَتم 

ُ
امل ُصوًصا 

ُ
خ الالهوتي ،  أشار 

ٍة  ال  هذا  إلى  هانس كونجالكاثوليكي  
َ
ٍة،  املُنْقط  حوريَّ

َ
ت  تَ التي 

َّ
الُل  َمث  سؤاِل في هذا 

ةموضوع الِحواِر بين املتعلق ب، فصلي ِ امل ة الكاثوليكيَّ واألديان األخرى،  املسيحيَّ

ار النَّ إلى  سيذهبون  ناٍس 
ُ
أ مع  يدور  كان  إذا  الِحوار  فائدة  ما  أنَّ  وهو:  إذ  ؟ 

)وخاصة   الوسطى  العصور  في  التقليدي  الكنيسة  الكنيسة "موقف 

ة واضٌح   الكاثوليكيَّ ة(  غير    ،الرومانيَّ في  للخالص  طريق ٍ  أيَّ  يرى  ال  فهو 

ة"  .(54) املسيحيَّ

ة في أوروبا   ة العميقة، بجواِر أزمة الكنيسة الداخليَّ إنَّ هذه األزمة الالهوتيَّ

ة   الَعلمانيَّ املذاهب  واستفحال  تفش ي  بسبب  العشرين  القرن  بدايات  في 

واحتكاِك  ِف  َعرُّ
َ
وت إليمانهم،  املسيحيين  من  كبيرة  أعداٍد  وفقدان  واإللحاد، 

في باألديان األخرى وما وجدوا  وِقَيٍم وممارساٍت حميدٍة، املسيحيين  ها من خيٍر 

ة، بعد أن كانت ُتطَرح في دائرة  ة العامَّ كل ذلك دفع باألزمة إلى الواجهة الثقافيَّ

إشكاالتها   أصبحت  وهكذا  واملتخصصين،  الالهوت  علماء  بين  َقة  ضيَّ

هذا  وفي   .
ً
وشاملة  

ً
كافية إجاباٍت  تتطلب  ة  وضروريَّ ة  ُمِلحَّ ة  قضيَّ وتساؤالتها 

متعددٍة السي مساهماٍت  بتقديم  املسيحي  الالهوت  علماء  بعض  قام  اق، 

ِ هذا العجز في الالهوت املسيحي، وكانت تلك املساهمات 
ومتنوعٍة من أجِل َسد 

داخل   النقد  من  منها  واحٌد  يسلم  لم  ة،  أو جماعيَّ ة  فرديَّ اجتهادات   عن 
ٌ
عبارة

والتناقض   الغموض  من  تخل  لم  ها  أنَّ كما  نفسها،  الفهم  الكنيسة  وصعوبة 

اإلبعاد  إلى  األمُر  تعدى  بل  النقد،  من  تسلم  لم  فلذلك  األزمة،  لتلك  والتناول 

ِقَبِل   من  ةوالطرد  الكاثوليكيَّ اإلسهامات الكنيسة  تلك   
ُ
َتِنف

ْ
َيك كان  ما  ومع   .

في محاولتها الحصول   ها  فإنَّ ٍد وتناقض،  ُمَتَعمَّ ة من غموٍض  الفرديَّ واالجتهادات 

ا يختلف على إجابات ُمقنع م في معظمها شيًئا جديًدا حقيقيًّ ِ
ة وُمريحة، لم ُتَقد 

. ِ
ِ التقليدي 

 في جوهره عن املوقف الكاثوليكي 

أنَّ   ةغير  الكاثوليكيَّ األزمة    الكنيسة  تلك  ملواجهة  بحاجٍة  ها  أنَّ َوَجَدْت 

املحاوالت  من  مستفيدة  وعلمائها،  مؤسساتها  وبثقل  بنفسها  واملعضلة 

واالج كاثوليك  واملساهمات  الهوتيون  قدمها  التي  السابقة،  ة  الفرديَّ تهادات 

استفادة   لقد  ةكبار.  الكاثوليكيَّ تلك   الكنيسة  َعْبَر  ِرَحت 
ُ
ط ورؤى  مواد  من 

واملتناقضة،   الغامضة  لغتها  من  أيًضا  استفادت  كما  واإلسهامات،  التجارب 

( علم  َع  َوسَّ
َ
وت ق  َعمَّ

َ
ت الطريقة  األديان وبهذه  خاللالهوت  ومن  حاولت (،  ه 

ة الكاثوليكيَّ من سؤال:    الكنيسة   ِ
الرَّسمي  موقفها  الص   صياغة 

َ
خ يوجد  هل 

ة  خارج الكاثوليكيَّ من ؟ وبعبارة أخرى:  الكنيسة  الِص 
َ
الخ ْحِقيُق 

َ
ت ُيمِكُن  هل 

ةخالِل األديان واملذاهب األخرى خارج الكنيسة   ؟ إنَّ اإلجابة عن الكاثوليكيَّ

ْعَتَبُر من القض
ُ
ِة في عقيدة وتاريِخ  هذا السؤال ت

َ
ِة والَفاِصل الكنيسِة ايا الجوهريَّ

ِة  باملذاهب الكاثوليكيَّ عالقتها  على  انعكاسات  من  عليها  يترتب  ملا  وذلك   ،

مسار  ذلك  أثر  من  للمسألة  وملا  م، 
َ
الَعال في  األديان  وبقية  األخرى  ة  املسيحيَّ

م بين األديان التي أطلقه 
َ
ة في الَعال ينيَّ ِ

، وتبنتها ودعمتها الفاتيكانا  الِحواَرات الد 

َعتها  جَّ
َ

ِة وش  . الكنيسِة الكاثوليكيَّ
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إلى   املاض ي  من   
ُ
ة الكاثوليكيَّ  

ُ
الكنيسة الرابع:  ْجَمِع املطلب 

َ
ِ   )امل اني 

َ
اِتيك

َ
  الف

اني(
َّ
 . الث

لدى   الرَّاسخ  االعتقاُد  كان  اللقد  لها،    ةكاثوليكيَّ الكنيسة  املخالفين  تجاه 

شموليَّ  عدم  في  ل 
َّ
  َيَتَمث

ً
ا ُمسَتِمرَّ سائًدا  املوقف  هذا  لَّ 

َ
ظ وقد  لهم،  الص 

َ
الخ ة 

وثائق   في  نة  املضمَّ التعاليم  ُوِصَفْت  ذلك  ألجل  عديدٍة،  ْجَمِع )لقروٍن 
َ
 امل

 ِ اني 
َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
   ( الث

ً
 فارقة

ً
ِ في موقف الكنيسة، واعُتِبَرت عالمة

ل الجذري  بالتحوُّ

ة   املسيحيَّ عالقات  تاريخ  املخالفة،    ةالكاثوليكيَّ في  واملذاهب  األديان  ببقية 

ْجَمَع أنَّ )،  فان  بيترعالم الالهوت  حيث يؤكد  
َ
انيَّ   امل

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
( في حقيقته الث

 
ً
انفصاال ُل  ِ

 
التي    "ُيَمث الطريقة  عن  نفسها  الكنيسة    كونتهاحقيقًيا  منذ عن 

 رَ تِ   مجمع
ْ
أجل  Council of Trent  (1545-1563)  تن من  ه  وأنَّ  ،" 

َ
أعمَق ٍم هْ ف   

ْجَمَع )فإنَّ    ة واألديان األخرى بين املسيحيَّ   ات للعالق
َ
انيَّ   امل

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
َصَنَع "(  الث

بزاوية    
ً
ذلك  (55) "درجة  180انعطافة د 

َّ
وأك البروفيسور .  الكاثوليكي  القس 

 ، (ةة اإلرساليات األفريقيَّ جمعيَّ أحد قادة )-  Michael McCabe  مايكل مكابي

ة الكاثوليكيَّ التبشيرية  "  -املنظمة  أنَّ  يرى  ْجَمَع الذي 
َ
انيَّ   امل

َ
اِتيك

َ
اني   الف

َّ
كان    الث

ٍ   َمْجَمٍع ل  أوَّ  الكنيسة   مسكوني  بعالقة  ة  بجديَّ يهتم  الذي  الكنيسة،  تاريخ  في 

الِح  إلى  الديانات األخرى، ويدعو  يتجزأ   وارِ بأتباع  ُبعًدا ال  باعتباره  األديان  بين 

 الغربيُّ في األديان البروفيسور  (56)"من رسالتها
ُ
ُد الباحث ِ

 
 John  جون تيل. ويؤك

Thiel و الجمعيَّ ،  الالهوتيَّ رئيس  الكاثوليكيَّ ة  األمريكيَّ ة  أنَّ  ةة  التعاليم ، 

ةة  التقليديَّ  من مفهوم الخالص وشموليته واملوقف تجاه   للكنيسة الكاثوليكيَّ

َرت بفضل   يَّ
َ
غ
َ
ْجَمِع تعاليم )املخالفين، قد ت

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
ه ُيمكُن (57) (الث ، وأنَّ

ْقِديُر و 
َ
 ت

َ
ْعَمَق الكنيسة الجديد بشكٍل    موقِف   مُ هْ ف

َ
هذا التطور   رؤية  خالل، من  أ

الطبيعي ِ التاريخي ِ   السياِق في   ة  الكنيسةملوقف      الَعِنيف   الكاثوليكيَّ السابق 

 من املخالفين. والواضح واملباشر 

عُتِبَرت من إنجازاِت  
ُ
ا التي  ة  َقاِط املحوريَّ النُّ  ِ

َهم 
َ
أ ْجَمِع )إنَّ من 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
  الف

اني
َّ
ُيشير  (الث ُمعالجته ملسألة )، كما  الباحثين،   من 

ٌ
الص غير إلى ذلك جملة

َ
خ

كانت  املسيحيين حيث  ة(،  الكاثوليكيَّ في   الكنيسة  وحتى  تاريخها،  طوال 

ْجَمُع )األوقات التي كان فيها  
َ
اني    امل

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
ه    (الث ال )ُيمارس أعماله، تعتبر أنَّ

 
َ
الكنيسةخ خارج  ال(الص  هذه  عليها  َهيَمَنت  وقد  األب .  (58)فكرة،  يقول 

جبارة كميل   جوزيف 
َ
خ "مسألة  بمسألة :  ُيعرف  ما  أو  املسيحيين  غير  الص 

 
َ
فالرأي الخ وصعوبة.  تعقيًدا  ة  الالهوتيَّ املسائل   ِ

د 
َ
أش من  الشامل...هي  الص 

ة   انيالسائد عشيَّ
َّ
اني  الث

َ
اِتيك

َ
ْجَمع الف

َ
ِ مفاصل التفكير  -  امل

دون أن يستأثر بكل 

الكاثوليكي )  -الالهوتي  أن  تقول  َرٍة  ِ
مَعب  بجملة  ُيخَتَصر   كان 

َ
خ خارج  ال  الص 

تحصر  Extra ecclesiam nulla salus  الكنيسة التي  ة  اإلقصائيَّ الرؤية  ها  إنَّ  .)

 
َ
ِ دون سواهم...إذ أقصت عالخ

س ي 
َ
ن
َ
ِ املنتمين إلى اإلطار الك

نه  الص فقط في كل 

 
َ
األخرى   ،الص[]=الخ الديانات  أتباع  عن   

ً
الكاثوليك   ،فضال غير  املسيحيين 

 
(55)  See: Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, Peter Phan, P. 12-13. 
(56)  Vatican II and Interreligious Dialogue: (Mission for Diversity: 
Exploring Christian Mission in the Contemporary World), Michael 
McCabe SMA, p. 187. 
(57)  See: Senses of Tradition: Continuity and Development in 
Catholic Faith, John Thiel, p. 104. 
(58)  See: The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan 
Marmion and Mary Hines, p. 239. 
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ين عنها" ِ
مه   جوزيف كميل جبارةاألب    . ثم يؤكدالذين اعتبرتهم منشق  دَّ

َ
أنَّ ما ق

ْجَمع
َ
ة عن موقف    امل انفصاليَّ ثورة  ةُيْعَتَبُر  الكثوليكيَّ السابق طوال   الكنيسة 

فـ" ْجَمُع لقد جاء  تاريخها، 
َ
اني  امل

َّ
الث اني  

َ
اِتيك

َ
)  الف ثورة  وأحدث  ةإذن  ( كوبرنيكيَّ

ةفي   الكاثوليكيَّ مسالكنيسة  بشأن   أ، 
َ
خ املسيحيين لة  غير  ومنهم   ،الص 

فإنَّ    .(59)]كذا["  املسلمين  ة  النظرة  وهكذا،  َنة  السلبيَّ
َ
ْعل
ُ
ُل امل ِ

 
ك
َ
ش

ُ
ت كانت  التي 

واألمم  الشعوب  من  بغيره   ِ
الكاثوليكي  عالقة  د  ِ

وُتَحد  يَّ  س ِ
َ
ن
َ
الك والخطاَب  الوعَي 

ِر في استمرت  واملذاهب واألديان، والتي   يُّ
َ
غ لقروٍن عديدٍة، حصل لها نوٌع من التَّ

ِط الكبيرِ القرن العشرينمنتصف  
ْ
غ ر في السياِق التاريخي للضَّ يُّ

َ
غ   ، كان هذا التَّ

له   َعرََّضت 
َ
ت ة  الكنيسةالذي  أمر   الكاثوليكيَّ استفحال  مع  أوروبا،  داخل 

هذه  ففي  ة،  الكاثوليكيَّ والدول  القوى  من  كثيٍر  وانهيار  واإللحاد،  الَعلمانية 

وبيانات   وقرارت  دساتير  َصَدَرت   )األجواء 
َ
   ِع مَ ْج امل

َ
 اتِ الف

َ
ِ انِ يك    ي 

َّ
وأعلن ( انيالث  ،

ة،  عصًرا جديًدا من ا الفاتيكان ة مع الطوائف غير الكاثوليكيَّ لعالقات اإليجابيَّ

 هذا "املوقف الجديد" من ِقَبِل 
َ
ه ُوِصف ة، إلى درجة أنَّ ومع األديان غير املسيحيَّ

ملوقف   ة  الكنيسةاملنتقدين  داخل    الكاثوليكيَّ ومن  الكاثوليك  من  الجديد، 

ه تحوٌل وتراجٌع غير مقبول )  الكنيسة (،  an unacceptable U-turnنفسها، بأنَّ

 .(60) واعُتِبَر استسالًما

موقف   ْحُص 
َ
ف الخامس:  ْجَمِع )املطلب 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
من   (61) (الث

الص
َ
 . الخ

ه   فإنَّ وفهم  من  ولهذا  معرفة  املأجل  هذا  الجديد  وتقدير  لكنيسة  لوقف 

ة )  الكاثوليكيَّ موضوع  الخالصمن  ة  مرحلة-(  شموليَّ ته 
َ
ل
َّ
َمث ْجَمِع )  الذي 

َ
امل

اني
َّ
الث  ِ

اِني 
َ
اِتيك

َ
و (  الف بعدها،  جاء  تاريخيٌّ وما  تحولٌّ  ه  بأنَّ  

َ
ُوِصف    ،الذي 

ٌ
ومرحلة

 
ٌ
موقف    ،فاصلة ةفي  الكاثوليكيَّ األخرى،   الكنيسة  ة  املسيحيَّ الطوائف  تجاه 

تعتبرهم كانت  الكنيسة،  التي  أتباعها  خارج  ْنَعت 
َ
و نفصلينامل)بـ  وت كذلك (، 

األديان   مموقفها من 
َ
الَعال في  هف  -األخرى  ِ  من    إنَّ

روري  إلى نصوص الضَّ الرجوع 

ْجَمِع  وثائق  
َ
 ما بين  16)   ت تضمن  التي   نفسها،امل

ً
َعة  وقراراٍت   دساتيرٍ ( وثيقة موزَّ

صَ (62)وبياناٍت  ما  وكذلك  ْجَمِع بعد    َر َد ، 
َ
ق   امل ِ

َعم 
ُ
وت مضامينه  د  ِ

 
ُتؤك وثائق  من 

ومن وتحليلها،  ْحِصها 
َ
ف أجِل  من  حجم    معانيه،  على  الوقوف  مَّ 

َ
وحقيقة ث

 
َ
ط الذي  ر  يُّ

َ
غ والتَّ  رَ التطور 

َ
موقف    أ ِة   الكنيسِة على  ِ   الكاثوليكيَّ تجاه   التقليدي 

 املخالفين لها.

)و  وثائق  نصوص  دراسة  خالل  انيمن 
َّ
الث  ِ

اِني 
َ
اِتيك

َ
الف ْجَمِع 

َ
صدر امل وما   )

أنَّ  ِجُد 
َ
ن ة  بعدها،  َسِفيَّ

ْ
الَفل )  الرؤية  ة  قضيَّ الصتجاه 

َ
الخ ة  موليَّ

ُ
واملش  وقِف (، 

 
األب انظر:    (59) املسيحي(،  اإلسالمي  احلِواِر  )واقُع  آفاٌق وحدوٌد،  املسيحيَّة:  غري  الكنيسة ابألداين  عالقة 

 . 38-36وزيف كميل جبارة، ص: ج
(60)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in the 
Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 129. 

أُْعِلَن يف مجيع واثئق )املَْجَمِع الَفاتِيَكاينِ  الثَّاين( قد ُخِتَمت هبذا اإلقرار: "كل ما  من املهم مالحظة أنَّ    (61)
]هذه الوثيقة[، ِِبُمَلِتِه وَتفِصيِلِه، قد انَل رَِضى اآلابء. وحنن، ابلُسلطان الَرسويلِ  الذي لنا من املسيح، وابالَتاد 

ء، نُوافُق عليه، ونُ ثَ بِ ُتُه، ونُِقريُه يف الروح القدس، وأنمُر أبن يُنشر جملد هللا ما تَ َقرََّر هكذا جمَ  َمِعيًّا. مع اآلابء األِجالَّ
رومة، قرب القديس بطرس...أان بولس ُأسُقف الكنيسة الكاثوليكيَّة"، مث تال ذلك توقيعات بقيَّة آابء املَْجَمع". 

 انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، هناية كل وثيقة. 
ْرمِجَعت عن الالتينية إىل العربيَّة، يف عدة إصدارات، منها:  مجَُِعت تلك الدساتري والقرارات والبياانت، وت ُ   (62)

بَ يَاانتكتاب   قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  وكتاب املَْجَمُع  الَفاُخوري،  َحنَّا  األب  عناية:  الَكِنيَسة   ، 
 هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان.عناية: الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها، 

ينيَّ ’ ِ
ة ل‘ الجديدالد  َس  ، قدتجاه املخالفين لها لكنيسة الكاثوليكيَّ ِ

س 
ُ
 أربعة على  أ

ة، كما يأتي أركان  ة أساسيَّ  : عقائديَّ

ك :  األول  َمس 
َ
ة    ت الكاثوليكيَّ َجاِمُع الكنيسة 

َ
امل َرتها  رَّ

َ
ق التي  بأصولها 

 
ُ
ة
َ
اِبق  .السَّ

وثائق   ْحِص 
َ
ف  )عند 

َ
انيامل

َّ
الث  ِ

اِني 
َ
اِتيك

َ
الف أنَّ    (ْجَمِع  ِجُد 

َ
الكنيسة ن

ة     الكاثوليكيَّ
ُ
ة اِريخيَّ التَّ َجاِمُع 

َ
امل َرتها  رَّ

َ
ق التي  الرئيسة  أصولها  عن  ل  

َ
َتخ

َ
ت لم 

ِتها على املخالفين لها. ففي مقدمة   ت ِبِشدَّ
َ
، حتى التي ُعِرف

ُ
اِبَقة الوثيقة التي السَّ

( عنوان:  الدين تحمل  ة  ة  الحريَّ )Dignitatis humanaeيَّ عنوان:  وتحت  َحق  (، 

ينيَّ  ِ
ِة في الشأِن الد  ِة واملدنيَّ ِة االجتماعيَّ ْرِد والَجَماَعاِت في الُحريَّ

َ
(، جاء فيها الف

َمُه   دَّ
َ
ْجَمُع التأكيد على أنَّ ما ق

َ
مما ُيَعَتَبُر جديًدا ليس في حقيقته إال امتداًدا    امل

فـ" عليه،  وتأكيًدا  اتيكاني  اللقديم 
َ
الف ْجَمُع 

َ
رغباِت مل شديٍد  باهتماٍم  يِزُن  إذ   ،

الكنيسِة  تقليد  ِلُع 
ْ
يسَتط والعادلة،  والحقيقة  ِفُق  تَّ

َ
ت  ٍ

َحد   ِ
أي  إلى  ُن  ِ

وُيَبي  النفوس 

إال   الجديَد  منها  يستخرُج  فال  وتعليَمها  س  َقدَّ
ُ
َق امل

ْ
ولهذا    ِوف ْجَمُع القديم. 

َ
 فامل

  
ً
ال أوَّ ُيْعِلُن  ُس  َقدَّ

ُ
ها  امل

َ
ك
َ
َسل إذا  التي،  ريَق 

َّ
الط  ِ

البشري  للجنِس  َن  َبيَّ نفَسُه  أنَّ هللا 

في   والسعادِة  الِص 
َ
الخ من  نون 

َّ
يتمك تعالى،  ِخْدَمِتِه  في  اُس  يسوع.    املسيحالنَّ

في    
ٌ
قائمة  

َ
الوحيدة  

َ
ة الحقيقيَّ  

َ
الديانة أنَّ  نؤمُن  ِة ونحن  الكاثوليكيَّ  الكنيسة 

إل َل 
َ
َوك التي  ة  ُسوليَّ السيُد  والرَّ اس...فعلى   املسيحيها  النَّ جميِع  بين  ِرها 

ْ
ش

َ
ن أْمَر 

وكنيسِتِه،   باهلِل  يتعلق  ما  في  َما  سيَّ وال   
َ
الحقيقة بوا 

ُ
يطل أن  إذن  اس  النَّ جميع 

ُمحاِفظين" عليها  وكانوا  اعتنُقوها  وها 
ُ
عَرف ما  إذا  ى  وأنَّ  (63) حتَّ الكنيسة . 

ِة   وكنيسِة    هيالكاثوليكيَّ ِة  الحقيقيَّ في و   .(64)الواحدة"  املسيِح "الديانِة  جاء 

(، ما Dei Verbum  الوحي اإللهي :  دستور  عقائديٌّ الوثيقة التي تحمل عنوان: )

ُن  ْجَمِع ا من  الغرض الرئيس    ُيَبيَّ
َ
ُس، كل مرٍة ُيصغي مل َقدَّ

ُ
ْجَمُع امل

َ
، وهو: "َيعمُل امل

ا ثابًتا. ولذلك فهو يقِصُد، مما يلي من الَعْرض، إلى كلمة هللا بورٍع وُيعلنها إعالنً 

من  كل  آثار  ُمقَتِفًيا  وتناِقله،  اإللهي  الوحي  عن  الصحيح،  التعليم  ُيوضح  أن 

ْجَمَعين  
َ
األول و  التريدنتي امل  الفاتيكاني 

ُّ
كل ُم 

َ
الَعال َسِمَع  ما  إذا  حتى  َرى  ، 

ْ
ُبش ُه 

الص، آمن باهلل، وإذا ما آمن به، وضَع فيه رجاءَ 
َ
ه، وإذا ما وضع فيه رجاَءه، الخ

وثائق  (65)أحبه" جميع  واستمرت  ْجَمِع ). 
َ
ِ   امل اِني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
استخدام    (الث في 

( ْعِت 
َ
ة،  املنفصلينن الكاثوليكيَّ غير  ة  املسيحيَّ الطوائف  جميع  على  وإطالقه   )

( عنوان:  تحمل  التي  الوثيقة  ة ففي  الكاثوليكيَّ  
ُ
ة الشرِقيَّ اِئُس 

َ
ن
َ
 الك

Orientalium Ecclesiarum( عن  الحديث  جاء  ة(، 
َ
ِصل

َ
ف
ْ
ن
ُ
امل اِئِس 

َ
ن
َ
الك (، أبناِء 

إلى   انضمامهم  ة  أهميَّ على  والتأكيد  دوًما،  باملنفصلين  الكنيسة ووصفهم 

ة ُر ،  الكاثوليكيَّ ِ
 
وُتحذ الكاثوليكي،  باإليمان  اإلقرار  من  ذلك  يستلزمه  وما 

ةالوثيقة   إلى الوحدِة  يكون انضمامهم    أن املسيحيين املنفصلين من    الفاتيكانيَّ

ة غير اِلٍص   الكاثوليكيَّ
َ
ٍ أو خ

ِقي 
َ
ِب االنحرافات والبدع في ممارساتهم ن

ْ
، وذلك ِبَجل

ساَء إلى وحدِة الكنيسة، أو كاَن يحتمُل 
َ
ة، فـ"االشتراَك في األقداس، إذا أ الدينيَّ

ع َسَبَب  أو  اإليمان،  في  االنحراف  ر 
َ
ط

َ
خ أو  للضالل،  صريًحا   

ً
أو  انتحاال ثاٍر 

الدَّ  في  ة"المباالٍة  اإللهيَّ الشِريعِة  ِة  ِبُقوَّ ٌم  ُمَحرَّ ه  فإنَّ التي .  (66) ين،  الوثيقة  وفي 

ة تحمل عنوان: ) ونيَّ
ُ
ْسك

َ
 امل

ُ
ة
َ
تلك الوثيقة التي -  (Unitatis redintegratio  الَحَرك

 
 . 608-607املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (63)
 . 608املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (64)
اجلزء:    (65) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 993،   ،

 . 121الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 
 . 583-582انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (66)
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مع   املنفصلة  ة  املسيحيَّ الطوائف  توحيد  أجِل  من   الكنيسة جاءت 

ة    الوثيقةاعتبرت    -الكاثوليكيَّ
َ
ة
َ
ِرك

َ
ش املنفصلين    أنَّ   للكنيسة املسيحيين 

ة    الكاثوليكيَّ
َ
 رِ ش

َ
 ك
ٌ
والطوائف   ة الكنائس  "هذه  وأنَّ  كاملٍة"،  "غير 

وبين   بينهم  "ما  وأنَّ  بالنقص"،   
ٌ
ْنَفِصلة...مشوبة

ُ
اامل ةالكنيسة  من   لكاثوليكيَّ

بنية   شأِن  في  أو  ة،  ِنظاميَّ وأحياًنا  ة،  عقائديَّ قضايا  في  متنوعٍة  اختالفاٍت 

و ِ 
َ
ُيك جًدا"الكنيسة،   

ٌ
خطيرة أحياًنا  هي  العقبات،  من  عدًدا  َهمَّ أنَّ  و ،  (67) ُن 

َ
ما   أ

 
َ
ِ يعوقهم نحو خ هم "الصهم الحقيقي  سواء من حيث هم أفراد أو مجتمعون ، أنَّ

أراَد  كنائسهم،    في طوائفهم أو التي  الوحدة  بهذِه  َينَعُمون  املسيحال  أن    يسوع 

لحياٍة   واحًدا  جسًدا  ليكونوا  وأحياهم  ميالَدهم  َد  َجدَّ الذين  جميع  ُيؤتيها 

َمة رَّ
َ
ك
ُ
امل الكنيسة  وتقليد  ُس  َقدَّ

ُ
امل الكتاُب  لها  يشهُد  والتي  ه   .جديدٍة،  أنَّ ذلك 

ة  املسيح  بكنيسِة  ال  الكاثوليكيَّ  وحَدها، 
َ
للخ  

ٌ
ة عامَّ  

ٌ
وسيلة هي  يمكُن تي  الص، 

 
َ
التي  الُحصوُل على ملِء وساِئل الخ ة  ُسوليَّ الرَّ  

َ
الهيئة فإنَّ  رأُسها،    بطرس الص. 

. هذا (68)هي وحَدها، بحسب إيماننا، قد أؤتِمَنت على جميع ِغنى العهد الجديد"

بموقف   يتعلق  ةما  الكاثوليكيَّ ما   الكنيسة  ا  أمَّ خالفين، 
ُ
امل املسيحيين  من 

د  
َّ
أك باألديان األخرى، فقد  اُن يتعلق 

َ
اِتيك

َ
األديان األخرى   الف ُمجاملة مع  ه ال  أنَّ

بها   ام  الكامل والتَّ التسليم  ة، فالعقائد تتطلب  الكاثوليكيَّ العقائد  على حساب 

في   جاء  فقد  تنازٍل،  أو  تحريٍف  غيِر  )من  وهي   ،(La evangelizacionالوثيقة 

البابا   َهُه   عن خطاٍب وجَّ
ٌ
الثاني عبارة بولس  ا 

َّ
قال فيهم1979عام  في    يوحن  ،  :

ًرا، بتحويله يسوع املسيح"ال نستطيع تشويه شخص   ِ
 
ُمَنظ أو  ، وجعله منحاًزا 

نبي ٍ  مجرد  أو  ثائٍر  أو  زعيٍم،  أو   ٍ
سياس ي  يتطلب  (69)إلى  بنمٍط   يسوع،...وهكذا 

ات ِ  يكون  أن  له شبيه،  ليس   ، ٍ
بكامله بَ مميٍز، خاص  اإلنسان  اُعه جذرًيا، يشمل 

بأجمعهما" م والكون 
َ
الَعال اس، ويضم  النَّ د  .(70)وكل  ِ

 
ُيؤك س املطران    ولهذا 

 
كيرل

بسترس  )  سليم  انيأنَّ 
َّ
الث انيَّ 

َ
اِتيك

َ
الف ْجَمَع 

َ
النظرة امل إلغاء  أجل  من  يأت  لم   )

ةللكنيسة  القديمة   َجامَع التي   الكاثوليكيَّ
َ
َراَراَت امل

َ
، وال من أجل إبطال ق

ً
تماما

مثل:   منها  املتشدد  خصوًصا  التريدنتي قبله،  ْجَمِع 
َ
م(  1563-م1545)   امل

األول  و  ِ
اِني 

َ
اِتيك

َ
الف ْجَمِع 

َ
جوهرها 1870-م1869)امل على  ليحافظ  جاء  بل  م(، 

ها ِ
ب 
ُ
فـول لدى  ،  له  ه  بُّ

َ
الَتن يجب  هاٌم  أمٌر  هذا "هذا  في  ة  َجَمعيَّ

َ
امل النصوص  قراءة 

س سليم بسترس املوضوع". ويضرب املطران 
 
ُل على كالمه  كيرل ِ

 
بضعة أمثلة ُتَدل

اني وتؤكده، ومنها: أنَّ )
َّ
انيَّ الث

َ
اِتيك

َ
ْجَمَع الف

َ
( لم ُيلغ عصمة البابا من الضالل امل

ته، كذلك فإنَّ   ليَّ ْجَمَع وال أوَّ
َ
ة إنَّ    "لم ُيلغ التعليم القائل   امل  الكنيسة الكاثوليكيَّ

ة"، ولهذا يستنتج املطران   املسيحهي كنيسة   س    الحقيقيَّ
 
ْجَمعأنَّ  كيرل

َ
عجز   امل

تقديِم  أنَّ  شامٍل   تعليٍم   عن  إلى  َص 
ُ
ل
َ
وخ ُمتناقضة،  عناصٍر  بين  َجَمَع  ، وكذلك 

السابقين" ْجَمعْين 
َ
امل عقائد  من   ٍ

أي  عن  لَّ 
َ
َيَتخ لم  ْجَمع 

َ
َرُه   .(71)"امل

َ
ك
َ
ذ ما  د  ِ

 
وُيؤك

س    املطراُن 
 
الوثائق  كيرل في  جاء  ةما  بعد    الفاتيكانيَّ َصَدَرت  ْجَمِع )التي 

َ
 امل

 ِ اني 
َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
: الرسالة التي  (الث

ً
ا بولس الثانيالبابا    هاأصدر ، ومنها مثال

َّ
  يوحن

عام   )بم،  1990في    و (،  Redemptoris missioعنوان: 
َ
ث َحدَّ

َ
عالقات   فيها عنت

 
 . 550-549املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  انظر: (67)
ص:    (68) بَ يَاانت،  قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  َواَثئِِقَها، 550املَْجَمُع  يف  الَكاثولِيِكيَّة  الَكنِيَسة   ،

 . 987، ص: 2هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء: 
رى أنَّ اإلسالم ت ديدالكنيسة الكاثوليكيَّة ال تزال حىت يف موقفها اجلعلى أنَّ  داللة واضحةهذا التقرير يف  (69)

إهليَّاً   خُمْرَتٌَع    أنزلهليس دينًا  النهائيَّة، وهذا    بشريٌّ، جاءهللا، بل هو ديٌن  مُيَثِ ل رفًضا بال شك  بعد رسالة املسيح 
 دين اإلسالم، ومصدره اإلهليَّ. قيقة قاطًعا حل

 . 1108، ص: 2 هونرمان، اجلزء: الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت (70)
 . 23-22( انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 71)

ة الكاثوليكيَّ وانتقد    الكنيسة  األخرى،  األديان  رِ دَّ ِش بِ مع  الكنيسة   الَ َج ٍة 

الديانات  يين والالهوت تلك  أتباع  مع  تعاطفهم  في  بعيًدا  ذهبوا  ، األخرى   الذين 

فأهملوا نتيجة لذلك بذل جهودهم الحثيثة من أجِل تتغير عقائدهم وتحويلم 

ةإلى   أدالكاثوليكيَّ قد  التسامح  هذا  وأنَّ  انتشار ،  وهي  ِطَرة، 
َ
خ نتيجة  إلى  ى 

بالتبشير اهتمامهم  وعدم  املسيحيين  بين  البابا  (72) الالمباالة  يقول  يوحنا . 

الثاني ة هو  بولس  التبشيريَّ ِة  َهمَّ
َ
بامل ة لعدم االهتمام  : "أحد أكثر األسباب جديَّ

( األديان  بين  فرق  ال  ه  بأنَّ االعتقاد  والIndifferentismانتشار  –  ُيقال   يذ(، 

توجُد   -لألسف ه  وْجَهاِت   إنَّ على  يقوم  االعتقاد  هذا  إنَّ  املسيحيين.  بين  أيًضا 

األديان   بأنَّ  االعتقاد  إلى  تؤدي  ة  دينيَّ ة  بنسبيَّ تتميز  خاطئة،  ِة  الهوتيَّ ٍر 
َ
ظ

َ
ن

حة" ِ
الص  في  ة 

َ
َد  .  (73)ُمَتماِثل

َّ
الثانيالبابا  وأك بولس  ْجَمِع )براءة    يوحنا 

َ
 امل

ان
َ
اِتيك

َ
ِ الف اني  ي 

َّ
الة،    (الث الضَّ ة 

َ
اِئغ الزَّ االعتقادات  هذه  مثل    ،وأشارمن 

البابا   كلمات  السادسمستخدًما  من بولس  املسيحيين  من  هناك  أنَّ  إلى   ،

هذه   
َ
أخبث وأنَّ  التبشير،  ِعيَق 

ُ
ت أن  شأنها  من  التي  "األعذار  ببعض  ون  يحتجُّ

ها تجد   أنَّ اس  النَّ التي يدعي  تلك  في كذا وكذا األعذار هي بدون شٍك  لها  الدعم 

ْجَمِع من تعاليم  
َ
ِ ]  امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
ِ ِثَقٍة    .(74)["الث

ل 
ُ
بندكت   البابا  يقول ولهذا وِبك

عشر "Benedict XVI  السادس  ْجَمُع : 
َ
اني    امل

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
 ...َح الث

َ
 اف

َ
َق   ظ وَعمَّ

الحقيقيَّ  وهويتها  الداخلي  الكنيسة[  ]إيمان  قبل  طبيعة  فالكنيسة،  ْجَمِع ة. 
َ
 امل

رحلة  في  ة،  ورسوليَّ وجامعة  ومقدسة  واحدة  نفسها،  الكنيسة  هي  بعده،  كما 

 . (75)عبر الزمن"

ل الحقَّ الكاملَ الثاني:  ِ
 
َمث

ُ
ة هي التي ت امَ  الكنيسة الكاثوليكيَّ  .والخير التَّ

ُد   ِ
 
ةُتؤك الكاثوليكيَّ خالل    الكنيسة  وثائق  من  ْجَمِع )جميع 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
  الف

اني
َّ
الكاملَ   (الث الحقَّ  امَ   والخيَر   أنَّ  أو مذهٍب سوى   التَّ ديٍن   ِ

أي  في  يوجد  في   لم 

كنيسته    املسيحدين   ةوفي  الكاثوليكيَّ في  فقد  ،  الكنيسة  التي جاء  الوثيقة 

( عنوان:  الوحتحمل   : عقائديٌّ اإللهي دستور   فيDei Verbum  ي  الفصل    (، 

اسم:األول   اِتِه   تحت 
َ
ذ في  اإللهي   انفراد  )الَوْحُي  بيان  ة(،  َماِل   الكاثوليكيَّ

َ
ِبك

في غيرها. فقد توجد  التي ال  ِة،  اإللهيَّ ِة 
َ
َِسال

الر  َماِم 
َ
وت  ، ِ

جاء تحت عنوان:    الحق 

ومات)
َ
ِلَفرِط حكمته ومحبته، أن  الوحي  ُمق ُه: "لقد َحُسَن لدى هللا،  صُّ

َ
(، ما ن

الروح  في  اآلب،  يبلغون  البشر  أنَّ  من  مشيئته،   ِ
ِسر  عن  وُيعلن  بذاته  ُيوحي 

الطبيعة يحباملسالقدس،   في  ركاَءه 
ُ
ش فيصبحون  املتجسدة،  الكلمة   ،

الص اإلنسان،  
َ
ة...]فـ[ الحقيقة الكاملة، الناجمة عن املكاشفة باهلل وبخ اإللهيَّ

ت في شخِص  
َّ
َجل

َ
ت ببهاء، كما  لنا  ْم تتجلَّ 

َ
ِ الوحي املسيحل

، الذي هو وسيط كل 

ه في آٍن واحٍد"
ُ
(، جاء بيان أنَّ  الوحي املسيح هو كمال. وتحت عنوان: ) (76)وكمال

َر  رَّ
َ
ق في األيام األخيرة  ه  لكنَّ البشر،  ة بواسطة األنبياء  البشريَّ يتكلم مع  هللا كان 

 
(72)  See: The New York Times International, Wednesday, January 
23,1991, p. 4. 
(73) www.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-
missio.html 
(74) www.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-
missio.html 
(75)  The Crisis of Authority in Catholic Modernity, Michael Lacey 
and Francis Oakley, p. 102. 

هاينريش  (76) َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  اجلزء:    الَكِنيَسة  هونرمان،  وبيرت  ص:  2دنتسنغر  املَْجَمُع 994،   ،
 . 122الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 
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  املسيح  يسوعُ لي، الذي ُينير كل البشر...فجاء  ز أن ُيرسل "ابنه، الكلمة األ 
ً
، كلمة

هذا   وألجل  البشر"،  إلى   
ً
َرُسوال وبشًرا  ًدا،  ِ

وثيقة  -ُمَتَجس  ْجمَ بحسب 
َ
ِع امل

اني  
َّ
الث  ِ

اني 
َ
اِتيك

َ
ة    -هذهالف َهمَّ

َ
امل َماُم 

َ
وت ِة  اإللهيَّ َِسالِة 

الر  كماُل  كان  مجِيِئه  ففي 

ة وال دين سيأتي بعده أبديَّ ة، ورسالته  َماويَّ الص خارج دينه الحقالسَّ
َ
، ، وال خ

ة هو العهُد الجديُد النهائي. ولذلك   املسيح"]فـ[كل ما قام به   من تدابير خالصيَّ

آخر  فهو إلهيٌّ  ظهوٌر  بعَده  َب 
َ
ُيْرق ولن  أَبًدا،  زائٍل  نا (77) غيُر  ربُّ ى 

َّ
يتجل أن  إلى   ،

املسيح  مجده"  يسوع  وفي(78)في  الثاني    .  اسم: الفصل  الوحي   تحت  ل 
ُ
اق

َ
ن
َ
)ت

)اإللهي   عنوان:  تحت  ورد  باإلنجيل(،  كرزوا  وخلفاؤهم  ُسُل  أنَّ  الر  ن  ِ
ُيَبي  ما   ،)

في رسالة   اكتمل  قد  الو ملسيحاالحقَّ  ة  َهمَّ
َ
امل فإنَّ  نشر ا، ولذا  ة هي  املتبقيَّ جبة 

ُد   ِ
السي  "جاَء  ُه:  صُّ

َ
ن ما  األمم. فقد جاء  بين  بها  والتبشير  الذي املسيح رسالته   ،

الذي  اإلنجيَل  بلسانه  وأعلَن  حياته  في  َق  وَحقَّ العلي،  وحِي هللا  كلُّ  يكتمُل  فيه 

ُرُس  أمر  ثم  بمواعيدهم،  األنبياُء  له  َد  بهذا َمهَّ أجمعين  اس  النَّ روا  ِ
 
ُيَبش أن  ه 

َ
ل

 
َ
خ حقيقٍة   ِ

لكل  منبًعا  ٍ"اإلنجيل، 
ِقي 

ُ
ل
ُ
خ نظاٍم  لكلَّ  ومصدًرا  ٍة،  وفي(79) الصيَّ  . 

العهد   و  مُ ُس (، ورد تحت عنوان: ))الَعْهُد الَجديد  تحت اسم:الفصل الخامس  

ما جاء  الجديد إنَّ الَص 
َ
الَجِديِد  (، ما يؤكد أنَّ الحقَّ والخ الَعْهِد  ُتِب 

ُ
في ك  

ً
َحْصَرا

و ة،  املسيحيَّ بالديانِة  ِة  ةالخاصَّ ة    الكاثوليكيَّ َمَهمَّ وأنَّ  الخصوص،  وجه  على 

ة  الكنيسة في    الكاثوليكيَّ ُل 
َّ
َتَمث

َ
اِس   َحْمِل ت ة    النَّ بألوهيَّ االعتراف  ،  املسيحعلى 

ُه: "إنَّ هاوتنصيرهم وإخضاعهم تحت سلطان  صُّ
َ
كلمة هللِا، القدرة   . فقد جاء ما ن

ة لخالِص كل مؤمن، قد ظهرت بأسمى مظاهرها في كتِب العهد الجديد،  اإللهيَّ

=[ ه  َتها...ألنَّ قوَّ فيها  هذا املسيحوأبدت  إنَّ  ة،  األبديَّ الحياة  كالَم  َيملُك  وحَدَه   ]

السرَّ لم ُيعلن لبني البشر، في األجيال السابقة، كما أعلنه أخيًرا الروُح القدُس 

قلوب ل في  اإليمان  وُيوقظوا  باإلنجيل،  روا  ِ
 
ُيبش لكي  وأنبيائه،  القديسين  رسِلِه 

وا املؤمنين    املسيح  بيسوعالبشر، ويحملوهم على االعتراف   ا ومسيًحا، ويضمُّ ربًّ

 إال في كتِب العهِد 
ٌ
ة  إلهيَّ

ٌ
في كنيسٍة واحدٍة. إنَّ كل هذه األمور لم ترد فيها شهادة

ال   
ٌ
شهادة وهي  زول"  الجديِد، 

َ
)(80)ت عنوان:  تحمل  التي  الوثيقة  وفي  اِئُس . 

َ
ن
َ
الك

ة  الكاثوليكيَّ
ُ
ة ( تنبيه التوطئة( ، جاء في )Orientalium Ecclesiarum  الشرِقيَّ

غير"،   ال   
ً
واحدة كنيسة  أنشأ  الرب  "املسيح  أنَّ  إلى  الكاثوليك  غير  املسيحيين 

إلى   يتوجه  أن  الجميع  على  يجب  ه  فإنَّ الك ولذلك  ةالكنيسة  أي   اثوليكيَّ

م 
َ
رسلت إلى الَعال

ُ
ا، قد أ يتوجهون إلى "كنيسٍة هلِل واحدٍة، منظورٍة، جامعٍة حقًّ

ملجِد هللا" الَصه 
َ
خ فيجَد  اإلنجيل  إلى  لَيهتِدَي  ِه  ِ

 
ل
ُ
تحمل (81) ك التي  الوثيقة  وفي   .

( ةعنوان:  ونيَّ
ُ
ْسك

َ
امل  

ُ
ة
َ
وفي  Unitatis redintegratio  الَحَرك األول (،   الفصل 

)الذي   ةباسم:  ونيَّ
ُ
ْسك

َ
امل ِة 

َ
للَحَرك ة  اثوِليكيَّ

َ
الك َباِدُئ 

َ
عنوان:  امل وتحت   ،)

ة) اثوِليكيَّ
َ
ِنيَسة الك

َ
ِصلين والك

َ
ف
ْ
ن
ُ
 اإلخوة امل

َ
 َبين

ُ
(، جاء التأكيد مراًرا الِعالقات

بـ" املخالفة  ة  املسيحيَّ الطوائف  نعت  على  األصَل املنفصلينواستمراًرا  وأنَّ   ،"

انفص الذي  اَم  "التَّ هو  عنه  ةلوا  الكاثوليكيَّ تبديه   الكنيسة  ما  ومع  ة"،  التامَّ

 
هنا أيًضا َرفٌض واضٌح من ِقَبِل الكنيسة الكاثوليكيَّة لدين اإلسالم الذي جاء بعد املسيح، وتكذيبه بنفي    (77)

وأنَّ حممًَّدا صلى هللا عليه وآله وسلم ليس نبيًّا من هللا أرسله ابلوحي  هللا،  ن عندمليس دينًا  هنَّ مصدره اإلهلي، وأب
 .ودين احلقِ  إىل النَّاس

، املَْجَمُع 995، ص:  2انظر: الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء:    (78)
 . 123الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: الَفاتِيَكايني 

اجلزء:    (79) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 996،   ،
 . 125الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 

الَكاثولِيِكيَّة يف  (80) اجلزء:  الَكِنيَسة  هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  ،  1003-1002، ص:  2 
 . 134املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 

 . 546-545انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (81)

ه ُيمكن أن يوجد    األمالكنيسة   من احتراٍم للمسيحيين املخالفين، واعتراٍف بأنَّ

اِق  
َ
ِنط خارج  كبيرة،  قيمة  له  ا  "ممَّ الخير  بعض  ة لديهم  الكاثوليكيَّ الكنيسة 

 " لها  تهم 
َ
ِرك

َ
ش ْعَتِبُر 

َ
ت ها  أنَّ إال  وِر"، 

ُ
نظ

َ
وبين  امل بينهم  ما  أنَّ  َجَرَم  و"ال  كاملٍة"،  غير 

ة   الكاثوليكيَّ وأحياًنا الكنيسة  ة،  عقائديَّ قضايا  في  متنوعٍة  اختالفاٍت  من 

و ِ 
َ
ة، أو في شأِن بنية الكنيسة، ُيك   ِنظاميَّ

ٌ
ُن عدًدا من العقبات، هي أحياًنا خطيرة

نَّ "هذه أ  تعتقدة  الكنيسة الكاثوليكيَّ جًدا"، وعليه وبكِل صراحٍة ووضوٍح فإنَّ  

بالنقص"  
ٌ
ْنَفِصلة...مشوبة

ُ
امل والطوائف  تحمل (82)الكنائس  التي  الوثيقة  وفي   .

( ة  عنوان:  الدينيَّ ة  )Dignitatis humanaeالحريَّ عنوان:  وتحت  ْرِد (، 
َ
الف َحق  

ينيَّ  ِ
الد  الشأِن  في  ِة  واملدنيَّ ِة  االجتماعيَّ ِة  الُحريَّ في  فيها والَجَماَعاِت  جاء   ،)

ِة  التأكيد على أنَّ   الكاثوليكيَّ ِة وكنيسِة    هيالكنيسة    املسيِح "الديانِة الحقيقيَّ

ِنيَسة. وتحت عنوان: )(83) الواحدة"
َ
 الك

ُ
ة الكنيسة (، جاء التأكيد على أنَّ "ُحريَّ

ة عِرَض   الكاثوليكيَّ
َ
ت أن  ُتها  وُمِهمَّ الحقيقِة،   

ُ
َمة ِ

 
ُمَعل املسيِح،  بمشيئِة  هي، 

َمها في أصالٍة"الح ِ
 
َعل

ُ
 التي هي املسيح وت

َ
 .(84) قيقة

ة معصومة في تعاليمها.لثالثا  : الكنيسة الكاثوليكيَّ

ُد   ِ
 
ةُتؤك الكاثوليكيَّ وثائق    الكنيسة  خالل   من 

َ
وقيمها    ْجَمِع امل تعاليمها  أنَّ 

األساقفة.  من  معه  ومن  البابا  وكذلك  معصومة،  وعقائدها  في ف  وأخالقها 

تح  الوثيقة )التي  عنوان:  الكنيسةمل   : عقاِئديٌّ (،  Lumen gentium  دستور  

( عنوان:  تحت  ةجاء  التعليميَّ األساقفة  به وظيفة  تمتاز  بما  التذكير   ،)

ة الكاثوليكيَّ به    الكنيسة  يمتاز  وبما  األديان،  بقية  عن  وأخالقها  عقيدتها  في 

البشر من  غيرهم  عن  بإإذ    ؛األساقفة  التعليم،  على  اتفقوا  "إذا  هم  وجٍه نَّ

إذ   فتعليمهم  ُمطلق،  بوجٍه  ُتلزُم  واآلداب  باإليمان  تتعلُق   
ً
عقيدة بأنَّ  صحيٍح، 

تعليُم   الفادي   املسيحذاك  شاء  التي  الِعصمة  هذه  بِعصمة...إنَّ  عنه  رون  ِ
ُيَعب 

يُ  أن  اإليمان  مِ اإللهي  بشؤون  َق  ِ
 
املتعل التعليم  َد  ِ

ُتَحد  لكي  كنيسَته  بها  دَّ 

[ الروماني  الحبر  بها  ُع  يتمتَّ الِعصمة  هيئة  =واآلداب...وهذه  رئيُس  البابا[، 

لجميع  أعلى  ومعلًما  راعًيا  كوِنه  بصفِة  بالذات،  مهمته  ِبُحكم  األساقفة، 

 
ً
ة  عقائديَّ

ً
ًفا تثبَت أخوته في اإليمان، ُيعلُن، بتصميٍم ُمطلٍق، مادة

َّ
املؤمنين وُمكل

ُق باإليمان واآلداب...ال
َّ
ها صدرت بمُعونِة  تتعل  الروح القدس تقبُل التعديَل ألنَّ

مَّ ُموافقة الغير، وال  بطرسالتي ُوِعَد بها في شخص القديس  
َ
ث ، وال يعوُزها من 

ُيمكن أن تكوَن موضَع استئناٍف إلى محكمٍة أخرى. ذلك بأنَّ الحبَر الروماني ال 

يَ  وإنما  ُمْنَفِرًدا،  شخًصا  كونه  بصفِة  الُحكَم  اإليمان  ُيصدُر   
َ
عقيدة عرُض 

يستقُر  الذي  املعلَم  الجامعِة هو  للكنيسة  كوِنه  الكاثوليكي ويذوُد عنها بصفِة 

فيه، بصفٍة فريدٍة، امتياُز الِعصمة الذي هو امتياُز الكنيسة بالذات...فعندما 

ما  فإنَّ تحديًدا  ُيصِدران  معه،  باالتحاد  األساقفة   
ُ
هيئة أو  الروماني،  الحبر 

خذوا به ويتطابقوا أًقا للوحي بالذات الذي يجُب على الجميع أن يُيصِدَرانه طب

نوِر  في  بأمانٍة  ومعروض  الكنيسة،  في  فائقٍة  ٍة 
َ
بدق  

ٌ
محفوظ الوحي  معه...وهذا 

الحقيقة" )وفي  .  (85)روِح  عنوان:  تحمل  التي  الوحي الوثيقة   : عقائديٌّ دستور  

وفيDei Verbum  اإللهي  الثالث    (،  اسم:الفصل  الِكتاِب  )إله  تحت  اُم 

فسيُرهُ 
َ
وت ِس  دَّ

َ
ق
ُ
)امل عنوان:  تحت  ورد  هُ (، 

ُ
ت
َ
وَحِقيق ِس  دَّ

َ
ق
ُ
امل الِكتاِب  ما إلهاُم   ،)

  ِ
الخاص  س  َقدَّ

ُ
امل الكتاب  عصمة  ة  بالكنيسةيؤكد  منبع  الكاثوليكيَّ ه  وأنَّ  ،

 
 . 550-549 الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: انظر: املَْجَمعُ  (82)
 . 608املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (83)
 . 620-619املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (84)
 . 66-65يَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: املَْجَمُع الَفاتِ  (85)
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ُه: "إنَّ الحقائق التي أوحى بها   صُّ
َ
ة. فقد جاء ما ن الص البشريَّ

َ
الحقيقة وطريق خ

الروح   هللا، من  بإلهاٍم  ت 
َ
ن ِ
ُدو  قد  اس،  النَّ إلى  س  َقدَّ

ُ
امل الكتاب  أسفار  ها 

ُ
وتحمل

كل   تعتبر  ُسِل،  الرُّ إيماِن  على  باالعتماد  سة،  َقدَّ
ُ
امل نا  مُّ

ُ
أ والكنيسة  القدس. 

ِ أجزائها، ذلك 
ل 
ُ
ِبك  

ً
َسة  وُمَقدَّ

ً
ة العهدين القديم والجديد قانونيَّ في كال  األسفار 

بإله  ِتَبت 
ُ
ك ها  َدُه أنَّ

َّ
أك ما  كلَّ  أنَّ  القدس، ولذا فهي من وضع هللا...وبما  الروح  ام 

الروح  من  صادًرا  اعتباُره  يجب  َسة  َقدَّ
ُ
امل الكتب  وواضُعو  امللَهَمون  املؤلفون 

ُم تعليًما ثابًتا وأميًنا ومعصوًما  ِ
القدس، َوَجَب االعتراف أنَّ أسفار الكتاب ُتَقد 

َن في األسفار املقدسة من أجل  عن الخطأ حول الحقيقة التي أراد   ُتَدوَّ هللُا أن 

 
َ
ه قد أوحى به هللا"خ

َّ
   التي الوثيقة  وفي    .(86) الصنا. ولهذا فإنَّ الكتاب كل

ٌ
هي عبارة

( عن  َصَدَر   ٍ
َعَقِدي  بياٍن  اإليمانعن  عقيدة   Mysterium  َمْجَمع 

ecclesiae) (87)  عام )رومابم  1973،  عنوان:  وحمل  عن ،  دفاًعا   : إعالن 

الحاضرال اليوم  في  َدٍة  ُمَحدَّ أخطاٍء  ضد  الكنيسة  في  ة  الكاثوليكيَّ (،  عقيدة 

ةتحت عنوان: )جاء فيه     املسيح(: "لقد أراد  عصمة سلطة الكنيسة التعليميَّ

مَ  إليهم  وكل  الذين  للرعاة  ة  التعليميَّ السلطة  د  ُتَزوَّ لكل  مَّ هَ أن  اإلنجيل  تعليم  ة 

بموهبة ة،  البشريَّ األسرة  ولكل  يِن   شعبه،  ِ
الد  أمر  في  العصمة  من  مناسبة 

وِح  الرُّ مساعدِة  من  يستفيدون  بمهمتهم،  يقومون  عندما  واألخالِق...]و[الرعاة 

بقوة  يعرضون  بحيث  هللا،  شعب  ُمون  ِ
 
ُيَعل عندما  أوجها  تبلغ  التي  الُقُدس، 

من   لبطرس  املسيحمواعيد   حتًما  معصومة  عقيدة  اآلخرين،  وللرسل 

)  .(88) الضالل" َحدوتحت عنوان: 
ُ
ت َيِجُب أن ال  الِعْصَمِة للكنيسِة   

ُ
(، جاء:  ِهَبة

ا واحًدا"  . (89)"بما أنَّ العقائد كلها ُموحى بها فال بد من اإليمان بها إيماًنا إلهيًّ

 رابعال
َ
ة: ال خ ة خارجه الكنيسة الكاثوليكيَّ  .الص للبشريَّ

ُد   ِ
 
ةُتؤك    َمْجَمِعهامن خالل وثائق     الكنيسة الكاثوليكيَّ

َ
   الَص أنَّ الخ

َ
جاة   والنَّ

يكون خالل    ان ال  من  املسيحإال  يكوحده  يسوع  ال  وذلك  خالل و ،  "من  إال  ن 

املسيح   ةكنيسة  الكنيسة    الكاثوليكيَّ وأنَّ  ت   الكاثوليكيةوحدها"، 
َ
ِبل
َ
ق إن 

ها  الكاثوليكباملسيحيين غير   فإنَّ "غير  ،  الشراكة معهم  تعتبر  ها  لكنَّ تفعل ذلك 

حقيقتها  في  هي  املسيحيين  بين  الحاصلة  االنقسامات  هذه  وإنَّ  كاملة"، 

 ، ٍ
ِ مسيحي 

ل 
ُ
ك الواجَب على  فإنَّ  مَّ 

 
ث إرادة هللا"، ومن  "فضيحة"، و"تتعارض مع 

الكنيسة وحدِة  إلى  يعود  أن  الكاثوليكي،  االعتقاد  ُسَس 
ُ
أ تخالف   عقيدته 

ة إلى العقيدة ع" والتحول  االهتداء، من خالل فعل "وحضنها ن عقيدته الحاليَّ

ة ة، وهي العقيدة الكاثوليكيَّ التي تحمل عنوان:   في الوثيقةف.  (90) الوحيدة الحقَّ

: الكنيسة ) )املؤمنون  (، جاء تحت عنوان:  Lumen gentium  دستور  عقاِئديٌّ

ون   الكاثوليكيَّ
َ
خ ال  ه  أنَّ د 

َّ
ُيؤك ما  خارج  (،  ةالص  الكاثوليكيَّ تم الكنيسة  ولذا   ،

ِقَبِل   من  األولى  الرسالة  وجيه 
َ
ْجَمِع ت

َ
على   امل َتهم  ِ

لتثب  الكاثوليك"  "املؤمنين  إلى 

[ الكنيسة  هذه  "أنَّ  لهم  وِلُتَبرِهَن  ة=إيمانهم،  ة الكاثوليكيَّ [...ضروريَّ

"بأنَّ  (91) للخالص" ذلك  في  والسبب     املسيح، 
َ
الخ  

ُ
وسيط هو  ِص ال وحده 

 
اجلزء:    (86) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 999،   ،

 . 130-129الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 
، وسكرتري األب جريوم هامر Franjo Cardinal Seperظ املَْجَمع فراجنو كاردينال سيرب َكتَ َبُه حماف  (87)

Jerome Hamer .وَصاَدَق عليه وأقَ رَُّه البااب بولس السادس ، 
 . 1091، ص: 2الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء:  (88)
 . 1092، ص: 2الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء:  (89)

(90)  See: Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, Peter Phan, P. 13. 

 . 50رَارَات، بَ يَاانت، ص: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، ق َ  (91)

ال  الذين  الكنيسة...فإنَّ  هو  الذي  جسده  في  ألجلنا  الحاضُر  هو  ه، 
ُ
وِصراط

ة،  بيسوع املسيحيجهلون أنَّ هللا قد أنشأ،   ة،    الكنيسة الكاثوليكيَّ  ضروريَّ
ً
أداة

إلى    
ً
سبيال يستطيعون  ال  فيها،  الثبات  أو  إليها  خوَل  الدُّ يرفضون  ثمَّ 

 
َ
إال (92) الص"الخ "ليس  ه  أنَّ أيًضا  وجاء   .   

ٌ
ة ومعموديَّ واحٌد،  وإيماٌن  واحٌد،  ربٌّ 

 
َ
...فليس إال خ

ٌ
 ال تتجزأ"واحدة

ٌ
 واحدة

ٌ
ة . وفي (93)الٌص واحٌد، ورجاٌء واحٌد، ومحبَّ

الخامس )  الفصل  اسم:  يحمل  الذي  الوثيقة  هذه  إلى من   
ُ
الَعامة  

ُ
عوة الدَّ

داَسة في الكنيسِة 
َ
ُن أنَّ منـزلة الالتوطئة(، جاء في )الق ِ

ُيَبي  َسة  ( ما  كنيسة ُمَقدَّ

   تقولُ دوًما، حيث  
ُ
ُر  الوثيقة ِ

 التي ُيَفس 
َ
ْجَمُع : "إنَّ الكنيسة

َ
ها هي،   امل ُس ِسرَّ َقدَّ

ُ
امل

الزمن" على   
ٌ
َسة ُمَقدَّ اإليمان،  نظر  وفي  (94)في  السابع.  يحمل   الفصل  الذي 

ماءاسم: ) (، جاء طابع كنيسِة األرض األسخطولوجي واتحاُدها بكنيسة السَّ

عنوا )تحت  األرضن  وكنيسة  ماء  السَّ كنيسة  بين   
ُ
ركة ِ

 
ال الش ه  بأنَّ تأكيٌد   ،)

تعتقده   ما  خالل  من  إال  اس  النَّ وبين  بين هللا  حقيقيٌّ   
ٌ
وسيط الكنيسة يوجد 

ة اس،  الكاثوليكيَّ والنَّ هللا  بين  الوحيد  فـ"الوسيط  وجاء (95) "يسوع  املسيح،   .

ُم هللا في الذي يحمل اسم: )  الفصل الثامنالتأكيد نفسه في  
ُ
ة مريم أ وباويَّ

 
الط

والكنيسة املسيح   ِ
)و (،  ِسر  عنوان  والكنيسةتحت  ة  الطوباويَّ ه العذراء  "إنَّ  :)

نا، كما يقول الرسول: )
ُ
إذ ليس سوى إلٍه واحٍد، وليس أيًضا إال واحٌد وِسيط

يسوع املسيح  اس، 
َّ
والن هللا  بين  واحد    

 
الوثيقة(96) ("وسيط وفي  تحمل   .  التي 

( اليومعنوان:  عالم  في  الكنيسة   : رعائي  جاء Gaudium et Spes   دستور    ،)

اني  فيها أنَّ  
َّ
انيَّ الث

َ
اِتيك

َ
ْجَمَع الف

َ
َم البشِر، أي عموم  امل

َ
"يجعُل ُنْصَب عينيه َعال

ة مع ُعموم ما ُيحيط بها من مقومات البيئة...عالٌم هو في عقيدة  األسرة البشريَّ

ول ولكنَّ املؤمنين  الخطيئِة  ة  ُعبوديَّ في   
َ
سقط وحفيظها،  الخالِق  ِة  َمَحبَّ يُد 

ا   املسيَح 
ً
وفاق َل  َيَتَحوَّ لكي  َرُه  وحرَّ ِير 

الِشر   
َ
ة
َ
ْوك

َ
ش والقيامة  بالصليب  َم 

َّ
َحط قد 

وجوِده" كماَل  غ 
ُ
ويبل هللا،  ) (97) لَقْصِد  عنوان:  تحت  وجاء  الجنس .  تساؤالت 

ُد أنَّ البشري العميقة ِ
 
ه ال طريق إلى الهداية في هذا العصر وأزماته إال (، ما ُيؤك

ةمن خالل ما تعتقده   ه "ليس تحَت السماء اسٌم آخُر الكنيسة الكاثوليكيَّ ، وأنَّ

في املسيح]غير   الراسخ  اإليمان  وهذا  صوا"، 
ُ
ل
ْ
َيخ أن  ينبغي  به  اس  للنَّ عطَي 

ُ
أ  ]

 
َ
ة الخ ها نابٌع من أنَّ "الكنيسة ُتثِبُت   املسيحالص في  َحْصِريَّ ِ

 
ل
ُ
 أنَّ وراء الَتغِييرات ك

في   ُر، أموًرا أساُسها وِقواُمها  َتغيَّ
َ
ت  ال 

ً
في األمس   املسيحأموًرا كثيرة الذي هو هو 

مه . وتحت عنوان: )(98) واليوم، وإلى األبد" ِ
د 
َ
ق
ُ
ت  الذي تريد الكنيسة أن 

ُ
الَعون

إنساٍن  الوثيقة(،  لكِل  َرَحت 
َ
ةدور    ش الكاثوليكيَّ َجعْ   الكنيسة  غير  في  األمم  ِل 

ة َدت    الكاثوليكيَّ
َّ
أك وقد  ة،  إنسانيَّ ةأكثر  الكاثوليكيَّ على   الكنيسة  تعمل  ها  أنَّ

إال  يكون  ال  ذلك  وأنَّ  ته،  وإكمال شخصيَّ تطوير  من خالل  اإلنسان  مساعدة 

ابِنه الذي صاَر إنساًنا. فمن   املسيح، "وذلك بالوحي في  املسيح  يسوعمن خالل  

َبَع   اإلنساملسيحاتَّ إلى ،  فبهدايتهم  كان"،  ا  ممَّ أكثَر  إنساًنا  صار  الكامَل،  اَن 

ة من قبل، ومهما حاول اإلنسان أن يبحث  اس أكثَر إنسانيَّ ة ُيصبُح النَّ املسيحيَّ

أن   ستطيُع 
َ
ت ٍة  بشِريَّ شريعِة  من  "ما  ه  ألنَّ يجده،  فلن  ِديٍن  أي  في  الكمال  عن 

 
اجلزء:    (92) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 938،   ،

 .50الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 
 . 76-75ات، بَ يَاانت، ص: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَ  (93)
 . 84املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (94)
 . 100( املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 95)
 . 110ص: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت،  (96)
 . 200املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (97)
 .209انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (98)
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مأمٍن   في   
َ
ة والُحريَّ ة  الشخصيَّ  

َ
الكرامة جعَل 

َ
إنجيُل ت ُه 

ُ
َيْفَعل كما  الًضياِع  من 

وِدَع  املسيح
ُ
"، وأنَّ كرامة وكمال اإلنسان ال يكون إال من خالل الكنيسةالذي أ

  ِ
ل 
ُ
ك من  واالحتراز  اإلنجيل  روح  الذاتي ن"تشرب  االستقالل  أنواع  من  وٍع 

)(99)الزائف" عنوان:  وتحت  والياء.  األلف  َدت  املسيُح 
َّ
أك الكنيسة (، 

ة "  الكاثوليكيَّ الِجنس   املسيحأنَّ  "محوُر  ه  وأنَّ البشر"،  تاريخ  خاتمة  هو 

 
َ
ساعدة

ُ
امل منه  ُل  تتقبَّ وعندما  َم 

َ
الَعال  

ُ
الكنيسة ساعُد 

ُ
ت "عندما  ه  وأنَّ البشري"، 

ِس البشِر 
ْ
الُص ِلِجن

َ
 هي أن يأتي ملكوُت هللا وأن يكوَن الخ

ً
 واحدة

ً
ُد غاية

ُ
نش

َ
ما ت إنَّ

ه" ِ
 
ل
ُ
ت(100)ك التي  الوثيقة  وفي   .( عنوان:  االْجتماعي ِ حمل  اإلْعالِم   Inter  َوَساِئل 

mirifica  وفي األول (،  )  الفصل  اسم:  يحمل  هذِه الذي  في  ِنيَسة 
َ
الك ْعِليُم 

َ
ت

ة ادَّ
َ
)امل عنوان:  وتحت  ِنيَسة(، 

َ
الك  

ُ
جاءواِجَبات طريق   (،  أنَّ  على  التأكيد 

الكنيسة، َعْبِر  يكون  الص 
َ
رى  فـ  الخ

َ
ة"ت الكاثوليكيَّ وقد  م  الكنيسة  َواجبها  ن 

أها  
َ
الص  املسيحأنش

َ
الخ اِس  النَّ جميَع  تحمل  (101) "...لتؤتَي  التي  الوثيقة  وفي   .

( ةعنوان:  ونيَّ
ُ
ْسك

َ
امل  

ُ
ة
َ
وفي  Unitatis redintegratio  الَحَرك األول (،   الفصل 

( باسم:  ةالذي  ونيَّ
ُ
ْسك

َ
امل ِة 

َ
للَحَرك ة  اثوِليكيَّ

َ
الك َباِدُئ 

َ
عنوان:  امل وتحت   ،)

( 
ُ
ة  الِعالقات اثوِليكيَّ

َ
الك ِنيَسة 

َ
والك ِصلين 

َ
ف
ْ
ن
ُ
امل اإلخوة   

َ
أنَّ  َبين تأكيد  جاء   ،)

ة   الكاثوليكيَّ "ال الكنيسة  لها  املخالفين  املسيحيين  طوائف  أنَّ  ترى  ها  أنَّ مع 

أهم  هو  ما  يعوقها  ه  أنَّ إال  الص"، 
َ
الخ  ِ

ِسر  في  والِقيمِة  املعنى  البتة...من  و 
ُ
خل

َ
ت

 
َ
ِ، ألنَّ نحو خ

 املسيحهم "ال َينَعُمون بهذِه الوحدة التي أراَد يسوع  الصهم الحقيقي 

لحياٍة  واحًدا  جسًدا  ليكونوا  وأحياهم  ميالَدهم  َد  َجدَّ الذين  جميع  ُيؤتيها  أن 

ه   أنَّ ة  املسيح  بكنيسِة واحدٍة...ذلك     الكاثوليكيَّ
ٌ
ة عامَّ  

ٌ
وسيلة هي  التي  وحَدها، 

 
َ
 للخ

َ
ة التي   الص.الص، يمكُن الُحصوُل على ملِء وساِئل الخ ُسوليَّ  الرَّ

َ
فإنَّ الهيئة

رأُسها، هي وحَدها، بحسبب إيماننا، قد أؤتِمَنت على جميع ِغنى العهد   بطرس

)(102) الجديد" عنوان:  تحمل  التي  الوثيقة  وفي  نِ . 
َ
الك  

ُ
اط

َ
ش

َ
اإلْرَسالي   ين  Adَسِة 

Gentes  وفي األول (،  )  الفصل  اسم:  يحمل  َباِدُئ  الذي 
َ
 امل

ُ
ة اِئديَّ

َ
وتحت الَعق  ،)

( اآلبعنوان:  ْصُد 
َ
ة  ق َهويَّ على  التأكيد  جاء  ة(،  الكاثوليكيَّ أنَّ  و ،  الكنيسة 

 
َ
ِ   الحقَّ   الَص الخ

   املسيح يسوعهو في "  الحقيقيَّ   يَن والد 
َ
رِسَل إلى الَعال

ُ
 م ]الذي[ أ

ا بين هللِا والبشر" ا حقيقيًّ
ً
اط اإلرَس . وتحت عنوان: )(103)وسيط

َ
ش

َّ
الي  َدواعي الن

ه
ُ
 وَضُروَرت

َ
خ ه ال  أنَّ الوثيقة  تؤكد  املسيح الص خارج دين  (،  َدواعي يسوع  "إنَّ   ،

الذي   هللا،  إرادِة  في   
ٌ
كامنة اإلرسالي   شاط 

َّ
  الن

َ
صون

ُ
ل
ْ
َيخ اس 

َّ
الن جميع  أنَّ  يريُد 

  ، اس واحد 
َّ
، والوسيط بين هللا والن ، ألنَّ هللا واحد  ِ

 إلى معرفة الحق 
َ
ون

ُ
ويبلغ

املسيح اإلنساُن يسوعُ  الجميع،    فداًء عن  نفَسه  ل 
َ
بذ الذي  الٍص  ، 

َ
خ ِمن  وما 

في كرازِة  بأحٍد غيرهِ  ى 
َّ
يتجل الجميُع كما  ُيْقِبَل عليه  أن  إذن  ، الكنيسة. فيجب 

ِة إليه وإلى   وا باملعموديَّ التي هي جسُده...ومن ثمَّ فإن  الذين   الكنيسةوأن ينضمُّ

ون أنَّ هللا قد أنشأ، 
ُ
 ثم سيحبيسوع امل ال يجهل

ً
 َضرورية

ً
 أداة

َ
 الجامعة

َ
، الكنيسة

فيها،   باَت 
َّ
الث أو  إليها  الدخوَل  ضون 

ُ
الص يرف

َ
الخ  

َ
بلوغ  

َ
يستطيعون ...]فهذا[  ال 

 . (104)اإليمان الذي يستحيُل إرضاُء هللِا بدونه"

 
بَ يَاانت، ص:    (99) قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  املَْجَمُع  الَكاثولِيِكيَّة يف 245-243انظر:  الَكنِيَسة   ،

 . 1048-1047، ص: 2َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء: 
 .251انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (100)
 . 592قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري،  (101)
ص:    (102) بَ يَاانت،  قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  املَْجَمُع  يف 550انظر:  الَكاثولِيِكيَّة  الَكِنيَسة   ،

 . 988-986، ص: 2َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء: 
 . 490-487، ص: انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت (103)
 . 497-496الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: املَْجَمُع  (104)

الص َحْسَب  
َ
ْجَمِع املطلب السادس: شروط الحصول على الخ

َ
ِ   )امل اني 

َ
اِتيك

َ
  الف

اني(
َّ
 ؟ الث

ع َرها  بناًء  رَّ
َ
ق التي  السابقة  األربعة  واملبادئ  واألصول  سس 

ُ
األ ْجَمُع لى 

َ
، امل

ةَوَضَعت   ة التي من خاللها   الكنيسة الكاثوليكيَّ وضيحيَّ جملة من الشروط التَّ

رسالة   جهل 
َ
ت التي  الفئة  املسيحستحصل  )  يسوع  على  ة  ِ

الصي 
َ
تدبير  الخ

الص
َ
الص( أو )الخ

َ
ة الخ

َّ
ط

ُ
االمتياز ال ُبدَّ له من عدة اشتراطات أشار  (، فهذا  خ

ْجَمُع  إليها
َ
ة، وهي: امل

َ
ِق
َنَها في مواضَع عديدة ُمَتَفر   ، وَبيَّ

 
ً
هدايته أوال إلى  ا 

ً
ق ِ
و 
َ
ش

َ
ُمت ٍ عن هللا 

ِبِجد  ا 
ً
باحث بصدٍق   ِ

للحق  طالًبا  يكون  أن   :

 ونعمته. 

  ثانًيا 
ً
جاهال يكون  أن  منه-:  ٍد  َعمُّ

َ
ت غيِر  الح  -من  ين  ِ

في بالد  َتَمِثِل 
ُ
امل  ِ

ق 

ةا الكاثوليكيَّ ة  َش  ملسيحيَّ
َ
اق

َ
ن فقد   Lumen  الكنيسة)  دي ِ عقائِ ال  ر دستو ال. 

gentium)  ( عنوان:  تحت  األخرى،  الديانات  أتباع  املسيحيين  مصيَر  الغير 

إنجيل   َيْجَهلون  منهم،  ذنٍب  غير  على  "الذين،  فيه:  جاء  ومما   املسيح]كذا[(، 

ُموا  وكنيسته، وَيطلبون مع ذلك   ِ
هللا بقلٍب صادٍق، ويجتهدون، بنعمته، أن ُيَتم 

ُه كما ُيمليها عليهم ضميرهم، فهؤالء  
َ
أن ينالوا الخالَص   ُيمكنهمفي أعمالهم إراَدت

"  . (105) األبديَّ

ا
ً
ة  ثالث إمكانيَّ ما يحصلون على  إنَّ َعْمٍد  غير  الحقَّ من  يجهلون  الذي  : هؤالء 

ْجَمع  ولهذا كان  الخالص ال الخالص ذاته،  
َ
دقيًقا للغاية في صياغة عباراته،  امل

بال حيث   الحقيقة  يجهلون  الذي  بهؤالء  ِة  الخاصَّ الوثيقة،  عبارة  صياغة  مَّ 
َ
ت

هكذا هللا،  ِهَدايِة  في  ويرغبون  منهم  الخالص ذنٍب  تدبيَر  أنَّ  "بيد   :

". (106) يشمل...إلخ" يشمل...إلخ  الخالص  أنَّ  "بيد  هكذا:  الصياغة  تكن  ولم   ،

َنة على وجه التحديد هو ) َعيَّ
ُ
( وليس تدبير الخالصفالذي يشمل هذه الفئة امل

ٍة بهؤالء الذين يجهلون   َنٍة خاصَّ الص نفسه، أي أنَّ هللا يقوم بتدبيراٍت ُمَعيَّ
َ
الخ

)=الحقي إليها  َية  ِ
السر  ُرِقِه 

ُ
ِبط فيقودهم  الكاملة،  ةقة  ولهذا  الكاثوليكيَّ يقول  (. 

: "االعتراف بأنَّ نعمة هللا جيرالد جلين أوكولينز اليسوعيالالهوتي الكاثوليكي  

( الكنيسةموجودة   خارج 
َ
والخ اإليمان  أنَّ  بالضرورة  يعني  ال  متاحان  (،  الص 

 .(107) ("خارج الكنيسة)

أجرابًعا ومن   :( مرحلة  من  االرتقاء  الصِل 
َ
الخ ة  )إمكانيَّ إلى  الص  ( 

َ
الخ

سبيل ذاته في  طاقتهم  بذل  عليهم  فإنَّ  ة،  اإللهيَّ الخالص  تدابير  خالل  من   ،)

حثيٍث  وبحٍث   ، ِ
للحق  استقامة، وطلٍب صادٍق  من  فيهم  ما  فإنَّ   ، ِ

الحق  معرفة 

األو  الخطوة  هي  ما  إنَّ بذاتها،   
ً
كافية ليست  رشيدة،  وقيٍم   عنه، 

ُ
َدة ِ

َمه 
ُ
امل لى 

ة يدها لهدايتهم وقبولهم   ت لهم العناية اإللهيَّ لإلنجيل، فإن هم فعلوا ذلك َمدَّ

عن  ِبَمْعَزٍل  ال  "يجتهدون،  تقول:  حيث  بوضوٍح  ذلك  ن  ِ
ُتَبي  والوثيقة  اإليمان. 

حُبُس 
َ
ت ال  ة  اإللهيَّ العناية  فإنَّ  مستقيًما،  ا 

ً
ك
َ
مسل يسلكوا  أن  النعمِة،  مؤاَزرة 

 
ُ
الصهم. ذلك بأنَّ  عنهم امل

َ
ة لخ لَّ ما فيهم من صالٍح وحٍق هو ساعدات الضروريَّ

ُ
ك

 
ص:  (105) بَ يَاانت،  قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  َواَثئِِقَها،  ،  52  املَْجَمُع  يف  الَكاثولِيِكيَّة  الَكِنيَسة 

 . 940، ص: 2زء: هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجل
ص:  (106) بَ يَاانت،  قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  َواَثئِِقَها،  ،  52  املَْجَمُع  يف  الَكاثولِيِكيَّة  الَكِنيَسة 

 . 940، ص: 2هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء: 
(107)  The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 41. 
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إنساٍن   كلَّ  ُينيُر  الذي  ذاك  من   
ٌ
وموهبة لإلنجيل،  تمهيٌد  الكنيسة  ِر 

َ
ظ

َ
ن في 

 أخيًرااملسيح]=
ُ
 .(108)"[ لكي تكون له الحياة

في مسألة )خامًسا  جًدا 
ٌ
الوثيقة واضحة الص ذاته: 

َ
(، فهو لم يكن وال  الخ

إيمان  يُ  خالل  من  إال  أبًدا  يكون  أن  ةمكن  الكاثوليكيَّ ومن   الكنيسة  فقط، 

يرفضون ذلك عن علٍم وِدَراَيٍة فال خالص لهم. تقول الوثيقة نفسها: "الكنيسة 

ما    التي إنَّ
ُ
ُبدَّ منه"  املسيُح هي الَحِظيرة ، و"ذلك  (109)باُبها الذي ال باَب سواه وال 

 الخال 
ُ
ه، هو الحاضُر ألجلنا في جسده بأنَّ املسيح وحده هو سيط

ُ
ِص وِصراط

أنشأ،   قد  هللا  أنَّ  يجهلون  ال  الذين  فإنَّ  مَّ 
َ
ث الكنيسة...ومن  هو  بيسوع الذي 

ة،  املسيح الكاثوليكيَّ أو   الكنيسة  إليها  خول  الدُّ يرفضون  ثمَّ   
ً
ة ضروريَّ  

ً
إداة

 إلى الخالص"
ً
 . (110) الثباَت فيها، ال يستطيعون سبيال

ة: وهنا يأتي دور  سادًسا الة في )  الكنيسة الكاثوليكيَّ تدبير  وُمساهمتها الَفعَّ

وجِه الخالص على  َعْمًدا،   ِ
بالحق  الجاِحَدِة  غير  دة،  َحدَّ

ُ
امل الفئة  لهذه   )

على  الداللة  عملية  وتسهيل  باإلنجيل،  بينهم  التبشير  خالل  من  الخصوِص، 

ِ، ألنَّ ك
مَّ نيل الِخالص الحقيقي 

َ
ِ ومن ث

اس، كما تقول الوثيقة: الحق  ثيًرا من النَّ

فـ السبيل"،  سواَء  وا 
ُّ
فضل الشيطان  َدَعهم 

َ
خ ما  ْعَنى "كثيًرا 

ُ
ت ذلك،  أجل  "من 

اس،  ة بتعزيز الرساالت ألجِل مجِد هللا وخالص جميع النَّ  الَحارَّ
َ
الكنيسة العناية

( القائل:   ِ
الرب   

َ
ة َوِصيَّ  

ً
َرة ِ

 
ك
َ
ِليُمَتذ

َ
الخ باإلنجيِل  ُروا  ِ

 
 َبش

َّ
كل ة 

َ
وتواصل  (111) ("هاق  .

فتقول:    ،ِ
الص ي 

َ
الخ ِة  الكاثوليكيَّ الكنيسِة  برنامِج  رَح 

َ
ش  الوثيقة 

ُ
"الكنيسة

]=املسيح[،  به  واالعتراف  اإليمان  إلى  املستمعين  ْجَتِذُب 
َ
ت باإلنجيل  بدعوتها 

إلى   وتضمهم  الل،  الضَّ ة  ُعُبوِديَّ من  وتنتزعهم  ة،  للمعموديَّ هم  ِعدُّ
ُ
 املسيحوت

من ليكبرو  تحفظ  أن  ليس  شاِطها 
َ
ن  

ُ
وغاية امللء.  يتمَّ  أن  إلى  ِة  باملحبَّ فيه  ا 

قافاِتهم، من 
ً
قوس الشعوب وث

ُ
اس وُعقوِلهم، أو في ط ياع كلَّ ما في قلوب النَّ الضَّ

الشيطان   وخزي  هللا  ملجِد  ه  وُتِتمَّ رفَعه، 
َ
وت ُتصلَحه،  بل  فحسُب،  الخير  بذور 

اإل  شِر 
َ
ن واجب  وإنَّ  اإلنسان.  تلميٍذ  وسعادة   ِ

ِبكل   
ٌ
منوط على   للمسيحيمان 

ملُء  َل  يتحوَّ لكي  واحٍد،  آٍن  في  وتعمل،   
ُ
الكنيسة ي  ِ

 
ُتصل حسب طاقته...وهكذا 

ي في املسيح،   ِ
، هيكِل الروح القدس، وُيؤد  ِ

ِه في شعِب هللِا، جسِد الرب  ِ
 
ل
ُ
العالم ك

، لآلِب خالِق الكوِن كل  إكراٍم وتمجيد" ِ
ذي جاء في وثائق . وهذا ال(112) رأِس الكل 

اني)
َّ
الث اني  

َ
اِتيك

َ
الف ْجَمع 

َ
الحًقا  (امل َدُه 

َّ
أك الثانيالبابا  ،  بولس  ا 

َّ
ففي ،  يوحن

بتاريخ  الالرسالة   أصدرها  التي  لعام    7عامة  األول  حول    م1990كانون 

)الخالص عنوان:  تحت   ،Redemptoris missio)(113) ِة الحيَّ الصَّ على  َد 
َّ
أك  ،

ِة  ِهمَّ
ُ
مِل ائَمِة  تقوية الدَّ على  مهم  كعامٍل  التبشير  ة  وأهميَّ ة،  التبشيريَّ الكنيسة   

 ( عنوان:  تحت  وناقش  الوحيد اإليمان.  املخلص  املسيح  مفهوم  يسوع   ،)

 
الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها،  ،  53-52املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:    (108)

 . 940، ص: 2هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء: 
 . 36 ص:املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت،  (109)
ص:    (110) بَ يَاانت،  قَ رَارَات،  َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  َواَثئِِقَها،    ،50املَْجَمُع  يف  الَكاثولِيِكيَّة  الَكِنيَسة 

 . 938، ص: 2هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء: 
قَ رَارَات،    (111) َدَساتري،  الثَّاين:  الَفاتِيَكايني  ص:  املَْجَمُع  َواَثئِِقَها،  ،  53بَ يَاانت،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  الَكِنيَسة 

 . 940، ص: 2هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء: 
، الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها،  54-53املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:    (112)

 . 941-940، ص: 2يرت هونرمان، اجلزء: هاينريش دنتسنغر وب
(113) See: http://www.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-
missio.html 

الخالص" ة  للكاثوليك  شموليَّ أم  للجميع  ُمتاح  هو  وهل  ة،  للبشريَّ والنجاة   "

 
َ
ة الخ  أنَّ معنى شموليَّ

ً
ًنا ِ
 الص للجميع ال تعنى نجاتهفقط؟ ُمَبي 

َ
الصهم، فال م وخ

 
َ
مصطلح خ يعنى  وإنما  فقط،  املسيح  يسوع  خالل  من  إال  نجاة  وال  الص 

( 
ُ
 مُ ش

َ
ة الخ وا بالدعوة املقدمة لهم من   (الصوليَّ

ُ
ِمل

ُ
أنَّ جميع أفراد البشر قد ش

ة  -ِقَبِل الكنيسة من أجل قبول اإليمان، وألنَّ جميع الديانات   باستثناء املسيحيَّ

ة وشوائَب   -الكاثوليكيَّ ثغراٍت  "تحتوي   ، ِ
والحق  الخير  بعض  من  فيها  ما  مع 

 ِ
 
الص يأتي من  د "دائًما بثباٍت على أنَّ  وأخطاء"، فإنَّ ذلك يؤك

َ
وأنَّ    ،املسيحالخ

باإلنجيل التبشير  من  ُيعفي  ال  واجب  "،  الِحوار  يأتي  هنا  الكنيسة ومن 

ة البشريَّ   الكاثوليكيَّ لكافة  التبشير وتبليغ دعوة اإلنجيل  في  َساتها  عن   ،ةومؤسَّ

مَّ تغيير معتقداتهم
َ
 طريق االندماج الثقافي بينهم بفطنٍة ومن ث

ً
ة الذين ال    ، خاصَّ

ة إليهم وأنظمتها لهم مجتمعات تسمح  . (114)ببلوغ الرسالة اإلنجيليَّ

ا بولس الثانيالبابا  ولهذا فإنَّ  
َّ
انتقد امليوعة    ،في تلك الوثيقة، وغيرها  يوحن

مع  التسامح  في  ة  الكاثوليكيَّ الكنيسة  إلى  ْنَتِمين 
ُ
امل بعض  ومبالغة  ين،  ِ

الد  في 

عن التقاعس  من  عليه  ترتب  وما  األخرى،  الباحثة    تنصيرهم.  األديان  تقول 

سيمونز "مارليز  َز  : 
َّ
والفلسفات البابا  َرك األديان  مع  الكنيسة  عالقات  على 

-طاقم الكنيسة وعلماء الالهوت الذين ذهبوا  أفراد  األخرى. كان ينتقد ِبعنٍف  

رأيه يحاولوا   -في  لم  هم  أنَّ حين  في  األخرى،  األديان  مع  تعاطفهم  في  بعيًدا جًدا  

اعها. وقد أدى هذا التسامح إلى انتشار الالمباالة بين املسيحيين،  تغيير دين أتب 

باملهمة   االهتمام  لقلة  الرئيسة  األسباب  أحد  كانت  ها  إنَّ قال  والتي 

ة  . (115)"التبشيريَّ

د    ِ
 
ا بولس الثانيالبابا  وفي كالٍم واضٍح، ُيؤك

َّ
ة عدم اللبس أو   يوحن على أهميَّ

ة لَقَرارات 
َ
ل ِ
 
َضل

ُ
ة وامل

َ
ْنَحِرف

ُ
اني)القراءة امل

َّ
اني  الث

َ
اِتيك

َ
ْجَمع الف

َ
، إذ ال ُيوجد فيها (امل

األديان   مع  التسامح  في  املبالغة  أو  ة،  الكاثوليكيَّ العقيدة  تمييع  يدعم  ما 

إل الدعوة  وُهْجَران   ِ
بالحق  ْدِع  بالصَّ الالمباالة  أو  باإلنجيل. األخرى،  اإليمان  ى 

ِ هو انتشار أحد أكثر األسباب جديَّ يقول: "
ة لقلة االهتمام بالواجب التبشيري 

ها تقوم على وجهات نظر  الالمباالة، والتي لألسف توجد أيًضا بين املسيحيين. إنَّ

ة فاسدة بأنَّ ديًنا ما هو جيٌد   ،الهوتيَّ إلى االعتقاد  ة تؤدي  ة دينيَّ ز بنسبيَّ وتتميَّ

اس أنَّ .  ل ديٍن آخرمث ًرا هي بالتأكيد تلك التي يدعي النَّ
ْ
  إنَّ أكثر هذه األعذار َمك

ة[ ينيَّ ِ
الد  ة  ِديَّ َعدَّ التَّ حول  وكذا    ]مزاعهم  كذا  في  لها  الدعم  ليم اتعمن  تجد 

ْجَمع
َ
أطلُب امل الشأن،  هذا  وفي  والصحفيين    ةٍ بشدَّ   .  الالهوت  علماء  من 

الخد تكثيف  املحترفين  الكنيسة املسيحيين  ة  إلرساليَّ يقدمونها  التي  مة 

مع  للتفكير  د  ِ
 
املؤك الطريق  طول  على  لعملهم،  العميق  املعنى  الكتشاف 

ة في ِحوارهم واحترام  .  الكنيسة َع البابا املبشرين والجماعات املسيحيَّ جَّ
َ

لقد ش

ة واإلسالم  ة والهندوسيَّ يُ   .للبوذيَّ ه قال إنَّ هذا ال  ِ َق لكنَّ
 
في  لُ ل إعالن    من واجبهم 

املسيحتعاليم   يريدها هللا   يسوع  التي  واملعمودية  اإليمان  إلى  الدعوة  إلغاء  أو 

اس  .  (116)"لجميع النَّ

 
اجلزء:    (114) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  الَكاثولِيِكيَّة يف  الَكِنيَسة  -1172  ، ص:2انظر: 

1174 . 
(115)  The New York Times International, Wednesday, January 
23,1991, p. 4. 
(116) http://www.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-
missio.html 
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َمه  دَّ
َ
ْجَمُع املطلب السابع: ما الجديد إذن الذي ق

َ
اني   )امل

َ
اِتيك

َ
اني( الف

َّ
 ؟ الث

التي   األربعة السابقة  سس 
ُ
ة على األ ْبِنيَّ

َ
امل تها إنَّ هذه الشروط 

َ
خ َدتها وَرسَّ

َّ
أك

ْجَمِع )  وثائق
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
اعتقاد    (الث أنَّ  ِهُر 

ْ
ُتظ مما  بعدها،  جاء  وما 

ة َرأ عليه تغييٌر   الكنيسة الكاثوليكيَّ
ْ
َسة لم َيط ِ

ؤس 
ُ
بأصولها ومبادئها الرئيسة وامل

أنَّ  الص 
َ
الخ شروط  طبيعة  من  ويظهر  راسًخا،  ثابًتا  لَّ 

َ
ظ ه  وأنَّ هذا جوهريٌّ   

إلى   امتدَّ  أيًضا  ُسوخ  والرُّ )الثبات  ة  استحقاقيَّ الصموضوع 
َ
فالخ لم ( وحدوده 

الجوانب بهذه  يتعلق  تغير  أي  تجاه يطرأ  الكنسية  موقف  َبِقَي  وكذلك   ،

 . ٍ
 املخالفين كما هو ولم يحدث له أيُّ تغييٍر أو تجديٍد حقيقي 

تْ 
َ
ل
َّ
َمث ِهمُّ هنا، هو: ما الجديد الذي 

ُ
ْجَمِع )ُه مرحلة  والسؤاُل امل

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
  الف

اني
َّ
إلى    (الث ةبالنسبة  الكاثوليكيَّ )  الكنيسة  بقضية  يتعلق  ة فيما  شموليَّ

ْجَمِع في    ( واملوقف من املخالفين؟ وكيف عالجت الكنيسةالخالص
َ
الص  )  امل

َ
خ

ة في تاريخها، إذا كانت غير املسيحيين  َحوليَّ
َ
مَّ اعتباره نقطة فاصلة وت

َ
( بحيث ت

ة الكاثوليكيَّ ها هي  الكنيسة  بأنَّ تقض ي  التي  اِبقة  السَّ وحدها   ثابتة على أصولها 

وآدابها   عقائدها  في  معصومة  ها  وأنَّ الكامَل،  والحقَّ  اَم  التَّ الخيَر  ل  ِ
 
ُتَمث التي 

ة خارجها؟ الص للبشريَّ
َ
ه ال خ  وقيمها، معصومة في البابا وأساقفته، وأنَّ

جواب   َمْحَوَر 
َ
ت القد  ةالكنيسة  من  لكاثوليكيَّ بعض  جواب  باألحرى  أو   ،

ة من خالل تقديم ما ُيْعَرف  َينتمي إليها وُيَدافع عنها، عن هذه األسئلة الجوهريَّ

الصبـ)
َ
الخ )تدبير  أو  الص ( 

َ
الخ ة 

َّ
ط

ُ
خاللها  خ من  اِرِحيَن 

َ
وش نيَن  ِ

ُمَبي  تفاصيل (، 

الص)  مفهوم
َ
الخ ة  تلك  (شموليَّ ة  )، 

َّ
ط

ُ
ةالخ الصيَّ

َ
ل  (  الخ ضَّ

َ
ف ْجَمُع )التي 

َ
 امل

اني  
َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
ْرِح   ( الث

َ
ش في  الدخول  عن  ًفا  ِ

 
وُمَتوق حيالها  صامًتا  لَّ 

َ
َيظ أن 

قيقة.  تفاصيلها الدَّ

بيان  أجِل  ة)  ومن 
َّ
ط

ُ
الصأو    خ

َ
الخ ةالكنيسة  قامت    ،(تدبير    الكاثوليكيَّ

  وبعض الالهوتيين الكاثوليك
َ
اط

َ
خ
ُ
 : إلى فئاٍت، كما يأتي ِبيَن بتقسيم امل

األولى ونِ وهم  :  الفئة  اإلنجيل  برسالة  َعِلَم  الصمَ عْ من 
َ
الخ في    ة  املوجودة 

ة مَّ أدرك ضرورة االنتماء إليها للحصول على ذلك الكنيسة الكاثوليكيَّ
َ
ث ، ومن 

الص
َ
الَص الخ

َ
مَّ تركها عمًدا، فهؤالء ال خ

ُ
ث الفئة  ألبتة  لهم  ،  اِس . وهذه  النَّ من 

ون الكاثوليك الذين  :  الطائفة األولى  قسم إلى طائفتين:بدورها تن ِ
كانوا املسيحي 

ةداخل   الكاثوليكيَّ و الكنيسة  منها،  وخرجوا  عنها  وا 
َّ
تخل ثم  َك ،  َمسُّ التَّ تركوا 

 ِ
تلك  بالحق  وعقائد  إيمان  في  ل  ِ

 
َتَمث

ُ
والَحْصِري  ِامل الطائفة    .الكنيسة  الوحيِد 

ون غير  :  الثانية ِ
ة   الكاثوليكاملسيحي  من أتباع الطوائف األخرى، كالبروتستانتيَّ

وغيرهما، ة  ين  كذلك  و   واألرثوذكسيَّ ِ
املسيحي  األخرى، غير  الديانات  أتباع  من 

الخصوص  الذين   وجه  وعلى  ة،  املسيحيَّ ةعرفوا  الكاثوليكيَّ مَّ الكنيسة 
ُ
ث  ،

. ِ
الص لهم  جميًعا  فهؤالء   رفضوا الدخول في الحق 

َ
من ادهم  وسيتم استبع  ، ال خ

وذلك   الص؛ 
َ
الخ ة  ُموليَّ

ُ
إلى  ش انتمائهم  الكاثوليكيةلعدم  وإصرارهم   الكنيسة 

خارجها البقاء  في    .(117)على  جاء  ةالوثيقة  فقد  عنوان:    الفاتيكانيَّ تحمل  التي 

: الكنيسة) إنَّ الذين ال يجهلون أنَّ هللا : "(Lumen gentium  دستور  عقاِئديٌّ

أنشأ،   املسيحقد  ةالكني،  بيسوع  الكاثوليكيَّ يرفضون   سة  ثمَّ  ة،   ضروريَّ
ً
أداة

الخالص" إلى   
ً
يستطيعون سبيال فيها، ال  الثبات  أو  إليها  خوَل  وكذلك   .(118) الدُّ

 
(117)   See: The Crisis of Authority in Catholic Modernity, Michael 
Lacey and Francis Oakley, p. 127. 

اجلزء:    (118) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 938،   ،
 .50الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 

 أخرى في  
ً
نِ الوثيقة التي تحمل عنوان: )جاء التأكيد نفسه مرة

َ
 الك

ُ
اط

َ
ش

َ
َسِة ي ن

َدت  (،  Ad Gentes  اإلْرَسالي  
َّ
ك
َ
أ أنشأ، أ"حيث  قد  هللا  أنَّ  ون 

ُ
يجهل ال  الذين  نَّ 

أو بيسوع املسيح إليها  ضون الدخوَل 
ُ
 ثم يرف

ً
 َضرورية

ً
أداة  

َ
 الجامعة

َ
الكنيسة  ،

الص...]فهذا
َ
الخ  

َ
بلوغ يستطيعوَن  فيها، ال  باَت 

َّ
يستحيُل هو  الث الذي  اإليمان   ]

بدونه" هللِا  إ  .(119) إرضاُء  تنتمي  التي  ة  البشريَّ جميع  فإنَّ  الطوائف  وهكذا،  لى 

ِه، وتعرف  ِ
 
ل
ُ
ك م 

َ
ِشَرة في الَعال

َ
ْنت
ُ
ة وإلى األديان األخرى امل ة غير الكاثوليكيَّ املسيحيَّ

ة  تهكنيسو   املسيح تقبل  الكاثوليكيَّ لم  مَّ 
ُ
ث إلى    املسيحب،  تدخل  الكنيسة ولم 

ة ا. الكاثوليكيَّ
ً
الَص لها إطالق

َ
 ، هالكة ال َمحالة، وال خ

الثانية يَ هم  :  الفئة  لم   عْ من 
َ
بِ ل  َس رِ م 

َ
بِ   اإلنجيِل   ِة ال الِص   ِة َم عْ نِ وال 

َ
ولم  الخ  ،

 
ً
جهال بل  عمًدا  ويسعيتركها  طاقته  ون ،  ويعمل تإلب  مقدر  هللا،  مرضاة   ون غاء 

ويصنع ف  ون الصالحات   ، لهم  مثل  الِبرَّ الص)هؤالء 
َ
الخ ة )وهناك    (،تدبير 

َّ
ط

ُ
خ

األولى  (خالٍص  الفئة  منـزلة  في  ليسوا  يدخول ضمن ألجلهم، وهم  فهم  ولهذا   ،

( الصمفهوم 
َ
الخ ة  ُموليَّ

ُ
وهي ش الكنيسة ومساعدتها،   

َ
ِمْنَحة يستحقون  وبه   ،)

الص ي لهم.  
َ
ِ يد الَعون الخ

َتوانى في َمد 
َ
 التي ال ت

َوَضَعت   ةوقد  الكاثوليكيَّ و   الكنيسة  تدابير  ِ لهؤالء 
اص 

َ
الخ الص 

َ
الخ ة 

َّ
ط

ُ
ِة خ

التي بهم،   الفئة الجاهلة  إلى هذه  ينتميان  بين صنفين  التفريق  وهي قائمة على 

يبلغها اإلنجيل، وهما،    األول لم 
ُ
نف ِ

: من كان حًيا ويمكن لدعاة اإلنجيل الص 

و الثاني بلوغه.   
ُ
نف ِ

تبلغه الص  ولم  مات  أو  بلوغه،  يمكن  وال  ا  حيًّ كان  من   :

 رسالة اإلنجيل. 

 األول: من ك 
ُ
نف ِ

 ان حًيا ويمكن لدعاة اإلنجيل بلوغه.الص 

إلى   بالنسبة  األهم  الفئة  هم   
ُ
نف ِ

الص  ةوهذا  الكاثوليكيَّ وتكاد  الكنيسة   ،

وثائق   معظم  ْجَمِع )تكون 
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
نشاط    ( الث عن  تتحدث  التي 

هم  اس  النَّ فهؤالء  اس،  النَّ من  نِف  ِ
الص  هذا  ملثل  َسة  رَّ

َ
ُمك الكنيسة ومشاريعها 

و م ِه.  ِ
 
ل
ُ
ك م 

َ
الَعال حول  الكبرى  أعمالها  مدار  وهم  الكنيسة،  اهتمام  ة  حور 

َّ
ط

ُ
خ

ِة  ِ
اص 

َ
الص الخ

َ
ل في بهم الخ

َّ
َتَمث

َ
َقاِط اآلتيةت  : النُّ

، ويجهلون األولى ِ
الِبر  : أنَّ هؤالء الذين يعملون الصالحات ويبذلون أعمال 

، وال يعرفون رسالة اإلنجيل وال بشارة يسوع املسيحدون قصٍد أو إهماٍل منهم  

ة  الضروريَّ الص 
َ
الخ برسالة  علمهم  وعدم  جهلهم  في  لهم  ذنب  ال  الص، 

َ
الخ

، ِ
الحق  طلب  في  تقصيٌر  منهم  يصدر  ولم  جمعاء،  ة  يتطلعون    للبشريَّ هم  بل 

وطاعته هللا  معرفة  إلى  ضمائرهم  ويتلهفون  عليهم  ُتْمِليه  ما  خالل  ، (120)من 

في  يدخلون  فهم  مَّ 
َ
ث َصهم، ومن  ِ

 
ل
َ
ُيخ أن  يريد  تنالهم، وهللا  نعمة هللا  فإنَّ  ولهذا 

الصمفهوم )
َ
ة الخ ُموليَّ

ُ
   . (ش

الص أنَّ مفهوم ):  الثانية
َ
ة الخ ُموليَّ

ُ
ه، ال يعني  ( واستحقاقهم الدخول فيش

ما يعني دخولهم في ) الص، وإنَّ
َ
هم بالفعل قد نالوا الخ الصأنَّ

َ
ة الخ ُموليَّ

ُ
أنَّ  ش  )

ِ املوانع: 
ُبوله لزوال أهم 

َ
الَص قد أصبح ُمتاًحا لهم بسبب قابليتهم لتلقيه وق

َ
الخ

الذين  رين  ِ
 
َبش

ُ
امل وجود  ة  إمكانيَّ خالل  من  َفَع 

َ
َيِرت سوف  الذي  الجهل  وهو 

َستهم   رَّ
َ
ةاك الكاثوليكيَّ ة.   لكنيسة  َهمَّ

َ
امل ف  لهذه  جاء  ة الوثيقة    يفقد   الفاتيكانيَّ

عنوان  تحمل  )التي   :Redemptoris missioعن  
ٌ
عبارة وهي   َس رِ   (، 

َ
عَ ال ٍة امَّ ٍة 

البابا   الثاني أصدرها  بولس  ا 
َّ
عنوان:  جاءت،    ،م 1990عام    في  يوحن تحت 

 
 . 496: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين (119)

(120)  See: Senses of Tradition: Continuity and Development in 
Catholic Faith, John Thiel, p. 104. 
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الوحيد) املخلص  املسيح   (،  يسوع 
ُ
ة

َ
ش

َ
الص)مفهوم    ُمناق

َ
الخ ة  ُموليَّ

ُ
(  ش

للؤمن أم  للجميع  ُمتاح  هو  وهل  ة،  للبشريَّ فقط  ي والنجاة  ة ن  باملسيحيَّ

ة َن ؟  الكاثوليكيَّ ِ
   ِلُتَبي 

ُ
ش معنى  أنَّ   مُ الوثيقة 

َ
الخ ة  تعنى وليَّ ال  هنا  للجميع  الص 

 
َ
وخ  نجاتهم 

َ
خ فال   الصهم، 

َ
ن وال  خالل  َج الص  من  إال  املسيحاة  فقط،    يسوع 

مفهوم  نَّ وإ يعنى  الص)ما 
َ
الخ ة  ُموليَّ

ُ
وا (  ش

ُ
ِمل

ُ
ش قد  البشر  أفراد  جميع  أنَّ 

ة بالدعوة املقدمة لهم من ِقَبِل الكنيسة من أجل   تسهيل عمليَّ
َ
اإليمان،   همولبُ ق

هم   فكثيٌر  ألنَّ تقبله"،  أو  اإلنجيل  وحي  معرفة  "إمكانية  لديهم  ليس  اس  النَّ من 

ة وثقاف ة ال تسمح لهم بذلك، وقد تربوا في تقاليد "يعيشون في حاالت اجتماعيَّ يَّ

واجب   يأتي  هنا  ومن  أخرى"،  ة  ة  الكنيسةدينيَّ دعوة   في  الكاثوليكيَّ تبليغ 

البشريَّ  لكافة  تؤكد  اإلنجيل  ولهذا  ة  الكنيسةة،  ه   الكاثوليكيَّ بأنَّ اتباعها  على 

 ِ
 
ل
ُ
ات ك ة والحساسيَّ ِ ش يٍء مع احترام القناعات الدينيَّ

علن "علينا قبل كل 
ُ
ها، أن ن

-وألنَّ جميع الديانات  ،  (121)مخلص اإلنسان الوحيد"  باملسيح ببساطة إيماننا  

ةباستثناء   الكاثوليكيَّ ة  من  -املسيحيَّ فيها  ما  ِ   بقايا  مع 
والَحق  اِقِص  النَّ الخيِر 

الَقاِصِر، "تحتوي ثغراٍت وشوائَب وأخطاء"، فإنَّ ذلك يؤكد "دائًما بثباٍت على 

يأتي من   الص 
َ
الخ باإلنجيل"  املسيح أنَّ  التبشير  ُيعفي من  الِحوار ال   .(122) وأنَّ 

هذه الفئة التي تجهل رسالة اإلنجيل من دون قصٍد منها وبغيِر ذنٍب ارتكبته ال ف

هم قد َسِلُموا من غواية وِخداع  ة، وال يعني أنَّ
َ
ها غير ضالة أو غير ُمْنَحِرف يعني أنَّ

أن   الشيطان  واستطاع  الضالل  في  وقعوا  قد  الحقيقة  في  هم  بل  الشيطان، 

ةايغويهم ويضلهم، ولهذا فإنَّ واجب   أن تنقذهم من براثن   لكنيسة الكاثوليكيَّ

ة   اصَّ
َ
هم وحدهم غير قادرين على ذلك بطرقهم الخ الشيطان وضالله، حيث إنَّ

ة.   الفرديَّ ة  األخالقيَّ باجتهادتهم  أو  أديانهم  تحمل أو  التي  الوثيقة  في  جاء  فقد 

م ( أنَّ "عَ Gaudium et Spes  الكنيسة في عالم اليوم:  دستور  رعائي  عنوان: )
َ
ال

مقومات  من  بها  ُيحيط  ما  ُعموم  مع  ة  البشريَّ األسرة  عموم  أي  البشِر، 

ة الخطيئِة ولكنَّ    في ُعبوديَّ
َ
َم بالصليب والقيامة   املسيَح البيئة...سقط

َّ
قد َحط

كماَل وجوِده" غ 
ُ
ويبل لَقْصِد هللا،  ا 

ً
وفاق َل  َيَتَحوَّ لكي  َرُه  ِير وحرَّ

الِشر   
َ
ة
َ
ْوك

َ
. (123)ش

َدت
َّ
ك
َ
أ )ال  وقد  عنوان:  تحمل  التي  نِ وثيقة 

َ
الك  

ُ
اط

َ
ش

َ
اإلْرَسالي  ين  Ad  َسِة 

Gentes "ال يتحقق ِ
ري 

َ
الِص الجنس الَبش

َ
اِمَل ألجِل خ (، أنَّ "قصد هللا هذا الشَّ

بواسطة   أو  الخاصة  طرقهم  خالل  من  وال  بمبادراتهم  وال  اس  النَّ أذهان  في 

ة،  أديانهم، فمحاوالتهم الصادقة كلها، وإن كانت "بتدبيرٍ  ٍر من العناية اإللهيَّ ِ
ي 
َ
 خ

ها   أنَّ إال  لإلنجيل"،  َتْهييًئا  أو  الحقيقي،  اإللهي  إلى  توجيًها  ها  ُعدَّ
َ
ن أن  ]نستطيع[ 

 
َ
فالخ وتصحيٍح"،  تنويٍر  إلى  ِ   الحقُّ   الُص "بحاجٍة 

"  يُن والد  في  هو  املسيح الحقُّ 

   يسوع
َ
رِسَل إلى الَعال

ُ
ا بين هللِا وال  ِم ]الذي[ أ ا حقيقيًّ

ً
بشر"، ومن أجل هذا وسيط

ُيعلن  أن  يجُب  البشر  جنس  خالص  ألجل  فيه  تمَّ  ما  أو  بُّ  الرَّ به  َر  َبشَّ "فما 

 
ً
واحدة  

ً
ة َمرَّ تمَّ  ما  إنَّ   

ُ
بحيث أورشليم،  من  ابتداًء  األرض،  أقاص ي  إلى  وُينشر 

 
َ
خ الُعصور"ألجِل   ِ

َمر  على  البشر  جميع  في  أثره  يمتد  البشِر  وتحت  .  (124) الِص 

هعنوان: )
ُ
اط اإلرَسالي  وَضُروَرت

َ
ش

َّ
 َدواعي الن

َ
ه ال خ الص خارج  (، تؤكد الوثيقة أنَّ

ة من الضالل والهالك،  يسوع املسيح دين   البشريَّ التبشير واجٌب إلنقاذ  ، وأنَّ 

اس  النَّ أنَّ جميع  يريُد  الذي  إرادِة هللا،  في   
ٌ
كامنة اإلرسالي   شاط 

َّ
الن َدواعي  فـ"إنَّ 

وَن إ
ُ
صوَن ويبلغ

ُ
ل
ْ
اس َيخ ، ألنَّ هللا واحٌد، والوسيط بين هللا والنَّ ِ

لى معرفة الحق 

 
اجلزء:  121) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  الَكاثولِيِكيَّة يف  الَكِنيَسة  انظر:  -1172، ص:  2( 

1173 . 
 . 1174، ص: 2: الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء: ( انظر122)
 . 200املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (123)
 . 490-487بَ يَاانت، ص: انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات،  (124)

اإلنساُن   املسيحواحٌد،  ِمن يسوُع  وما  الجميع،  عن  فداًء  نفَسه  ل 
َ
بذ الذي   ،

كرازِة  في  ى 
َّ
يتجل كما  الجميُع  عليه  ُيْقِبَل  أن  إذن  فيجب  غيرِه.  بأحٍد  الٍص 

َ
خ

ِة إليه وإلى ال وا باملعموديَّ  .(125) "كنيسة التي هي جسُدهالكنيسة، وأن ينضمُّ

ه ال ُبدَّ أن ُيْد   :الثالثة امَ رَ أنَّ ْبَس فيه أو شك أنَّ الخيَر التَّ
َ
والحقَّ   ك بشكٍل ال ل

في    الكاملَ  َد  َجسَّ
َ
ت ما  ةإنَّ الكاثوليكيَّ  الكنيسة 

َ
خ بدون  ، وال  املسيح الص   يسوع 

ة  
َ
ل ِ
 
َمث

ُ
يقة التي تحمل له على هذه األرض، فقد جاء في الوثالوحيدة  وكنيسته امل

ه    (Gaudium et Spes  الكنيسة في عالم اليوم:  دستور  رعائي  عنوان: ) "ليس أنَّ

صوا"املسيحتحَت السماء اسٌم آخُر ]غير  
ُ
ل
ْ
اس به ينبغي أن َيخ عطَي للنَّ

ُ
، (126) [ أ

ه "عندما هو  هو خاتمة تاريخ البشر"، و   املسيحفـ" "محوُر الِجنس البشري"، وأنَّ

  
ُ
الكنيسة ساعُد 

ُ
 ت

ً
واحدة  

ً
غاية ُد 

ُ
نش

َ
ت ما  إنَّ  

َ
ساعدة

ُ
امل منه  ُل  تتقبَّ وعندما  َم 

َ
الَعال

ه" ِ
 
ل
ُ
ِس البشِر ك

ْ
الُص ِلِجن

َ
. وكذلك جاء (127)هي أن يأتي ملكوُت هللا وأن يكوَن الخ

ةفي الوثيقة التي تحمل عنوان: )  الكاثوليكيَّ
ُ
ة اِئُس الشرِقيَّ

َ
ن
َ
 Orientalium  الك

Ecclesiarum)    غير ليس  ه  قد  أنَّ ا،  حقًّ جامعٍة  منظورٍة،  واحدٍة،  هلِل  "كنيسٍة 

الَصه ملجِد هللا"
َ
ِه لَيهتِدَي إلى اإلنجيل فيجَد خ ِ

 
ل
ُ
م ك

َ
رسلت إلى الَعال

ُ
وجاء في   .(128)أ

ة  حمل عنوان: )التي تالوثيقة   ة الدينيَّ ُه:    (،Dignitatis humanaeالحريَّ صُّ
َ
ما ن

ال"  
َ
الديانة أنَّ  نؤمُن  في  نحن   

ٌ
قائمة  

َ
الوحيدة  

َ
ة ِة حقيقيَّ الكاثوليكيَّ  الكنيسة 

َل إليها السيُد  
َ
ة التي َوك ُسوليَّ اس"  املسيحوالرَّ ِرها بين جميِع النَّ

ْ
ش

َ
، وأنَّ (129) أْمَر ن

ِة  الكاثوليكيَّ وكنيسِة    هي  الكنيسة  ِة  الحقيقيَّ ، (130)الواحدة"  املسيِح "الديانِة 

مَّ  
َ
ث التأكيد  ومن  ِ َح على  جاء 

جميًعا ال  ق  اس  النَّ الِص 
َ
خ في  طلق 

ُ
امل كنيسة 

ه التبشير(=) وأنَّ بُ   ،  نقٍص    دَّ ال  بال  عنه  والدفاع  ضمانه  يتم  أجِل  أن  خير  من 

الوحيد  هللا  ابُن  بها  َمَهَر  التي   
ُ
ة الُحريَّ تلك   

ٌ
َسة ِ

َقد 
ُ
مل ها  فـ"إنَّ جمعاء،  ة  البشريَّ

الكنيسة، ِ خصائص 
أخص  من  وهي  بدمِه.  اقتناها  التي  ُيقاوُمها    كنيسَته  ومن 

 هللا"
َ
ما ُيقاِوُم إرادة

ة هي، بمشيئِة ، (131) إنَّ   املسيِح "فالكنيسة الكاثوليكيَّ
ُ
َمة ِ

 
، ُمَعل

 التي هي  
َ
عِرَض الحقيقة

َ
ُتها أن ت َمها في أصالٍة...فمن   املسيحالحقيقِة، وُمِهمَّ ِ

 
َعل

ُ
وت

املستوجبة   الفروِض  اعتباُر  إذن  َيِجُب   للمسيِح الالزِم  الذي  حيي 
ُ
امل الكلمِة 

 . (132)التبشير به"

ة،  ةرابعال ٍة وليست إلهيَّ ٍة بشريَّ هم ينتمون إلى أدياٍن وضعيَّ : أنَّ هؤالء مع أنَّ

ة، إال أنَّ أديانهم ِ قيمٍة،    إذ ال دين إلهي إال الكاثوليكيَّ
ليست خالية تماًما من أي 

   هافي  بل
ٌ
   تهيئة

ٌ
ة وا  ضروريَّ القاعدة  بمثابة  تكون لشرارة  هي  خاللها  من  التي 

في  َحْصًرا  َل 
َّ
َمث

َ
ت الذي  اِم  التَّ والخيِر  الكامِل   ِ

الحق  نحو  واالنطالقة  البداية 

املشتركة   واألخالِق  والقيِم  والخيِر   ِ
الحق  بقايا  هي  التهيئة  هذه  ة،  الكاثوليكيَّ

ِه  ِ
 
ل
ُ
ك م 

َ
الَعال في تلك األديان حول  ة 

َ
وث

ُ
ْبث
َ
الامل التي سوف تكون  وة األولى  ، وهي 

ْ
ط

ُ
خ

الخالص نحو  مَّ 
َ
ث ومن  الكمال،  باتجاه  ملسيرتهم  ة  ِهمَّ

ُ
يبدأ امل أن  يجب  ومنها   ،

االنطالقة رون  ِ
 
َبش

ُ
ِسرُّ    .امل هي  بها  َرف 

َ
ْعت
ُ
امل البقايا  املسيحفتلك  وهي   يسوع 

الص.من أجِل االِجْسُر الذي ال ُبدَّ منه 
َ
ا نحو الخ  النتقال بهم تدريجيًّ

 
 .496املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  انظر: (125)
 . 209املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (126)
 .251قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، انظر:  (127)
 . 546املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (128)
 . 608-607( املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 129)
 . 608يَاانت، ص: ( املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، ب َ 130)
 . 619-618( املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 131)
 . 620-619املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (132)
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الحقا:  الخامسة والثابتة  السابقة  ئق  ومن  ة 
َ
في  الراِسخ ة 

َ
ل ِ
 
َتَمث

ُ
هذه  امل جهل 

منه  املسيح  يسوع برسالة  الفئة   ذنٍب  ورغبتهمبال  الحقيقة  م،  في    ،الصادقة 

الحق  موتلهفه  ووجودهيقيملعرفة هللا  الوصول    م،  ة  وإمكانيَّ الحياة،  قيد  على 

ة أديانه  م، وعدمإليه الص خارج    مومذاهبه   مصالحيَّ
َ
الص، حيث ال خ

َ
يسوع للخ

و املسيح وحده،  به  إال  يتم  لن  الص 
َ
فالخ ِ مسألة  ، 

والحق  الخيِر  بعض  وجود 

ل ُيؤهلهم  ه  لكنَّ ذاته،  الص 
َ
للخ لهم   

ً
ُمؤهال ليس  )لديهم  في  ة دخولهم  شموليَّ

الص
َ
فيكون (الخ ناقٍص   ،  خيٍر  من  لديهم  قاصٍر    ما   ٍ

ة  وحق  األرضيَّ بمثابة 

الكاملاملشتركة لالنطال   ِ
ام   ق نحو الحق  التَّ يتم تفعيل وتنشيط  وبهذا    .والخير 

واملذاهب،   األديان  في  املوجودة  وخيرٍ بالتهيئة   ٍ
حق  بقايا  من  فيها  كنقطة  ،  ما 

ٍة من أجِل االنتقال  ة    بهم  إطالقٍة ضروريَّ ة من أديانهم البشريَّ
َ
نَحِرف

ُ
ة امل الوضعيَّ

ةإلى   الكاثوليكيَّ ة  يَ املسيحيَّ التبشير وتبليغ ، وذلك لن  ِتمَّ إال عن طريق نشاط 

دعاة   يد  على  ةاإلنجيل  عنوان:  .  الكاثوليكيَّ تحمل  التي  الوثيقة  في  جاء  فقد 

نِ )
َ
 الك

ُ
اط

َ
ش

َ
: "]أما الذين[ يجهلوَن اإلنجيل عن غير  (Ad Gentes َسِة اإلْرَسالي  ين

باإلنجيل   بشير  التَّ تقُع ضرورة  الكنيسِة  فعلى  منهم،   -خطٍأ 
ً
أيضا لها  وهو  حقٌّ   

ٌس  ِتِه -ُمَقدَّ قوَّ كامِل  على   
ً
ودائما اليوم  اإلرساليُّ  ها 

ُ
نشاط يبقى  وهكذا   ،

أعضاء    اليٌّ َس رِ   واجٌب وهذا    .(133) وضرورِته" كافة  ةعلى  الكاثوليكيَّ ،  الكنيسة 

ة  بكافة مراتبهموالكهنوت  من رجال الدين   لمانيين،  العَ   بقية األعضاء  إلى  الدينيَّ

ُم عليهم   ِ
ة    من أجِل القيام بدورهم  جميًعا  ُيَحت  الص اإلنجيليَّ

َ
إيصال رسالة الخ

أو  اإلنجيل،  يجهل رسالة  األرِض من  يبقى على وجِه  لكي ال  الخليقة،  كافة  إلى 

املسيحبشارة    يجهل ة  يسوع  الصيَّ
َ
الخ التي تحمل فقد    .وهبته  الوثيقة  في  جاء 

 ( عقائديٌّ عنوان:  اإللهي ال :  دستور    Dei Verbum  وحي 
َ
"أ ُه:  صُّ

َ
ن ما   َر مَ (، 

حقيقٍة املسيُح ]  ِ
لكل  منبًعا  اإلنجيل،  بهذا  أجمعين  اس  النَّ روا  ِ

 
ُيَبش أن  ه 

َ
ُرُسل  ]

 
َ
ٍة"خ و(134) الصيَّ البشر،  ،  قلوب  في  اإليمان  وُيوقظوا  باإلنجيل،  روا  ِ

 
ُيبش "لكي 

االعتراف   على  املسيحويحملوهم  ويضمُّ   بيسوع  ومسيًحا،  ا  في ربًّ املؤمنين  وا 

ة ..كنيسٍة واحدٍة. زول"... شهادة إلهيَّ
َ
 ال ت

ٌ
 . (135) وهي شهادة

َيْنَقِسمُ و العظيمة،  ة  َهمَّ
َ
امل هذه  الكاثوليك  واجب  في  إلى  املسيحيين   جميًعا 

اٌص  ، ودوٌر عامٌ  دورين: دوٌر 
َ
 :  خ

ا   ِ ،الدوُر الَعامُ أمَّ
ابي الَوْعِظي والَعَملي   : فهو ممارسة التبشيِر الُعُموِمي 

َ
ط

َ
الخ

كافة  في  املتاحة،  واألدوات  الوسائل  وبكافة  نطاٍق،  أوسع  على  وِكي، 
ُ
ل السُّ

ة،   التطوعيَّ الخير  وأعمال  والسياسة،  واإلعالم،  والتعليم،  التربية  املحاالت: 

ة، وغيرها.  العائليَّ القربات  في الوثيقة   والسياحة، والصداقات، وبين  فقد جاء 

)  التي تحمل (، تحت عنوان:  Inter mirifica  َوَساِئل اإلْعالِم االْجتماعي ِ عنوان: 

ِنيَسة)
َ
الك  

ُ
رى  واِجَبات

َ
"ت ة(:  الكاثوليكيَّ َواجبها    الكنيسة  أها –من 

َ
أنش وقد 

على  الواجُب  َيستِحُثها  بالذات  ولهذا  الص، 
َ
الخ اِس  النَّ جميَع  لتؤتَي  املسيح 

بِشيِرهم باإلنجيل
َ
سَتخِدَم هي  -ت

َ
أيًضا وسائَل اإلعالم االجتماعي  في الَدعوِة   أن ت

الوَساِئَل   هذه  سَتخِدم 
َ
ت أن  في  األصيل  ها  َحقَّ ُد  ِ

 
ُتؤك إذن  بالخالص...فالكنيسة 

ة،    للتربيِة املسيحيَّ
ٌ
 أو مفيدة

ٌ
ة ها على اختالِف أنواِعها ِبَقدِر ما هي ضروريَّ

َ
وتملك

النفوس...وعل خالِص  َسبيِل  في  ِتِه  ِبُرمَّ بوجولعملها  الَعلمانيين،  أن    ٍه ى   ، ٍ
خاص 

 
 . 496ص:  املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت،  (133)
اجلزء:    (134) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 996،   ،

 . 125الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 
، 1003-1002، ص:  2نرمان، اجلزء:  الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت هو   (135)

 . 134املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 

َتجاوُب 
َ
وها ت

ُ
، ِلَيْجَعل ِ

ِ واملسيحي 
وا هذا النوَع من الوَساِئل بالروِح اإلنساني 

ُ
ُينِعش

تاًما" تجاوًبا  وَمَقاصِد هللا  الكبرى  ة  البشريَّ آماِل  التي . وجاء  (136)مع  الوثيقة  في 

 َوِحيَ تحمل عنوان: )
ُ
ة اَعويَّ ِة الرَّ

َ
َهن

َ
 الك

ُ
(، Presbyterorum Ordinis  اُتهمِخْدَمة

( عنوان:  ِلَمِة هللاتحت 
َ
ك  

ُ
َدَمة

َ
خ  

ُ
ة
َ
َهن

َ
نظر الك في  للكهنِة  وظيفٍة   ِ

َهم 
َ
أ تحديُد   ،)

ة الكاثوليكيَّ    الكنيسة 
ُ
"فوظيفة م، 

َ
الَعال في  الكاثوليك  عدد  يزيد  بها  والتي 

ُروا بإنج ِ
 
ولى، بحكِم كوِنهم ُمَعاوني األساقفة، أن ُيَبش

ُ
يِل هللا في جميع الكهنِة األ

(  : ِ
الرب  أمَر  ون  بُّ

َ
ُيل وبهذا  اِس.  باإلنجيل النَّ روا  ِ

 
َوَبش كله،  ِم 

َ
الَعال في  فاذهبوا 

 كلها
َ
ماءً الخليقة

َ
الِص هي التي (؛ وهكذا َيلدون شعَب هللِا وَيزيدونه ن

َ
 الخ

ُ
. فكلمة

ذا[  ]ك...ففي البلداِن أو األوساِط الغيِر  توقظ اإليمان في قلوب غير املسييحين 

الص"
َ
الخ وأسراِر  اإليمان  إلى  باإلنجيل  بالدعوِة  اُس  النَّ ُب 

َ
ُيجل ِة  .  (137)املسيحيَّ

( عنوان:  تحمل  التي  الوثيقة  ينوفي  ِ
َماِني 

َ
الِعل  

ُ
ة
َ
 Apostolicam  ِرَسال

actuositatem( :تحت عنوان ،) اس باإلنجيِل
َّ
ِ تبشيُر الن

ُسولي   الَعَمِل الرَّ
ُ
َهَدف

جاءت  وتقديُسهم من   يقةالوث(،  األول  الهدف  بيان  في  فيها  لبس  ال   
ً
واضحة

ةجميع نشاطات   اِس الكنيسة الكاثوليكيَّ الُص النَّ
َ
، فـ"َهَدف رسالِة الكنيسة خ

. وألنَّ هذه الفئة (138)نعمِته"  وبفعِل   باملسيحالذي يتمُّ الحصوُل عليه باإليَمان  

اإلنجيل- ورسالة  الص 
َ
الخ حقيقة  ْجَهل 

َ
ت ومختل  -التي  واجب متنوعة  فإنَّ  فة، 

َل بذكاٍء داخلهم،  
َّ
َسل

َ
ت
َ
ُم عليها أن ت ِ

فقد جاء في الوثيقة التي تحمل الكنيسة ُيَحت 

 ( نِ عنوان: 
َ
الك  

ُ
اط

َ
ش

َ
اإلْرَسالي  ين منهج  Ad Gentes  َسِة  بيان  الكنيسة (، 

ة )  الكاثوليكيَّ ِليوأسلوبها 
 
َسل

َّ
رسالتهاالت إليصال  الفئة  (  هذه  "لم إلى  فالذين   ،

إلى   َيْنضوي  َمن  منهم  ة،  اإلنجيليَّ  
َ
البشارة َيْسَمُعون  يكاُدوا  لم  أو  بعد  يسمُعوا 

 عن معرفة هللا نفِس 
ً
ه، ومنهم إحدى الدياناِت الكبرى، ومنهم َمن ال يزاُل غريبا

تستطيَع  ولكي  عليه.  ُم  ويتهجَّ له  ُر 
َّ
يتنك  

ً
وأحيانا بصراحٍة،  وجوَدُه  ر 

ُ
ُينك َمن 

 
ُ
َم    الكنيسة ِ

الِص والحياةِ أن ُتَقد 
َ
اآلتية من لُدِن هللا، يلزُمها أن    للجميِع سرَّ الخ

لَ 
َّ
َسل

َ
ت
َ
ها الدافُع نفُسه الذي حمَل املسيح   ت

ُ
ِك
ها، ُيَحر  ِ

 
ل
ُ
في ُجموِع هذه الجماعات ك

ده" ْجَمع:  وثيقة  في  جاء  . و (139) في تجسُّ
َ
: الكنيسة )امل  Lumen  دستور  عقاِئديٌّ

gentium،)   َّأن "كما  ُه:  صُّ
َ
ن أيًضا،  ما  هو  أرسل،  كذلك  اآلب  ُه 

َ
أرَسل قد  االبن   

( لهم:   
ً
قائال اآلِب الرسل  باسِم  ُدوهم  ِ

وَعم  األمم،  موا جميع  ِ
 
وَعل إذن  فاذهبوا 

ِبِه، وهاءنذا  وَصيتكم 
َ
أ ما  لَّ 

ُ
ك أن يحفظوا  وهم 

ُ
ن ِ
 
وِلق القدِس،  والروح  واالبِن 

لَّ األيام حتى منتهى الدهر  ]كذا[
ُ
ةمعكم ك ة من    (. وهذه الوصيَّ  املسيحالرسميَّ

 من الرسل لتواصَل القياَم بها حتى 
ُ
َمتها الكنيسة

َّ
َسل

َ
ِر حقيقِة الخالص قد ت

ْ
ش

َ
ِبن

( الرسول:  قوَل  ى  َبنَّ
َ
ت
َ
ت لذلك  األرض.  باإلنجيلأقاص ي  ْر  ِ

 
َبش

ُ
أ لم  إن  لي  (، الويل 

 قوافَل املرسلين إلى أن َيِتمَّ إنشاُء الكنائس الحديثة ف
ُ
ني تبعث

َ
ى  ولذلك ال ت

َّ
تتول

ْجَتِذُب 
َ
ت باإلنجيل  بدعوتها   

ُ
باإلنجيل...والكنيسة التبشير  ُمواصلة  بنفسها  هي 

ة، وتنتزعهم  املسيحاملستمعين إلى اإليمان واالعتراف به ]=  هم للمعموديَّ ِعدُّ
ُ
[، وت

الل، وتضمهم إلى   ة الضَّ ِة إلى أن يتمَّ امللء.   املسيحمن ُعُبوِديَّ ليكبروا فيه باملحبَّ

 
َ
 ن
ُ
اس وُعقوِلهم، أو  وغاية ياع كلَّ ما في قلوب النَّ شاِطها ليس أن تحفظ من الضَّ

رفَعه،  
َ
قوس الشعوب وثقافاِتهم، من بذور الخير فحسُب، بل ُتصلَحه، وت

ُ
في ط

اإليمان   شِر 
َ
ن واجب  وإنَّ  اإلنسان.  وسعادة  الشيطان  وخزي  هللا  ملجِد  ه  وُتِتمَّ

للمسيح على حسب طاقته تلميٍذ   ِ
ِبكل   

ٌ
 وتعمل، منوط

ُ
الكنيسة ي  ِ

 
...وهكذا ُتصل

هيكِل   ، ِ
الرب  جسِد  هللِا،  شعِب  في  ِه  ِ

 
ل
ُ
ك العالم  ملُء  َل  يتحوَّ لكي  واحٍد،  آٍن  في 

 
 . 592املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (136)
 . 363-362قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري،  (137)
 . 452املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (138)
 . 500املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (139)
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القدس في  الروح  ي  ِ
وُيؤد  إكراٍم  املسيح،  كل   الكوِن  خالِق  لآلِب   ، ِ

الكل  رأِس   ،

ِنت الوثيقةو   .(140)وتمجيد" ة هي   أنَّ   بكِل وضوٍح   َبيَّ ِ األساقفِة الرئيسيَّ
ولى َمهام 

ُ
"أ

َيْجِلُبون  
َ
اُد اإليمان ف  باإلنجيل. ذلك بأنَّ األساقفة هم ُروَّ

ُ
أتباًعا   للمسيح الدعوة

 .(141)ُجدًدا"

ا   اص  وأمَّ
َ
الخ فهو  الدوُر  بشكٍل  :  إعدادهم  مَّ 

َ
ت الذين  ِبين  َدرَّ

ُ
وامل ِفين  قَّ

َ
للُمث

العال بناء  أجِل  من  ٍف 
َّ
ث
َ
وُمك  ٍ

بواسطة  خاص  وذلك  خالفين، 
ُ
امل مع  ة  الوديَّ قات 

د لها،استغالل مؤتمرات ولقاءات ِحواَرات األديان  ِ
  من أجِل   ، بعد اإلعداد الجي 

ِة   يِف رِ عْ التَّ  ِة   اإلنجيِل   ورسالِة   باملسيحيَّ الِصيَّ
َ
  ،لرفع الَجْهِل عن هذه الفئةو ،  الخ

َدة ِ
َتَجس 

ُ
امل الكاملة  اللثام أمامهم عن الحقيقة  ليقبلوا   وإماطة  ة،  الكاثوليكيَّ في 

لها  ويذعنوا  الضاللبها  الظالم والرد على  تبديد  مَّ 
َ
ت أن  بعد  الدور هو    ا وهذ  .، 

أتباع   إلى  ة  ِ
الصي 

َ
الخ اإلنجيل  رسالة  إليصال  وسيلة  وأنسب  طريقة  أفضل 

ِ معهم وِحواُرهم، ومن األخرى  الديانات  
اللقاِء األخوي  م، عن طريِق 

َ
الَعال حول 

مَّ إنارته
َ
اِم.ث ِ الكامِل والخيِر التَّ

 برجال الكهنوت على   م بنوِر الحق 
ٌ
وهو دوٌر َمنوط

يعود   ذلك  في  َبب  والسَّ الحال،  بطبيعة  العلمانيين  ُيِغِفل  وال  الخصوص،  وجه 

ة،   ِتهم العلميَّ ِفيَّ
ْ
ل
َ
ة وخ فقد جاء في الوثيقة التي تحمل عنوان:  إلى قدرتهم الِحواِريَّ

و )
ُ
َهن

َ
الك  

ُ
ة
َ
ِشئ

ْ
ن ةالتَّ رجال Optatam totius  ِتيَّ إعداد  ة  أهميَّ على  التأكيد   ،)

الكهنوت بشكٍل جيٍد، وتزويدهم بمعرفة عميقة عن األديان األخرى، وذلك من 

( أموٍر:  عدة  لهم  يتسنى  أن  تلك 1أجِل  في  املوجود  الحقَّ  ببقايا  إشادتهم   )

ة، ) ا يتوافق مع عقائد الكنيسة الكاثوليكيَّ ورد الضالل ( دحض  2الديانات ممَّ

( الديانات،  تلك  في  الحقيقة 3املوجود  إلى  بهم  للوصول  باإلنجيل  تبشيرهم   )

شَهُد 
َ
ِ َمنطقٍة ت

ل 
ُ
خرى في ك

ُ
يانات األ ِ

ِف الد  َعرُّ
َ
ت الب إلى 

ُ
الكاملة. وهكذا "ُيدرَُّج الط

 أفضلُ 
ٌ
َيكوُن لهم وقوف

َ
،    لها انتشاًرا واسًعا، ف ٍ

على ما تنطوي عليه، ِبَتدبيٍر إلهي 

 
ُ
ِ على ما عنَدها من أضاليل، والُقدرة

د  الرَّ  
ٌ
كوُن لهم طاقة

َ
، وت ٍ

 من خيٍر ومن حق 

قِل ُنوِر الحقيقة الكامِل إلى الذين لم َيصْل إليهم"
َ
 . (142) على ن

فإنَّ  و  ة  تدبير  )هكذا، 
َّ
ط

ُ
خ الصأو 

َ
ْجَمِع   (،الخ

َ
امل وثائق  في  بيانه  مَّ 

َ
ت  كما 

ة ُه ،  الفاتيكانيَّ َعدَّ
َ
أ املسيح  االذي  غير  ت،  يسوع  األديان  أتباع  لجميع  أتي 

ة يعرفون الذين    الكاثوليكيَّ جهِة   ال  من  اإلنجيل،  ة  هِ لِ هْ َج   حقيقة  باملسيحيَّ م 

في   ة 
َ
ل ِ
 
َتَمث

ُ
امل ة  الحقيقيَّ ةوكنيسة هللا  منهم،  ،الكاثوليكيَّ قصٍد  أو  ذنٍب  غير   من 

معرفة في  جتهاد  اال صدق و صفات المن  ديهم  توفر لوفي الوقت نفسه فإنَّ ما ي

 ِ
 لقبولهم اإلنجيل"  الحق 

ٌ
دة ِ

 وُمَمه 
ٌ
ة هم سيكونون بذلك مؤهلين  "هي ضروريَّ ، فإنَّ

مسلَك  يسلكوا  كي  اإلله؛  نعمة  ِ   لتؤازرهم 
صالٍح فإ،  الحق  من  فيهم  ما  لَّ 

ُ
"ك نَّ 

من    
ٌ
وموهبة لإلنجيل،  تمهيٌد  الكنيسة  ِر 

َ
ظ

َ
ن في  هو  كلَّ  وحٍق  ُينيُر  الذي  ذاك 

=[ أخيًرا"املسيحإنساٍن   
ُ
الحياة له  تكون  لكي  الراسخ  و   .(143)[  االعتقاد  هذا 

)و  وثائق  في  ن  َدوَّ
ُ
انيامل

َّ
الث  ِ

اني 
َ
اِتيك

َ
الف ْجَمِع 

َ
تجاه وغيرها  (امل االنتقادات  أثار   ،

ة الكاثوليكيَّ    اتضاح   بسبب  الكنيسة 
َ
الغ عمليات   الحقيقيَّ   رَض أنَّ  وراء  من 

يرعاها   التي  الجوانب  مجرد  هو    الفاتيكانالِحوار  على  املشتركة  التأكيد 

 
دنتسنغ  (140) هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  اجلزء:  الَكِنيَسة  هونرمان،  وبيرت  ص:  2ر   ،940-941  ،

 . 54-53املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: 
اجلزء:    (141) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 948،   ،

 .64اتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدسَ 
 . 415املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (142)
اجلزء:    (143) هونرمان،  وبيرت  دنتسنغر  هاينريش  َواَثئِِقَها،  يف  الَكاثولِيِكيَّة  ص:  2الَكِنيَسة  املَْجَمُع 940،   ،

 . 53-52، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص: الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري

مع   تتفق  التي  اإلسالم،  ومنها  األخرى،  األديان  في  ة املوجودة  املسيحيَّ

ة ُبولٌ هو    فقط، فالَقُبول بالِحوارِ   الكاثوليكيَّ
َ
   ق

ٌ
تعاليم البما يتالئم مع    مشروط

ة   له  -  ،اإلسالم نَّ  وإال فإ،  فقطالكاثوليكيَّ له    -في نظرهم  أصٌل كتابيٌّ وإن كان 

،  -يهوديٌّ  ه  مسيحيٌّ أنَّ وانشقاٍق   سوى ليس  إال  ة    داخلي ٍ   هرطقة  املسيحيَّ في 

اإلسالم  نفسها.   مع  التعامل  بها  يتم  التي  الصيغة  ملبدأ   ت رَ بِ اعتُ هذه  ْتويًجا 
َ
ت

تاريخ   في  والجوهري  املفصلي  ر  يُّ
َ
غ التَّ لظاهرة  وتحقيًقا  الكنيسة   التسامح، 

ة وأصبح هذا ،  جورج قنواتياألب    أشار إلى ذلكاإلسالم، كما    تجاه  الكاثوليكيَّ

( األعلىهو  في الحد  ة  الكاثوليكيَّ ة  املسيحيَّ اآلراء  بعض  إليه  وصلت  الذي   )

ز حول الم وحقيقته. فجوهر الحوار  من اإلس  "املعتدل"موقفها  
َ
اعتبار   َيَتَمْرك

( النموذج  ة  ُيمثل Paradigmالكاثوليكيَّ الذي  والكامل  والوحيد  الصحيح   )

ة األخرى،  ة واملذاهب املسيحيَّ الحق والخير، وما عداه من األديان غير املسيحيَّ

 ِ
الحق  بقايا  أجزاء  من  متناثرة  قطًعا  إال  ُتمثل  ودور   فال  املحاور    املتفرقة، 

ز    الَفِطن  الكاثوليكي
َّ
َرك

َ
املشتركاتَيت إظهار  بأصلها ثم  والتقاطها،    على  التذكير 

 .(144) التام والكامل، في محاولة إلرجاع اآلخرين إليه

رسالة   تبلغه  ولم  مات  أو  بلوغه،  يمكن  وال  ا  حيًّ كان  من  الثاني:   
ُ
نف ِ

الص 

 اإلنجيل.

ُرُه أنَّ  
ْ
ِذك َن مما سبق  َبيَّ

َ
ت ُص فئة  إذن، قد 

ُ
خ
َ
ت الِص وتدابيرها التي 

َ
ة الخ

َّ
ط

ُ
خ

الكبيرة من  الجهود  بذل  في  ل 
َّ
َتَمث

َ
ت بلوغه،  اإلنجيل  لدعاة  حًيا ويمكن  كان  من 

اإلنجيل،  دعاة  طريق  عن  ة  الكاثوليكيَّ املسيحية  إلى  دينه  من  تحويله  أجِل 

أو   بأنفسهم  هؤالء  إلى  يصلوا  أن  ينيُّ  ِ
الد  الواجُب  عليهم  م  ِ

ُيَحت  يوصلوا الذين 

الحيُّ  كان  فإذا  وعليه  واملتاحة.  املختلفة  الوسائل  َعْبَر  إليهم  اإلنجيل  رسالة 

ُم على  ِ
الجاهُل برسالة اإلنجيل، ُيمكن بلوغه من ِقَبِل دعاة اإلنجيل، فهذا ُيَحت 

ة   الصيَّ
َ
الكنيسة ودعاتها أن يبذلوا أقص ى طاقتهم من أجِل إيصال الرسالة الخ

الص، أو يرفضها فتقوم عليه    املسيح   عيسو إليه كي يقبل بفداء  
َ
له فينال الخ

الص له ما لم يقبل  
َ
الص ويهلك، إذ ال خ

َ
ة ويخسر الخ وكنيسته.    باملسيحالُحجَّ

ِ الجاهِل برسالة اإلنجيل بال ذنٍب منه وال قصد، والذي ال  
الحي  لكن ماذا عن 

ِ سبٍب؟ وماذا أيًضا عن  
الجاهِل برسالة ُيمكن بلوغه من ِقَبِل دعاة اإلنجيل ألي 

اُب دعاتها، ومات 
َ
َرَق سمعه ِخط

َ
اإلنجيل، الذي لم تبلغه رسالة اإلنجيل وال ط

 على ذلك الجهل، من غير ذنٍب منهم وال تعمد؟

لتعذر   اإلنجيل  رسالة  وسماع  معرفة  عليه  ر 
َّ
يتعذ من  األولى:  الحالة 

 . وصولها إليه

مثل   على  فيها  ر 
َّ
يتعذ التي  الحالة  هذه  إلى  أو  بالنسبة  معرفة  اإلنسان  هذا 

صالحه  مع  كان،  سبٍب   ِ
ألي  إليه  وصولها  ِر 

ُّ
َعذ

َ
ت بسبب  اإلنجيل  رسالة  سماع 

ه َجِهَل حقيقة   ه هلل وشغفه بمعرفته وشوقه لإليمان به، لكنَّ ِ
يسوع  وتقواه وُحب 

في    املسيح السائد  فاالتجاه  ذنب،  أو  منه  تقصيٍر  بال  الصه، 
َ
الكنيسة وخ

ة الص من دون معرفة   أنَّ مثل  الكاثوليكيَّ
َ
له، إذ ال خ الص 

َ
هذا اإلنسان ال خ

واجتهادات   املسيح محاوالت  هناك  السائد،  الرأي  مقابل  وفي  به.  واإليمان 

ة داخل   ةفرديَّ الكاثوليكيَّ ْحرِج.    الكنيسة 
ُ
امل من أجِل اإلجابة عن هذا السؤال 

ِ في وممن ساهم قديًما في تقديم إجابة عن ذلك، من علماء الالهوت الكاث
وليكي 

 
، املمهدات الفكريَّة  45-42( انظر: الفاتيكان واحلوار اإلسالمي املسيحي، عادل تيودور خوري، ص:  144)

ص:   جورافسكي،  أليكسي  املسيحي،  اإلسالمي  اإلسالمي 177-176و  173للحوار  املؤمتر  حول  تقرير   ،
 . 204م، حسن علي الشاذيل، ص: 1977املسيحي الثاين املنعقد بقرطبة إبسبانيا يف 
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الوسطى،   األكوينيالعصور  املعضلة،  توماس  هذه  ُيواِجَه  أن  حاول  الذي   ،

إلى   ة. فبالنسبة  ُمناسًبا وكافًيا وقادًرا على تجاوز هذه اإلشكاليَّ ٍ رآه 
َحل  بتقديم 

’حقيقتان‘:    األكويني  الشعوب واألمم، األولى هناك  بين  م 
َ
الَعال أقاص ي  في  ه  أنَّ  :

ُبدَّ   وال  قلبه    صالٌح   شخٌص هناك  وفي  ر،  الشَّ ب  ويَتَجنَّ الخيرات  يفعل  وطيٌب، 

 
ٌ
 عارمة

ٌ
ة، وهو   حبٌّ وشوٌق إلى هللا، ورغبة الصيَّ

َ
ُبوِل رسالته الخ

َ
في التسليم له وق

نفسه   الوقت  َمامً   املسيح  يسوعيجهل  في 
َ
ت ذنورسالته  بال  تعمد. ا،  وال  منه  ٍب 

 عنه ضرورة اإليمان  الثانية
ُ
ْسُقط

َ
: أنَّ هذا الشخص، مع كل هذا السياق، ال ت

ف الصه، 
َ
خ أجل  ةمن  املسيحيَّ األسرار  املسيحاإليمان  و   ،تلقي  عند بيسوع   ،

األكويني مَ ،  توماس 
َّ
فيهماُمَسل ِجدال  ال  الص 

َ
للخ تان  ضروريَّ  و ،  ِتان 

َ
خ الص ال 

ة، التي يبدو   يني األكو هما. وقد حاول  خارج
َ
عِضل

ُ
تقديم جواٍب شاٍف عن هذه امل

َد أنَّ هللا  
َّ
ك
َ
أنَّ    ال ُبدَّ فيها أنَّ الَجْمَع بين هاتين ’الحقيقتين‘ صعٌب، وذلك عندما أ

ِفر 
ُ
الك على  يموت   

ً
َهَمال هكذا  يتركه  ولن  الشخص،  هذا  أجِل  من  يتدخل 

بإنقاذه   يقوم  الل، وسوف  املسيحيوالضَّ ة ا  إمَّ   ،باإليمان  يَّ ِ
ِسر    غامضة   بطريقة 

اإليمان  ،  طبيعي ٍ بشكٍل  أو   بدون  يموت  لن  الطيب  الشخص  فإنَّ هذا  وهكذا، 

املسيح التبشيري بيسوع  شاط 
َّ
الن خالل  من  معروفة:  ة  طبيعيَّ بطريقة  إما   ،

بطريقة  أو  إليه،  الوصول  من  أحدهم  فيتمكن  اإلنجيل  دعاة  به  يقوم  الذي 

يسوع تجلى له ما يقتض ي إيمانه بإنجيل  غامضة: بأن تنكشف له الحقيقة وي

اتبع عقله الطبيعي في البحث عن الخير  توماس األكويني   يقول .  املسيح : "من 

أن   إما  هللا:  بأنَّ  نؤمن  أن   ٍ
َحد  أقص ى  إلى  بالتأكيد  علينا  يجب  الشر،  وتجنب 

بوحيٍ  له  ا   داخلي ٍ   يعلن 
ً
واعظ إليه  سيرسل  أو  تصديقه،  عليه  يقتض ي  ما 

ًرا[" ِ
   .(145)]ُمَنص 

إليها   َهَب 
َ
ذ التي  ة‘  ِميَّ َقدُّ ’التَّ طوة 

ُ
الخ األكويني هذه  لهذه   توماس  دفًعا 

َعِجَز   ْجَمُع )املعضلة، 
َ
اني    امل

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
هذه   (الث بمثل  ُيواكبها  أو  ُيجاريها  أن 

ه   فإنَّ حاٍل،   ِ
أي  وعلى  َراحة.  محاوالت الصَّ عدة  َمت  ِ

د 
ُ
ق الحديث  العصر  في 

ة، أبرزها محاولة املفكر الالهوتي الكاثوليكي األملاني  لإلجابة عن هذه اإلشكاليَّ

رانر  دعاة  Karl Rahner  (1984  (146)اليسوعي  كارل  أبرز  ةم(،    الشموليَّ

(Inclusivism  الالهوتيين من  ُيعَتَبُر  إذ  الكنيسة،  خارج  الص 
َ
الخ مسألة  في   )

الصاألكث
َ
َهَم  ر انفتاًحا وتجديًدا في باب مفهوم الخ

ْ
ل
َ
ْجَمَع ، وكان قد أ

َ
ببعض   امل

َهَب 
َ
ذ لقد  والتأييد.  بالدعم  يحض  لم  اآلخر  بعضها  أنَّ  إال  ة‘،  ’االنفتاحيَّ آرائه 

رانر موقف    كارل  في  ُيقارب  موقٍف  إلى  ة  اإلشكاليَّ هذه  األكويني في  ،  توماس 

َد  
َّ
أك ِة   رانرحيث 

َّ
ط

ُ
خ وجوِد  لهؤالء  على  الٍص 

َ
)خ ة  نظريَّ وفق  ة ،  موليَّ

ُ
 ش

الص
َ
هللا،الخ أرادها  التي  رٍق   ( 

ُ
ِبط املسيحيين،  لغير  الٍص 

َ
خ ة 

َّ
ط

ُ
خ لديه  فاهلل 

ة يعرفها هللا وحده، وألنَّ هؤالء الطيبين الصالحين الذين يجهلون رسالة  ِفيَّ
َ
خ

يحمل الحقيقة  في  لذلك  فهم  يرغبون ويحبون هللا،  ذنٍب،  ون اإلنجيل من غير 

ا   دة، بل س(147) باملسيحإيماًنا ضمنيًّ
َ
يعمل لهم َعْبَر  ، وهللا لن يتركهم دون ُمسان

 
ً
ا خفيَّ ا  سريًّ  

ً
َعمال الُقُدِس   الروِح 

َ
ف املسيحِسرُّ  ،  البقايا   يسوع  في  فقط  ليس 

ِقَبِل   من  بها  َرف 
َ
ْعت
ُ
امل األديان  في  املوجودة  ة  الكنيسةاملشتركة  بل  الكاثوليكيَّ  ،

ُه   ِ مع أولئك األفراد بطريقٍة أيًضا  ِسرُّ
ُتنير    غامضٍة   يمتد من خالِل َعَمِلِه الخاص 

 
(145)  The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 28 & 31. 
(146)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 19. 
(147)  See: Dialogues in the Philosophy of Religion, John Hick, p. 61-
62 & 182-184. 

الص  . و دربهم وتكشف لهم الحقيقة
َ
ة إلى الخ ِفيَّ

َ
ة والخ يَّ ِ

التي -هذه الطرق السر 

ة ب  -ال يعرفها إال هللا اصَّ
َ
سمع ولم تستطع أن تستجيب تالتي لم    هذه الفئة والخ

رسالة   خارج  وهللا،    املسيحإلى  تأكيٍد   ِ
ل 
ُ
ِبك الص  املسيحليست 

َ
خ فال  بدون  ، 

الصهم ال ُبدَّ منباملسيح  اإليمان 
َ
ه من أجِل خ   من اإليماِن   نوٍع   وجوِد   ، ولهذا فإنَّ

الللطبيعة  الخارِق  يتم  َبيل ، 
ُ
ق وغامضة  ة  يَّ ِ

ِسر  بطريقة  حياتهم  في  به  َقُبول 

هؤالء،  املوت مثل  فإنَّ  الحال  هللا   األشخاص  وبطبيعة  إال  بهم  يعلم  لن 

 .  (148) وحده

وصول  أو  وجوِد  بدون  اإلنجيل،  رسالة  ى 
َّ
وتتجل الحقيقة   

ُ
ف

َ
ش

َ
ُتكت وهكذا 

َر علي
َّ
َعذ

َ
ة إلى هؤالء األشخاص الطيبين الذين ت  يسوعهم معرفة  دعاة املسيحيَّ

يكشف   التي حالة  وإنجيله، وهو عمٌل يقوم به هللُا بنفسه. لكنَّ هذه ال  املسيح

عن    هللاُ  رسالة ذلك  إلى    بنفسه  نفسهبها  يجهل  الذي  الطيب  الصالح  الرجل 

َر إمكانيتها    املسيح رَّ
َ
ِرين إليه، التي ق ِ

 
َبش

ُ
وتابعه   توماس األكويني بدون وصول امل

ر عند كثيرين، ،  كارل رانر  عليها َصوُّ حالة غامضة وغير معقولة وبعيدة عن التَّ

  ،
ٌ
"ال   ،جيرالد جلين أوكولينز اليسوعيكما يقول الالهوتي الكاثوليكي  فهي حالة

ِ عَ تَ زال تصورها مُ ي
 
   .(149)إلى بعضهم" بالنسبة ارً ذ

ر عليه معرفة رسالة اإلنجيل ومات على ذلك
َّ
َعذ

َ
 .الحالة الثانية: من ت

تعمد، وهو يحب   وال  منه  اإلنجيل من دون قصٍد  برسالة  الجاهل  كان  إذا 

حقيقة   غامضٍة  بطريقٍة  حياته  في  له  تنكشف  قد  له،  ويتشوق  يسوع هللا 

ويقبله،  املسيح به  فيؤمن  ة،  الصيَّ
َ
الخ فإنَّ    ورسالته  الص، 

َ
الخ بذلك  فينال 

هناك من يجهل رسالة اإلنجيل، من غير ذنٍب منهم وال تعمد، وهو في الصالح 

والتقى مثل الذي قبله، ومع ذلك ال تنكشف له الحقيقة في حياته، وال يتمكن 

الص، فبالنسبة إلى مثل هذا الشخص 
َ
من معرفتها ليقبل بها، وبذلك ينال الخ

فاتته فر  الحالة ما مصيره وقد  َدت هذه  َجسَّ لقد  بال ذنٍب منه؟  الص 
َ
الخ صة 

داخل   ة  حقيقيَّ إشكالية  عنها  ةوالجواب  الكاثوليكيَّ في الكنيسة  وخصوًصا   ،

ا بين العلماء والالهوتيين   ا الهوتيَّ ت َحَرًجا دينيًّ
َ
ل
َّ
ها َمث العصور الحديثة، حيث إنَّ

’ وَحَرًجا  ِصين،  ِ
ص 

َ
َتخ

ُ
اامل املإنسانيًّ ة  عامَّ بين  من ‘  اآلخرين  اس  النَّ تجاه  سيحيين 

يبلغه وا  ماتاألمم والشعوب، ألنَّ هؤالء األشخاص   وا وال سمع  ،اإلنجيل  مولم 

املسيح رسالة  ب  قط الص،    يسوع 
َ
الخ التبشير،  ال عن طريقوبشرى  وال    دعاة 

ًرا،   ِ
 
ُمَتَعذ الصهم 

َ
خ سيكون  وبهذا  حياتهم،  في  الغامض  الكشف  طريق  عن 

م،   همومصيرهم إلى َجَهنَّ درجة كانوا في أنفسهم صادقين في حبهم هلل، إلى    مع أنَّ

تقديم    لوهم  أنَّ  اتم  بشكٍل رسالة  لهم  لها،  صحيٍح   إلنجيل    لكانوا قد استجابوا 

 بطرٍق   حصلوا عليهاأبًدا، أو    يحصلوا على هذه الفرصةلم    في مدة حياةهم  لكنَّ 

مَّ غير مناسبة،  
َ
ث لهم فرصة حقيقية    ومن  تتح  لهالم  ، (150) وعادلة لالستجابة 

الٍص ُيدركهم، وهو 
َ
م بال خ ْحُتوم في جَهنَّ

َ
فهل سيخذلهم هللا ويتركهم ملصيرهم امل

ة؟  ة في املسيحيَّ َهمُّ صفاته اإللهيَّ
َ
ص وإله املحبة، وهي أ ِ

 
ل
َ
خ
ُ
نِقذ وامل

ُ
 اإلله امل

 
(148)  See: The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan 
Marmion and Mary Hines, p. 93-94, Dialogues in the Philosophy of 
Religion, John Hick, p. 61, 162 & 182-183. 
(149)  See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 55. 
(150)  See: Dialogues in the Philosophy of Religion, John Hick, p. 
182. 
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اضطرب املسألة،  هذه  الجواب عن  تقديم  محاولة  علماء في  وأقوال  آراء  ت 

ز   ِ
ما قد أخذت َحي  ا، وإن كانت هذه املسألة إنَّ

ً
الالهوت الكاثوليك، قديًما وحديث

الَعصر   هذا  ففي  الحديث.  العصر  في  األوفر  والنصيب  لها  األكبر  االهتمام 

اني)ُمساَهَمة  اْعُتِبَرت  الحديث،  
َّ
الث  ِ

اني 
َ
اِتيك

َ
الف ْجَمِع 

َ
الالهوتيين  -  (امل من بعض 

وغيرهمالكاث ْحِصها    -وليك 
َ
وف تأملها  عند  لكْن  املسألة،  هذه  معالجة  في   

ً
ة ِ
ُمِهم 

َجٍل دون ُمستوى تقريرات  
َ
، الذي كان مع توماس األكويني نجدها قد وقفت ِبخ

تجازوها.   قد  ِدِه  دُّ
َ
ش

َ
وت ِبِه  َعصُّ

َ
ةت ْجَمِعيَّ

َ
امل الوثيقة  ة  ففي  تحمل   الفاتيكانيَّ التي 

 ( نِ عنوان: 
َ
الك  

ُ
اط

َ
ش

َ
اإلْرَسالي  َسِة ين    Ad Gentes  )تأكيد مَّ 

َ
هذا   ت "قصد هللا  أنَّ 

وال  اس  النَّ أذهان  في  يتحقق"  ال   ِ
ري 

َ
الَبش الجنس  الِص 

َ
خ ألجِل  اِمَل  الشَّ

 
َ
الخ طرقهم  خالل  من  وال  فمحاوالتهم اصَّ بمبادراتهم  أديانهم،  بواسطة  أو  ة 

ٍر من العناية اإللهيَّ  ِ
ي 
َ
ها الصادقة كلها، وإن كانت "بتدبيٍر خ ُعدَّ

َ
ة، ]نستطيع[ أن ن

تنويٍر  إلى  "بحاجٍة  ها  أنَّ إال  لإلنجيل"،  َتْهييًئا  أو  الحقيقي،  اإللهي  إلى  توجيًها 

 
َ
ِ وتصحيٍح"، فالخ

رِسَل   املسيح يسوعالحقُّ هو في "  يُن الص الحقٌّ والد 
ُ
أ ]الذي[ 

ا بين هللِا والبشر"، والذين "يجهلون اإلنجيل م ا حقيقيًّ
ً
ن غير  إلى الَعالِم وسيط

إلى اإليمان الذي يستحيل إرضاء   "بإمكان هللا أن يقود]هم[  ه  فإنَّ خطٍأ منهم"، 

ها هو"
ُ
ن    .(151)هللا بدونه، بطرٍق يعِرف ُيَبيَّ ْجَمُع ولم 

َ
ة هذه الطرق التي ال    امل ماهيَّ

َيَتَعرَّض   فلم  الص، 
َ
الخ يتم  بواسطتها  والتي  إال هللا  ْجَمُع )يعرفها 

َ
اني    امل

َ
اِتيك

َ
  الف

اني
َّ
في   (الث الخوض  ب  َجنَّ

َ
وت الص، 

َ
الخ مسألة  في  الدقيقة  التفاصيل  لهذه 

اإليمان   وخارج  الكنيسة  خارج  يقعون  الذين  هؤالء  مصير  ، باملسيحتفاصيل 

ْجَمَع ففإنَّ    اليسوعي  جيرالد جلين أوكولينزيقول الالهوتي الكاثوليكي  وكما  
َ
 امل

انيَّ 
َ
اِتيك

َ
اني   الف

َّ
عنها  يطرح    لم  الث الجواب  وال  الص 

َ
الخ ة  ،  بشكٍل صريٍح إشكاليَّ

تجنب )  وحاول  عن  و)الوثنيينالحديث  و)الزنادقة(،  وقد .  (152) (املنشقين(، 

َر  
َ
ك
َ
ة  Gavin D'Costa  ن دكوستاي غافذ ة الكاثوليكيَّ ، أستاذ الدراسات الالهوتيَّ

بريستول، ةأنَّ    بجامعة  الكاثوليكيَّ جعلت    الكنيسة  قد  كانت  هناك وإن 

 لإمكانية  
َ
 االص ملن لم يعترف صر لخ

ً
بسبب جهله غير  -في هذه الحياة  باهلل    حة

االعتراف    -دعمَّ تامل هذا  مطلوًبا  ألنَّ  باألحرى ليس  بعد  أو  بلوغه  يتم  بسبب   لم 

 
ً
فإنَّ  موته جاهال ة،  الكاثوليكيَّ املشكالت كانت    الكنيسة  بشأن  أيًضا  صريحة 

تركت َح   هاالتي  ٍ دون 
ودون  ل  الص 

َ
الخ هذا  كيفية  في  التفاصيل  وطرقه   توضيح 

في   جاء  ما  ذلك  ُد  ِ
 
وُيؤك هللا.  إال  يعرفها  ال  الوثيقة التي  في  الصادر  التوضيح 

ة   اإليمانعن    الصادرةالتعليميَّ عقيدة  )   مجمع  (، Dominus Iesusبعنوان: 

ه "فيما يتعلق بالطريقة التي تأتي بها نعمة هللا الخالصية    ففيها عطى   والتي -أنَّ
ُ
ت

طريق   عن  بالكنيسة  املسيح دائًما  ة  يَّ ِ
سر  عالقة  ولها  غير    -بالروح  لألفراد 

اقتصر   ْجَمُع املسيحيين، 
َ
اني    امل

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
)من   الث يهبها  هللا  بأنَّ  القول  على 

عنده(" معروفٍة  طرٍق  َيهَتمخالل  ولم  ْجَمُع   ، 
َ
تفاصيلها،    امل بشرح  وال  ببيانها 

ومن ذلك،  عن  َع    وِعوًضا  ِ
ج 
َ

ش هذا  اإليمان أجِل  عقيدة    نيالالهوتي  مجمع 

 البحث والسعي من أجِل  إلى    الكاثوليك
َ
والطرق التي   ،ةالصيَّ فهم خطة هللا الخ

الص   يتم بها إنجاز
َ
وقف من ِقَبِل .  (153)أفضل  بشكٍل   هذا الخ َعلَّ دافع هذا التَّ

َ
ول

ْجَمِع )
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
في  الث الدخول  عن  الشائكة،  (  ة  القضيَّ هذه  تفاصيل 

ُبُه من َحَرٍج من جهتين: َحَرٌج الهوِتيٌّ داخل إن ا ِ
َسب 

ُ
ْد ت

َ
 لكنيسةهو الهرب مما ق

 
 . 496و 489-487انظر: املَْجَمُع الَفاتِيَكايني الثَّاين: َدَساتري، قَ رَارَات، بَ يَاانت، ص:  (151)

(152)  See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. vii, 1, 33 & 194. 
(153)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 162-163. 

ة ومبادئها    الكاثوليكيَّ أصولها  تجاه   
ً
وتساُهال ليونة  أظهرت  هي  إن  نفسها 

تح أظهرت  هي  إن  الكاثوليكي  غير  م 
َ
الَعال أمام   ‘ ’إنسانيٌّ وَحَرٌج  ة،  ا العقائديَّ

ً
فظ

اس.  الص هؤالء النَّ
َ
ًدا تجاه خ دُّ

َ
ش

َ
 وت

-بينما أقرَّ بصراحٍة ودون مواربة بعض الالهوتيين الكاثوليك املعاصرين  و 

ِكين باملوقف التقليدي   ِ
ة  للكنيسةُمَتَمس  ة  ال توجد أدوات إلهيَّ   ه أنَّ ب  -الكاثوليكيَّ

 
َ
املسيحيَّ للخ الكنيسة  خارج  عقيدتهمةالص  من  جزٌء  هذا  وأنَّ  أنَّ  (154)،  إال   ،

ِقَبِل   الكافية، من  ة وغير 
َ
الَفاِعل ْجَمِع املساهمة، غير 

َ
في محاولة اإلجابة عن   امل

وغيرهم  الكاثوليك،  الالهوتيين  بعض  َعت 
َ
َدف ته،  وماهيَّ الص 

َ
الخ

ٍ، ومحاولة تقديم إجابات كالبروتستانت
ة هذه املسألة بشكٍل فردي 

 
ش

َ
، إلى ُمناق

ُمالمسة وأقرب  ة  يَّ ِ
ِجد  على   أكثر  الجميع  اتفاق  ومع  ْقِلَقة، 

ُ
امل ة  اإلشكاليَّ لهذه 

مواقف  تباينت  فقد  الوحيد،  الص 
َ
الخ طريق  هي  ها  وأنَّ ة  املسيحيَّ تفوق 

الِص 
َ
الخ ِة 

َّ
ط

ُ
خ ة  ماهيَّ حول  املعاصرين  املسيحيين  والفالسفة  الالهوتيين 

إلى   الالهوتيين  هؤالء  من  كثيٌر  َر 
َ
ظ

َ
ن فقد  املسيحيين.  بغير  ة  اصَّ

َ
بسبب   هإنَّ الخ

اس  جهل النَّ من  الفئة  د    هذه  َتَعمَّ
ُ
امل اإلنجيل  غير  الصادقة برسالة  ولنيتهم 

َرة ِ
ي 
َ
والخ البارة  في   ، وأعمالهم  ة  حقيقيَّ ورغبة  ة  نيَّ لديهم  هؤالء  أنَّ  باعتبار  أو 

ُر ذلك   املسيح  يسوعالوصول إلى   ِ
ُيَقر  واالنتماء إلى كنيسته التي يجهلونها، كما 

ر لهم وصول دعاة بعض كبار الالهوت يين الكاثوليكيين املؤثرين، لكن لم َيَتَيسَّ

املطلوبة  ة  املعموديَّ على  يحصلوا  أن  قبل  هلك  قد  وبعضهم  إليهم،  اإلنجيل 

الص
َ
وجوَد  (155) للخ الكاثوليك،  الالهوتيين  من  طائفة  عند  ُم،  ِ

ُيَحت  ذلك  فإنَّ   ،

هم   بأنَّ ُحوا  هم َصرَّ لكنَّ لهم،  الٍص 
َ
ة خ

َّ
ط

ُ
ة    ون ال يعرفخ التدبير الذي وضعه ماهيَّ

-  ، وفي ُمقاِبلهم فريٌق آخرللخالص للبشريةتلك  هللا لغير املسيحيين في خطته  

( ة  نظريَّ الصوفق 
َ
الخ ة  موليَّ

ُ
َهَب   -(ش

َ
الٍص ذ

َ
خ ة 

َّ
ط

ُ
خ بالفعل  لديه  أنَّ هللا  إلى   

ا   إيماًنا ضمنيًّ ة يعرفها هللا: إما بوصفهم يحملون  ِفيَّ
َ
رٍق خ

ُ
ِبط لغير املسيحيين، 

باملسيح بطريق يعلمها هللا أو من خالل تلقيهم فرصة أثناء املوت أو بعده، فإنَّ 

دة
َ
ُمسان يتركهم دون  لن  و (156)هللا  فهم.  كبيٍر   ٍ

إلى حد  الطرق   ُيمكن  هذه  بعض 

ة   ِفيَّ
َ
والخ هللا-الغاِمَضة  إال  يعرفها  ال  بعُض   -التي  إليه  َهَب 

َ
ذ ما  خالِل  من 

مفهوم   باب  في  وتجديًدا  انفتاًحا  األكثر  الكاثوليك  الالهوتيين  املفكرين 

دوا  
َّ
ك
َ
أ حيث  الص، 

َ
أنَّ  الخ الص  على 

َ
الخ الكنيسة  إمكان  الفئة خارج    لهذه 

، يتم الَقُبول به عند املوت ساعة االحتضار  طبيعةلل  خارٍق   إيماٍن   سيكون َعبَر 

 .(157)أو بعده

ذلك   ة  ماهيَّ ِحَياَل  غالًبا  الصمت  يلتزمون  الالهوت  علماء  بعض  كان  وإذا 

للطبيعة الخارق  عند   اإليمان  اس  النَّ من  الفئة  هذه  عليه  ستحصل  الذي 

ُبولهم لهذا اإليمان الخارق 
َ
أنَّ بعض ، إال  (158) املوت، وال يوضحون كيف يتم ق

 
(154)  See: Dialogues in the Philosophy of Religion, John Hick, p. 61-
62 & 182-184. 
(155)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 20&22. 
(156)  SeeDialogues in the Philosophy of Religion, : John Hick, p. 61-
62 & 182-184. 
(157)  See: The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan 
Marmion and Mary Hines, p. 93-94, Dialogues in the Philosophy of 
Religion, John Hick, p. 61, 162 & 182-183. 

االختالف  (158) عن  فرٌع  مة  املَُقدَّ اخَلالصيَّة  احللول  هذه  وبيان  تفسري  يف  واالختالف  مسألة    يف   الغموض 
التكليف واالختيار بعد املوت. يقول غافني دكوستا إنَّ كثريًا من الالهوتني وهي مسألة جو   ،أخرى از استمرار 
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الالهوتيين،   البارز  كبار  املعاصر  الكاثوليكي  الالهوتي  الَعاِلم  جوزيف مثل 

دينويا  وهو  Joseph Augustine DiNoia  أوغسطين  الرهبانية عضو  ، 

أساقفةو   ةالدومينيكيَّ  مساعًدا  وكان    رئيس  ْجَمِع أميًنا 
َ
اإليمان  مِل ،  عقيدة 

الص الذي لم َيِتم 
َ
ة حدوث ذلك الخ ا وصريًحا يشرح ماهيَّ قدموا توضيًحا ُمِهمًّ

   أنَّ في الحياة الدنيا، وبما  
َ
  وألنَّ ،  باملسيحواعًيا  و الص يتطلب إيماًنا شخصًيا  الخ

ممكٍن  غير  في    ملئاِت   هذا  الص،  الدنياالحياة  هذه  املاليين 
َ
الخ سيكون   فإنَّ 

النَّ ممكًنا   من  الفئة  أثناء لهذه  بعدهلحظات    اس  أو  حضور    املوت  خالِل  من 

لهم  املسيح ا  دعنا ،  (159) شخصيًّ يعيش،  الذي  املتدين  املسلم  فإنَّ  "وهكذا، 

في   اإلنجيِل باكستاننقول،  عن  واملعزول  ٍة،    ،  قويَّ ٍة  إسالميَّ عقيدٍة  بواسطة 

ينال   املسيحسيقابل   كي  فرصة  لديه  املوت، وهكذا ستكون  في لحظة  أو  بعد 

الص"
َ
 . (160) الخ

( علماء  بين  بين  ِخالٍف  من  وقع  فمهما  َحاٍل،   ِ
أي  األديانوعلى  (  الهوت 

بـ) والقائلين  الصالكاثوليك 
َ
الخ ة  بين  بشموليَّ ما  املسألة،  هذه  بشأن   ،)

 
ْ
ش

َ
ت التي  والتفسيرات  التفاصيل  بعض  تقديم  أو  فيها  هللا التوقف  طرق  َرح 

يتوافقون على أنَّ  هم جميًعا  الص غير املسيحيين، فإنَّ
َ
في خ ة والغاِمَضة   الخفيَّ

 
َ
في  الخ و   املسيحالص هو     أنَّ وحده، 

َ
الخ يتلقى هذا  قد  املسيحي  من   ،الصغير 

   هذه الحياة  داخلإما ضمنًيا    ،باملسيحخالل االرتباط  
ً
ا مجهوال بوصفه مسيحيًّ

ا   ضمنيًّ إيماًنا  يحمل  يقوله    باملسيح أو  رانركما  الص كارل 
َ
الخ يتلقى  أو   ،

 
ً
نفسه،   يسوع املسيح عند االحتضار أو بعد املوت على يد  الحياة خارج صراحة

 ليندبيك   جورجالبروتستانتي  و   جوزيف أوغسطين دينويا  يالكاثوليككما يقول  

George Lindbeck(161).   َُر  وي
ُ
ك
ْ
جبارة األب  ذ كميل  ْجَمَع أنَّ    جوزيف 

َ
ُر    امل ِ

ُيَقر 

 

 
للثالوث األقدس وهم عندما   "ال يزالون يفشلون يف شرح كيف يصري بشكل  واضح  هؤالء األشخاص ُمْدرِِكني 

حرة بعد املوت". فمعظم الكنيسة ميوتون غري ُمْدرِِكني للثالوث األقدس، وال يتم السماح هلم ابختاذ أيِ  قرارات   
بعض  خبالف  املوت،  بعد  لإلنسان  اختيار  وال  ُحريَّة  ال  أنَّه  يرى  األوغسطيين،  التيار  وخصوًصا  الكاثوليكيَّة، 

من أنصار )الهوت    ،كجورج ليندبيك  الربوتستانتو جوزيف أوغسطني دينواي،  ك  الكاثوليكالالهوتيني  املفكرين  
يتحقق  التوافق الصحيح مع  بسببها  لعله    ، رورة وجود فرصة مساع مباشرة بعد املوتاألداين( الذين ذهبوا إىل ض

 . انظر: ، أو خُيريَّ املرء ابملسيح فيقبله أو يرفضهاإلجنيل والعالقة الصحيحة مع هللا احلقيقي
Christianity and World Religions: Disputed Questions in the 
Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 163-164 . 

والهوتيني كاثوليك   (159) دين   رجاِل  عدة  مع  ُمنَاَسَبة ،  من  ألكثر  املباشر،  الشفوي  وِحواري  حديثي  يف 
أمام   االحتضار  عند  شخصيًّا  املسيح  يسوع  اخلارق حضور  اإلميان  هذا  طرق حصول  من  أنَّ  ذكروا  وغريهم، 

لوقت نفسه جيهل رسالة اإلجنيل اخَلالصيَّة دون قصد  منه وال الشخص احملتضر، إذا كان إنسااًن ابرًا وطيبًا ويف ا
احملتضر  الشخص  ذلك  فيؤمن  اخَلالصيَّة،  رسالته  وِسرَّ  وِسرَُّه  نفسه  له  املسيح  يسوع  يكشف  فحينئذ   ذنب، 

إىل  ابملسيحيَّة ويقبل ابفتداء املسيح له. وبعض من َتدثُت إليهم وحاورهتم استشهد على قوله حبديث  َمْنُسوب   
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، وببعض اآلاثر اليت وردت عن بعض العلماء ليثبت كالمه، مع أنَّ احلديث، على 

مراده خالف  على  األخرى،  اآلاثر  ومجيع  صحته،  أوردف  .فرِض  أنَّ   اإلمام   قد  جاء  )ما  ابب:  َتت  القرطيب 
الدنيا و ما خياف حول    من سوء اخلامتة(، مجلة من احلكاايت  الشيطان حيضر امليت عند موته و جلساؤه يف 

حضرُت أخا شيخنا أيب جعفر أمحد بن حممد القرطيب بقرطبة، وقد احُتضر، فقيل له: ال إله قوله: "  منهاو   ذلك،
يقول   وعن مشايل،  مييين  عن  أاتين شيطاانن  فقال:  ذلك،  له  ذكران  أفاق،  فلما  ال،  ال،  يقول:  فكان  إال هللا، 

يهودايً فإنَّه خري األداين، ويقول اآلخر: مت نصرانياً فإنه خري األداين، فكنت أقول هلما: ال، ال، أحدمها: مت  
ويقول تقي الدين   .187و  185انظر: التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة، القرطيب، ص:  ".  إيلَّ تقوالن هذا؟!

مراً عاماً لكِل أحد ، وال هو أيضاً منتفياً عن  أما عرض األداين على العبد وقت املوت، فليس هو أابن تيميَّة: "
كِل أحد ، بل من النَّاس من تعرض عليه األداين قبل موته؛ ومنهم من ال تعرض عليه، وقد وقع ذلك ألقوام، 

، 4". جمموع الفتاوى، ابن تيميَّة، اجلزء:  وهذا كله من فتنة احمليا واملمات اليت أمران أن نستعيذ منها يف صالتنا
 . 255ص 

(160) See: Dialogues in the Philosophy of Religion, John Hick, p. 183. 
(161) See: Dialogues in the Philosophy of Religion, John Hick, p. 184. 

ة"أنَّ   الكاثوليكيَّ الجنِس   الكنيسة  لخالِص  الفريد  الوحيد  الطريق  ليست 

 
َ
خ لتحقيق  هللا  يستخدمها  أخرى   

ٌ
ة دينيَّ رٌق 

ُ
ط  

َ
ة ثمَّ إذ   ، ِ

غير  البشري  الص 

ْقِريُر أنَّ طريق  (162) "املسيحيين  ةالكنيسة ال. وال يعني هذا التَّ ُل    كاثوليكيَّ ِ
 
ال ُيَمث

َدة، فهذا األمر غير وارٍد بتاًتا،  ِ
ُرٍق عدة ُمختلفة وُمَتَعد 

ُ
ِ ضمن ط

إال طريًقا للحق 

في  ُل  ِ
 
َتَمث

ُ
امل وهو  ا، 

ً
معروف ا  وتقليديًّ ُمباشًرا  طريًقا   ِ

للحق  أنَّ  املقصود  ما  وإنَّ

ة الكاثوليكيَّ غامض   الكنيسة  ِيٌّ 
ِسر  طريٌق  وهو  مباشٍر،  غير  وطريًقا  وحدها، 

ِفُت  
ْ
ٍة  جوزيف  األب  من تدبير هللا، َسَبَق الحديث عنه. ولهذا َيل

َ
االنتباه إلى ُنْقط

ٍ اتخذه  
ٍة، تقوم على تفريٍق دقيٍق ُمِهم  ْجَمُع ُمِهمَّ

َ
َجِة هذه املسألة، وهي  امل

َ
 في ُمَعال

الخالِص  مفهوم  ِ ل"ا  أنَّ  ما  الجديد    " كوبرنيكي  إنَّ على هذا   ٍ
جوهري  بشكٍل  يقوم 

بين   "بوضوٍح   التمييز 
َ
ِ   الفرد   الصخ

والبوذي  واملسلم   ِ
كاليهودي  املسيحي،  غير 

إليها  إلخ"، وبين كون تلك األديان  ينتمون  ة التي  ة واإلسالم والبوذيَّ اليهوديَّ  ، أي 

ة" وغيرها ديان، في نظر . فتلك األ (163) بنفسها  ، تحمل "قيمة الوساطة الخالصيَّ

ة فتلك الكاثوليكيَّ ألبتة،  هللا  عند  للخالص   
ً
ا
َ
ُرق

ُ
ط ْعَتَبُر 

ُ
ت وال  صالحة  ليست   ،

  
ٌ
َزة ِ

 ُمَمي 
ٌ
ة يَّ ِ

اص 
َ
ةخ ة الكاثوليكيَّ ما بعُض أفراِد تلك الديانات   للمسيحيَّ ال غير، وإنَّ

َنة، وهذه الطرق يقول  ُرٍق ُمَعيَّ
ُ
  واملذاهب قد َيْحُصُل على الخالص، من خالل ط

جبارةاألب  عنها   كميل  "جوزيف  يَ :   ِ
املسيحي  غير   إنَّ 

ْ
 خ
ُ
هللا   ُص ل يعرفها  ُرٍق 

ُ
ِبط

معرفتها عن  بمنأى  البشر  َبِقَي  إْن  ضير  وال  هؤالء  (164)"وحده  مثل  الص 
َ
فخ  .

و اإلنجيل  رسالة  يجهلون  أنَّ    املسيحالذين  حول  ز 
َ
َيَتَمرك ما  إنَّ منهم  ذنٍب  بال 

عنه بالبحث  وشغفهم  باهلل  وشوقهمإيمانهم  رغبتهم  إلى  ُيشير  وغير    ،  الضمني 

ِ    الواعي
الحقيقي  هللا  املسيحإلى  قد    يسوع  والشوق  الرغبة  وبهذه  وكنيسته، 

في  هللا،  إال  يعرفها  ال  ة  يَّ ِ
وسر  غامضٍة  بطرٍق  الص 

َ
الخ ة  إمكانيَّ كأفراد  ينالون 

ة،   الص من خالل أديانهم البشريَّ
َ
هم سيحصلون على الخ الحياة أو بعدها، ال أنَّ

الص
َ
خ وسائل  ليست  يقول  (165) فهي  "فان  بيتر .   : 

ُ
ت ِ عَ حالًيا، 

 
الكنيسة  ل م 

ةالكا التحديد    ثوليكيَّ وجه  على  أو  ة،  املسيحيَّ ة  الكنيسةأنَّ  هي الكاثوليكيَّ  ،

 
َ
للخ الوحيد  املؤمنين اآلخرين  الطريق  تم خالصهم على أحسن -الص، وأنَّ  إذا 

بطريقٍة  مرتبطون  فهم     األحوال، 
َ
وخ بالكنيسة،  غامضة  يأتي ما  هذا  الصهم 

وهكذا  (166) "املسيحبواسطة   ْجَمعوثائق    ت ظل. 
َ
 للكنيسة  ايارً مع  امل

جاء بحيث  ،  الكاثوليكية ما  عنها  يخرج  وال  وتعاليمها  بمضمونها  االلتزام  يتم 

   في أنَّ   ساساأل وقف  املعلى  بعدها، ومن ذلك املحافظة  
َ
ماالٍص كل خ يأتي من    إنَّ

خالل  ،  فقط  املسيحخالل   من  أو  ن، 
َ
وُمْعل ُمباشٍر  مفهومة   طرٍق بشكٍل  غير 

 .  (167)ةتماًما للبشريَّ 

 
ألب جوزيف  اعالقة الكنيسة ابألداين غري املسيحيَّة: آفاٌق وحدوٌد، )واقُع احلِواِر اإلسالمي املسيحي(،    (162)

 . 38ص: كميل جبارة، 
ألب اعالقة الكنيسة ابألداين غري املسيحيَّة: آفاٌق وحدوٌد، )واقُع احلِواِر اإلسالمي املسيحي(،  انظر:    (163)

 .38جوزيف كميل جبارة، ص: 
ألب جوزيف  اعالقة الكنيسة ابألداين غري املسيحيَّة: آفاٌق وحدوٌد، )واقُع احلِواِر اإلسالمي املسيحي(،    (164)

 . 39كميل جبارة، ص: 
(165)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 22&163, Dialogues in 
the Philosophy of Religion, John Hick, p. 184. 
(166)  Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, Peter Phan, P. 16. 
(167)  See: The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan 
Marmion and Mary Hines, p. 245. 
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موقف   تقييم  الثامن:  ة  املطلب  الكاثوليكيَّ الكاثوليك الكنيسة  والالهوتيين 

الص. 
َ
 من الخ

موقف   في  ل  ِ
تأم 

ُ
ةامل الكاثوليكيَّ خالل    الكنيسة  ْجَمِع )من 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
 الف

اني
َّ
القديمة    (الث ُتجاوز مواقفها  لم  الكنيسة  أنَّ  يلحظ  الص، 

َ
الخ ة  تجاه قضيَّ

ا هذه  حيال  ة  بأصولها التقليديَّ وثباٍت  بقوٍة  ك  ِ
َتَمس 

َ
ت تزال  ال  فهي  ة،  لقضيَّ

لشروط   ارس  والدَّ الص، 
َ
الخ ة  قضيَّ في  ا  جوهريًّ َرة  ِ

 
ؤث
ُ
امل القديمة  ومبادئها 

وضعتها   التي  الص 
َ
ةالخ الكاثوليكيَّ هو   الكنيسة  املقصود  حقيقة  أنَّ  َيجد 

ل املخالفين من مذاهبهم وأديانهم إلى   َحوَّ
َ
ةت ةالكاثول  املسيحيَّ ، ولهذا ُيمكن يكيَّ

ْجَمُع )أن ُيفهم بجالٍء لم اختار  
َ
اني    امل

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
مت تجاه الدخول في   (الث الصَّ

( الصتفاصيل 
َ
الخ ة 

َّ
ط

ُ
أنَّ  (.  خ تأكيد  إلى  الباحثين  من   

ٌ
ة
َ
ُجْمل َهَب 

َ
ذ ولهذا 

ْجَمَع )
َ
انيَّ   امل

َ
اِتيك

َ
اني   الف

َّ
 الث

َ
اِسخ الرَّ ة  ِسيَّ

َ
ن
َ
الك القاعدة  يلغ  لم  ضد (  َهة  َوجَّ

ُ
امل ة 

( وهي:  اِلَفة، 
َ
خ
ُ
امل األخرى  واألديان  الكنيسةاملذاهب  خارج  الص 

َ
خ وإن  ال   ،)

تفسيراٍت  وتقديم  والتناقض،  الغموض  خالل  من  وتهذيبها  تخفيفها  حاول 

ه ال يعلمها إال هللا وحده ُرٍق يقولون إنَّ
ُ
 . (168) معقدة ِلط

ة   التقليديَّ واملبادئ  باألصول  ك  َمسُّ ةوالتَّ الكاثوليكيَّ يقتصر    للكنيسة  لم 

رات   وُمَقرَّ وثائق  ْجَمِع )على 
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
ُيعِرف ،  ( الث ما  تيار  إلى  اها  تَعدَّ بل 

ة أبرز Inclusivism)  بالشموليَّ الص خارج الكنيسة، من خالل 
َ
الخ في مسألة   )

، الذي تقدمت (169)اليسوعي  كارل رانر هوتي الكاثوليكي  دعاته وهو املفكر الال 

اعتباره   إلى  الصاإلشارة 
َ
الخ مفهوم  باب  في  وتجديًدا  انفتاًحا  وأحد  األكثر   ،

في  أشهر العشرين  املؤثرين  القرن  في  الكاثوليكي  ُمستشاًرا ،  الالهوت  وكان 

ْجَمعاملجمع الفاتيكاني الثانيلـ)
َ
َرت آراؤه في امل

َّ
ان أكثر انفتاًحا من ، وك (170) ( فأث

   الفاتيكان
َ
الص لغير الكاثوليك، حتى ُوِصف

َ
َساته تجاه حدود قبول الخ ِ

ومؤس 

بـ) املحافظين  الكاثوليك  بعض  ِقَبِل  السمعةمن  فاسد  َهرِطق 
ُ
 notorious  امل

heretic) (171)  :مصطلح في  صاغها  التي  ته  نظريَّ بحسب  وذلك  املسيحي  ، 

الص (172)( Christiananonymous)  املجهول 
َ
، وهو الشخص الذي سينال الخ

 
احلوار املسيحي اإلسالمي قراءة يف كتاب: التصورات الالهوتية املسيحية عن املسلمني منذ جملس  انظر:    (168)

 درب احلوار، جانفرِانكو رافازي وآخرين، ص:  ،170و  168-166فينو، ص:    الفاتيكان الثاين، دعاء حممود 
9-10 . 

(169)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 19. 
(170)  See: The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan 
Marmion and Mary Hines, p. 1,4, 128-129. 
(171)  See: Outside the Catholic Church There Is Absolutely No 
Salvation, Peter Dimond, p. 145. 

موضوع  (172) املقارنة،  األداين  ابب  الدراسة يف  يستحق  املوقف  ُما  الدينمن  :  عليه  املخالف يف  ، واحلكم 
أهل )   مفاهيم  من خالل مقارنة بني  يَّة،األرثوذكسأو    الكاثوليكيةبني  ومصريه يف الدنيا واآلخرة، بني اإلسالم و 

الدعوة تبلغه  مل  من  ابجلهل،  العذر  وبني  (الفرتة،  اإلسالم،  مثل:   يف  اجملهول= )  مصطلحات  املسيحي 
anonymous Christian)  الكاثوليكية صاغه  يف  الذي  املصطلح  رانر،  يستخدمه   كارل  أن  أجل  من 
هللا   إرادة  إىل  لإلشارة  املسيحيةالصيَّ اخلَ املسيحيون  حدود  خارج  الشاملة  أن و   ،ة  املسيحيني  لغري  ميكن  اليت  

، ومدى أَثر مفاهيم اإلسالم عن املخالف  أو )املسيح الكوين( عند األرثوذكس،  ة خاصَّةيعيشوها بطريقة مسيحيَّ 
 )املسيح الكوين(   ريةيف تغيري موقف املسيحيَّة من املخالفني هلا. انظر للفائدة حول نظ  -حبكم أسبقيته يف ذلك–

املسيحي: مقاربٌة -جورج خضر واحلوار اإلسالمي(، انظر:  املسيحي اجملهولو)  كارل رانر، وعن  األرثوذكسعند  
 وكذلك:  .218الهوتيٌة، جورج مس وح، ص: 

Practice of Faith: A Handbook of Contemporary Spirituality, Karl 
Rahner,  p. 5 , 11 & 265, Karl Rahner: Theology and philosophy, 
Karen Kilby, p. 115-126, Karl Rahner, William Dych,  p. 62 & 86, 
The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan Marmion and 

 

 

الص لن يتم إال من خالل 
َ
َر أنَّ الخ رَّ

َ
ه ق ا، ومع ذلك فإنَّ حتى ولو لم يكن مسيحيًّ

ُر  املسيحي املجهول بالنسبة إلى هذا ). ف(173)املسيح ِ
ُيَقر  ، فهو  كارل رانر(، كما 

ذا يستحق اسم ، وهو بهاملسيحإنسان قد المسته نعمة هللا والحقيقة بفضل  

املجهول ) إعالن  املسيحي  خالل  من  ِرين  ِ
 
َبش

ُ
امل ومساهمة  التنصيري  والعمل   ،)

( صفة  من  الشخص  هذا  ينقل  املجهول اإلنجيل،  الشخص املسيحي  إلى   )

الصريح) صريٍح (  املسيحي  بشكٍل  يعرف  ٍ    الذي 
ني 
َ
ذلك وَعل املسيحي،  اإليمان 

أعماق في  موجوًدا  بالفعل  كان  الذي  وك ب  هاإليمان  قبل   ان النعمة،  من  يعيش 

 مسيحيَّ 
ً
   ة

ً
تُ   مجهولة    ْك رِ ْد لم 

َ
حينتماًما    اه َس ْف ن إليه  إال  اإلنجيل  دعاة    ،وصول 

َد  لهذا  و 
َّ
ضرورة    رانرأك لهؤالء،  تبليغ  على  أنَّ اإلنجيل  ذلك  فرصة    وَمْرِجُع 

للمسيحي ِ  الص 
َ
ِ   الخ )  الحقيقي  فرصة  من  املجهول أكبر  د   .(174) (املسيحي  ِ

 
وُيؤك

ة، أنَّ  ، أستاذ الالهوت واألنثروبولوجيا الالهوتيَّ Stephen Duffy  ستيفن دوفي

مبادئ   يمكن   رانرإحدى  "ال  ه  أنَّ  ِ
الشمولي  الِص 

َ
الخ عن  نظريته  في  الرئيسة 

الص دون الرجوع إلى هللا من خالل  
َ
أصل وتاريخ   ، ألنَّ املسيحالحصول على الخ

 
َ
الخ مُ وتحقيق  ومسيحيٌّ ح  رٌّ وِ ْح مَ تَ الص  هللا  املسافة .  (175) بطبيعته"  ول  ومع 

حاول   التي  رانر الكبيرة  نطاق   اليسوعي  كارل  حدود  توسيع  أجِل  من  قطعها 

الص خارج 
َ
ةالخ ه لم يسلم من الغموض والتناقض الكنيسة الكاثوليكيَّ ، إال أنَّ

ة واإلرتباك الص باملفهوم   املسيح، وفي النهاية العودة واالرتكاز على محوريَّ
َ
في الخ

  ، ِ
عنده    املسيحفاملسيحي  الص 

َ
الخ سبب  مكان    ،دائًماوكنيسته  كل  هما وفي 

الص، حيث إنَّ    رئيسالوسيط  ال
َ
    املسيحللخ

ً
لتاريخيا ِ

 
الص  طيوس  ُيَمث

َ
من   الخ

 . (176) خالل الكنيسة

 ة قادر (  املسيحي املجهول يجعل نظريته عن )  يحاول أن   كارل رانر لقد كان  

تعليم على  الحفاظ  مًعاعلى  أساسيين   ين 
َ
للخ الشاملة  هللا  إرادة  في و   ،الص: 

نفسه   لدور  الوقت  املسيحي  لذلك   املسيحيسوع  التأكيد  كوسيط 

 
َ
يقول (177)الصالخ دكوستايغاف .  يُن   رانر"يؤكد  :  ن  ِ

الد  هي  ة  املسيحيَّ أنَّ 

تكون  قد  األخرى  األديان  بأنَّ  الوقت  نفس  في  يعتقد  بينما  الوحيُد،  الحقيقيُّ 

ة"، ة مرَحليَّ الصيَّ
َ
ة، ومن   حالة خ ة إلى املسيحيَّ أي ُمَجرد جسر أو بداية تمهيديَّ

مَّ  
َ
إلى  ث التبشير  بمهمة  القيام  من  بد  الِحواالديانة  فال  خالل  من  ة  ر املسيحيَّ

ة   املسيحيَّ ألنَّ  ِمر؛ 
ْ
ث
ُ
ه-امل يؤمن  تعبيرٍ   -وكما  إعالٍن   أفضل  ا  وأكمل  لنعمة  عن 

الص
َ
و والخ تأكيد  رانر كان  ،  في  دائًما  اعلى    هواضًحا  األخرى أنَّ  مجرد   ألديان 

 

 
Mary Hines, p. xiii, 53-54&244, Christianity and World Religions: 
Disputed Questions in the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 
21, The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 55-56. 

ص:انظر:    (173) وآخرين،  رافازي  احلوار، جانفرِانكو  األداين  ،  10  درب  دراسة  يف  العقدي  التطور  منهج 
 . 74-72املقارنة، اننسي أمحد عويس، ص: 

(174)  See: The Second Vatican Council on Other Religions, Gerald 
O’Collins, p. 55-56. 
(175)  The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan Marmion 
and Mary Hines, p. 53. 
(176)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 20. 
(177)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 19, The Cambridge 
Companion to Karl Rahner, Declan Marmion and Mary Hines, p. 
244. 
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ة ُبول ،  ليست إال  حالة مرحليَّ
َ
آخر إلى   ظهور وحيٍ   وأنَّ اعتقاد خالف ذلك يعني ق

 . (178) املسيحجانب ثالوث 

م رانر حاولة  ومع  االنتقادات    كارل  من  يسلم  لم  ه  أنَّ إال  تلك  ة  التلفيقيَّ

( ِديين  َعدُّ التَّ من  املتصارعين:  الطرفين  من  إليه  هة  َوجَّ
ُ
ومن pluralistsامل  )

ه  أنَّ ة بسبب  بالتعدديَّ القائلين  ِقَبل  انتقاده من  مَّ 
َ
ت فقد  الكاثوليك.  الالهوتيين 

ين   انتقادات، ولم يسلم كذلك من  املسيح ُمَتَمْرِكٌز بشكٍل كبيٍر على   ِ
الد  رجال 

في حماية منهم  رغبة    والالهوت الكاثوليك، الذين انتقدوا تقريراته الفضفاضة

وتميزها، ة  املسيحيَّ ة  صوصيَّ
ُ
َمُه    خ دَّ

َ
ق ما  في  رأوا  رانر حيث  ل  كارل  تميز  َتْهِديًدا 

العامليَّ املسيحيَّ الديانة   عن  تمحو من  والتي    (،universalism)  ةة  أن  شأنها 

ل خصوصيتها ِ
 
ُتَمث وال  ُمنهارة  أسس  على  وقائمة  ضعيفة  نظرية  ها  أنَّ فوق   ،

الكاثوليكي واالعتقاد  اإليمان  تقول (179) حقيقة  الالهوت    .  علم  جينين  أستاذة 

فليتشر الالهوتيين  إ"  Jeannine Hill Fletcher  هيل  ِقَبِل  ]من  الردود  نَّ 

ِهُر ُصعوبة مالءمة  
ْ
يني داخل اإلطار الكاثوليك[ ُتظ ِ

ومناسبة حقيقة التنوع الد 

أن يفعل عندما يعمل ضمن حدود العقيدة   رانرالتقليد املسيحي، كما يحاول  

 .(180) ة"املسيحيَّ 

َل في تقريرات   ِ
َتأم 

ُ
ها    رانر  كارل إنَّ امل

ُ
ة–ُيَصاِدف   -في حقيقتها ومحصلتها النهائيَّ

موقف   عن  ا  جوهريًّ تختلف  ةال  الكاثوليكيَّ قرارات    الكنيسة  عن  ْجَمِع )أو 
َ
 امل

 ِ اني 
َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
ٍة الث تمهيديَّ الٍص 

َ
خ مشاريع  األخرى  األديان  في  أنَّ  ترى  التي   ،)

ٍة لرسالة اإلنجيل  و  ٍ وختحضيريَّ
يٍر، ال يتم من ِخالِل ما ُيوجد فيها من بقايا حق 

مَّ 
َ
ث الِحوار، ومن  أو  التبشير  ة، وذلك من خالل  الكاثوليكيَّ باعتناق  إكمالها إال 

م   ِ
ُتَقد  ةفلم  الكاثوليكيَّ الذين   الكنيسة  الكاثوليك  الالهوتيون  أولئك  أو 

ا في هذا الباب، ُيمكن وصفه  كارل رانريدورون في فلكها، مثل   ، جديًدا جوهريَّ

 أو 
ٌ
ه ثورة  انفصاٌل تاريخيٌّ ِمْحوريٌّ عن تاريخها وتقاليدها القديمة.بأنَّ

ا وعمًقا، من خالل معرفة موقف   األمر وضوًحا وتجليًّ   و  الفاتيكانويزداد 

ة الكاثوليكيَّ داخل   الكنيسة  من  يصدر  موقٍف  أي  تجاه  والصارم  الحاسم 

الحقائق   ِبَتذويب  صاحبه  َهم  وُيتَّ الكاثوليكي،  اإليمان  إلى  في املنتسبين  الثابتة 

ة   ةاملسيحيَّ خالل  الكاثوليكيَّ من  الص 
َ
الخ ة  محوريَّ على  تقوم  التي   املسيح، 

ةوحده، وهكذا هو منهج   اِسخ    الكنيسة الكاثوليكيَّ تجاه من ُيخالفها وتراه الرَّ

موقف   ،
ً
مثال ذلك  ومن  الرئيسة.  ومبادئها  أصولها  سالمة  على  تهديًدا  ل  ِ

 
ُيَمث

من الهو   الفاتيكان ارم  )الصَّ ةت  ينيَّ ِ
الد  ة  ِديَّ َعد  أو Religious Pluralism  التَّ  ،)

يني ِ ) ِ
الد  ع  و 

َ
ن الص  Religious Diversity  التَّ

َ
خ يجعل  الذي  املسيح(،   يسوع 

حيث    ، والَحْصريُّ الوحيد  الطريق  هو  وليس  عدة  رٍق 
ُ
ط ضمن  جاء طريًقا 

واضٍح  املوقف   بشكٍل  شدًيدا  ِِسميُّ 
املبادئمن  الر  للعقيدة   املخالفة  هذه 

َسرُّب  
َّ
الت في  أخذت  التي  ة  ةالكاثوليكيَّ الكاثوليكيَّ الدائرة  فداخل   وثيقةالفي  . 

ة تحمل    الفاتيكانيَّ ) التي  اإليمان عنوان:  عقيدة  مجمع   Donum  تعليم 

 
(178)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 21&22. 
(179)  See: The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan 
Marmion and Mary Hines, p. 244, Christianity and World Religions: 
Disputed Questions in the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 
22. 
(180)  The Cambridge Companion to Karl Rahner, Declan Marmion 
and Mary Hines, p. 244. 

veritatis  بتاريخ لعام    24(،  إدانةم،  1990أيار  ة  جاءت  الالهوتيَّ ة  "التعدديَّ  :

ة النسبيَّ إلى  أحياًنا  تصل  تدخالت   التي  فتكون  اإليمان.  سالمة  إلى  املسيئة 

ٍ   السلطة صادرة عن مذهٍب  ِ   الهوتي   من بين مذاهب أخرى، بينما ال سبيل ألي 

ٍ   مذهٍب     الهوتي 
َ
ٍ خ

  أن يدعي السيطرة الشاملة. وهكذا، يولد نوٌع من سلطٍة   اص 

ٍة    موازيٍة  تعليميَّ
ُ
 .(181) وتنافسها"لطة األصيلة  السُّ  ارُض عَ من الالهوتيين، ت

( تجاه  العقائدي  التنظير  لهذا  ا  عمليًّ ةوتطبيًقا  ينيَّ ِ
الد  ة  ِديَّ َعد  أدان  التَّ  ،)

 من الالهوتيين الكاثوليك املنفتحين على اآلخر، ومنهم: ال  الفاتيكان
ً
قس جملة

  Jacques Dupuis  جاك دوبويهبلجيكي  الالهوتي  اليسوعي وعالم  الكاثوليكي  ال

سارم2004) الذين  خطوات  (،  رانر  على  دائرة   كارل  توسيع  محاولة  في 

خارج   الص 
َ
ةالخ الكاثوليكيَّ بالكنيسة  فقام  تجاوزه  ه  لكنَّ أنَّ إزالة  ،  اعتبار 

د  األديان  ُمَجرَّ )  األخرى  ةمَ حالة  الصprovisionality  ْرَحِليَّ
َ
في مسألة الخ التي   ( 

َرها   رَّ
َ
إدانف  ،رانرق ت  بشدة  َتمَّ قبل  ته  وتسبب  (182)الفاتيكانمن  ،  الفاتيكان. 

يقول   بين  فان  بيتر  الكاثوليكيُّ   القسُّ كما  والقلق  الخوف  من  حالٍة  إثارة  في   ،

كتابات بإدانة  لقيامه  األديان،  بِحواَراِت  دوبويه  املهتمين  ‘  املعتدلة’  جاك 

األديان  بين  والحوار  بالتسامح  َقة  ِ
 
َتَعل

ُ
سنة  (183) امل في  ه  إنَّ حيث  وجه  م  2001. 

شديدتحله    الفاتيكان  
ً
ة  ذيرا خلفيَّ على  حول  ،  ة)آرائه  ينيَّ ِ

الد  ة  ِديَّ َعد  (، التَّ

   املسيحقدرة  ومدى  
َ
الخ وقام  الصعلى  في   ( اإليماِن   ةِ يَد قِ عَ   ِع مَ ْج مَ )رئيس  ، 

 كان ُيْعَرف سابًقا باسم: )  وهو ما–  الفاتيكان
َ
 امل
ْ
 ك
َ
   ُب ت

ُ
 امل
َ
وقتها   -(للتفتيِش   ُس دَّ ق

،  البابا بندكت السادس عشروالذي صار الحًقا  ،  جوزيف راتزنغركاردينال  ال

في أربع صفحاٍت يحمل عنوان: بياٍن   Notification regarding the)   بإصدار 

book Toward a Christian Theology of Religious Pluralism) (184) ،

فيه   دوبويهيشجب  عنوان:  جاك  يحمل  الذي  وكتابه  الهوٍت )،   مسيحيٍ   نحو 

اليَّ ِد د  عَ للتَّ  ِ ة 
البيان  (ةينيَّ د  وُيعيد  العقائد،  ُتَزْعزِع  ها  بأنَّ كتابه  أفكار  ِهًما  ُمتَّ  ،

( تعاليم  ْجَمِع ويؤكد 
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
قد  الث األخرى  األديان  أنَّ  في  ة 

َ
ل ِ
 
َتَمث

ُ
امل  ،)

  املسيحتحمل بعض الخير والحقيقة، لكنَّ أصل ذلك وكماله فقط في كنيسة  

فقط. وحدها  ة  البياُن    الحقيقيَّ هذا  من  َهَر 
َ
ظ إلى    الفاتيكاني  وقد  ُيس يء  ما 

ه:   صَّ البيان على أنَّ
َ
"يجب أن ُيؤمن إيماًنا قاطًعا بأنَّ  الديانات األخرى، حيث ن

 
َ
خ ووسيلة  عالمة  هي  العَ الكنيسة  أديان  اعتبار  وأنَّ  اس.  النَّ جميع   الص 

َ
م ال

   املختلفة بمثابة طرِق 
َ
.  الكاثوليكي  اإليمان مكملة للكنيسة، يتعارض مع    الٍص خ

العقيدة  و  إلى  ةباالستناد  األخرى  الكاثوليكيَّ الديانات  أتباع  فإنَّ  ُهون ،  إلى    ُموجَّ

منها جزًءا  ليصبحوا  مدعوون  وجميعهم  هذه ...و الكنيسة،  بأنَّ  االعتقاد  إنَّ 

ِ   األديان، على هذا النحو ]=أي مع تضمنها بعض الخيرِ 
   والحق 

ُ
َرِك  امل

َ
ت
ْ
املوجود  ش

 
َ
ة[، هي طرٌق للخ أيًضا  و في الالهوت الكاثوليكي،    له  أساس الص، الفي الكاثوليكيَّ

َمسُّ الحقائق   وأخطاءٍ   وقصورٍ   نواقَص تحتوي على    األديان األخرى   بسبب أنَّ 
َ
ت

 
 . 1172، ص: 2الَكِنيَسة الَكاثولِيِكيَّة يف َواَثئِِقَها، هاينريش دنتسنغر وبيرت هونرمان، اجلزء:  (181)

(182)  See: Christianity and World Religions: Disputed Questions in 
the Theology of Religions, Gavin D’Costa, p. 22. 
(183)  See: Interreligious and Ecumenical Dialogue at Vatican II: Some 
Rethinking Required, Peter Phan, P. 15. 

 للوقوف على نص البيان كامالً على موقع الفاتيكان الرمسي، انظر:  (184)
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con
_cfaith_doc_20010124_dupuis_en.html 
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هللا عن  ة  قام  (185)والعالم"  ،واإلنسان   ،الجوهريَّ ولهذا،  بإرغاِم   الفاتيكاُن . 

  ِ
دو القس  في   بويهجاك  كتابه  ضمن  البيان  هذا  وضع  على  التوقيع  على 

ة املستقبليَّ الثاني  البابا، وقام  (186) الطبعات  ا بولس 
َّ
البيان    يوحن بتأكيد هذا 

ال نصه  َتَب 
َ
ك راتزنغر كاردينال  الذي  جريتجوزيف 

ُ
أ التي  املقابلة  في  في    معه   ، 

البيان مرفقة   الفاتيكانم، ووضع  2001يناير    19 البابا وموافقته على  تأكيد 

ِ البيان 
ص 

َ
 .(187) مع ن

املسيحي   الالهوتي  والفيلسوف  للَعاِلم  ْفُسُه 
َ
ن األمُر  َحَصَل  جون وكذلك 

ةمن طائفة  مJohn Hick  (2012  ،)  هيك ة  املشيخيَّ َم البروتستانتيَّ َقدَّ
َ
. فحين ت

ولي هللا،  من  الص 
َ
الخ يكون  أن  في  ل 

َّ
َيَتَمث من  باقتراٍح  ذاته،    املسيحس  بحِد 

ِجَب 
ُ

وش بقوٍة  انتقاده  فتم  الص، 
َ
للخ طريٌق  هو  بحقيقته  دين  كل  باعتبار 

ة   املسيحيَّ ِقَبِل  ةمقترحه من  وُيْفِقد  الكاثوليكيَّ ة،  نسبيَّ ة  املسيحيَّ يجعل  ه  ألنَّ  ،

ْفِقُد   املسيح
َ
ت ثم  ومن  واألديان،  الحقائق  ة  ِديَّ ِبَتَعدُّ القول  ح  ِ

وُيَصح  ته،    محوريَّ

الكاردينال الكاثوليكي  الالهوت  عالم  يقول  هويتها.  ة    املعاصر  املسيحيَّ

رافازي  تمَّ   Gianfranco Ravasi  جانفِرانكو  "لهذا  ٍ حديث: 
ِحواِري  إصداٍر  في 

سنة   )2000التوصل  الفاتيكاني  اإلعالن  إلى  يسوعم  فيه  الرب   تعيد  الذي   ،)

ةالكنيسة   ال  الكاثوليكيَّ ة  وحدانيَّ على  األقل  التأكيد  على  باملسيح،  الص 
َ
خ

ة" مبدأ(188) بطريقة ضمنيَّ إلى  الكاثوليك  الالهوتيون  َر 
َ
ظ

َ
ون التَّ مركزيَّ   .    ة ديَّ عدُّ ة 

(Pluralist Theocentrism)  ،  ها أنَّ ِطيٌر    تحولٌ على 
َ
كوبرنيكية  بمثابةخ  ثورة 

ها ادعاٌء ي   ف،  ملسيحاة  تجاوز مركزيَّ جديدة، ألنَّ
ً
على  املسيحن أن ُينظر إلى  عبدال

عَ أنَّ  مركز   ه 
َ
األديان،ال األديان   صار  م  إلى  أنَّ املسيحيَّ   ومنها  ُينظر  على  كلها  ها  ة، 

 .(189) )=هللا( تدور حول الحقيقة السماوية املطلقة

ل   َتَقبَّ
َ
ت لم  ةكذلك،  الكاثوليكيَّ بعقائدها    الفاتيكانو  الكنيسة  املساس 

 
َ
ط

ْ
ل السُّ ُسِسها 

ُ
ة وأ  اإليمانيَّ

َ
ة، موقف الكاثوليكي   ويَّ الدين  الَعاِلم الالهوتي ورجل 

كان  Hans Kung  هانس كونج  الذي  للبابا  ،  الرسمي  الثالث املستشار  ا 
َّ
يوحن

الكنائس   والعشرين توحيد  أبحاث  معهد  ومدير  األعلى  الكنيسة  بمجلس 

ة َر أنه ال يختلف، حين رفَض  املسيحيَّ رَّ
َ
 االعتراف بعصمة البابا عن الخطأ، وق

ة تمثيله الكنيسة  الفاتيكانقام  ، فعن سائر البشر   ،بسحب االعتراف بصالحيَّ

او  من  حرمانه  الطالبأوجب  على  ليكونوا  إلشراف  ون  ُيَعدُّ قساوسة    الذين 

ته،  بحجة    ،كاثوليك الذي كانت العلمي  كرسيه    بإلغاء  الفاتيكانوقام  عدم أهليَّ

ةالكنيسة ُتنِفُق عليه   .(190) الكاثوليكيَّ

 الخاتمة

أنَّ   َن  َبيَّ
َ
ت َقد 

َ
ف ةوهكذا،  الكاثوليكيَّ )  الكنيسة  ْجَمِع منذ 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
  الف

اني
َّ
ومبادئها،  الث بأصولها  تمسكها  على  باقية  تزاُل  ال  الحاضر،  وقتنا  وحتى   ،)

بتلك ها ترفض املساس  فإنَّ ٍ، ولهذا 
تقاليدها القديمة بشكٍل جوهري   على 

ً
 ثابتة

 
(185)See:www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/document
s/rc_con_cfaith_doc_20010124_dupuis_en.html 
(186)  See: www.christianitytoday.com/ct/2001/februaryweb-
only/55.0c.html 
(187)See:www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/document
s/rc_con_cfaith_doc_20010124_dupuis_en.html 

 . 11 (درب احلوار، جانفرِانكو رافازي وآخرين، ص:188)
(189)  See: Dialogues in the Philosophy of Religion, John Hick, p. 
162. 

 . 31 يد حممد الشاهد، ص:املسيحيِ ة واإلسالم: من اجلِواِر إىل احلِواِر، السانظر:  (190)

سة، ومن  َقدَّ
ُ
ُل له نفُسُه أن يخرج عن تعاليمها امل َسوُّ

ُ
لَّ من ت

ُ
عاِقُب ك

ُ
األصول، وت

الص خارج الكنيسةذلك ما يتعلق بموضوع )
َ
 (. الخ

ة وحدود   ة بموضوع: ماهيَّ
َ
ِصل ومن خالِل هذا البحث اتضحت عدة أمور ُمتَّ

الص خارج الكنيسة)
َ
َص ذلك، كما يأتي: الخ ِ

 
خ
َ
 (، وُيمكن أن ُنل

 
ً
تصلح  أوال وال  الص 

َ
للخ ا 

ً
طرق ليست  م 

َ
الَعال في  التي  واألديان  املذاهب  كل   :

وهو   غيره،  ُيوجد  ال  َحْصريٌّ  واحٌد  طريٌق  إال  ة  مَّ
َ
ث وليس  لذلك،    املسيحبتاًتا 

ةوكنيسته   . الكنيسة الكاثوليكيَّ

لُّ من يعلم  ثانًيا 
ُ
مَّ ال يثبت فيها إن كان باملسيح: ك

ُ
 ، ويعرف رسالة اإلنجيل، ث

الص له ألبتة. 
َ
 من داخلها، أو ال يدخل فيها إن كان من خارجها، فال خ

ا
ً
، ويجهلون حقيقة رسالة اإلنجيل، بال ذنٍب  باملسيح: الذين ال يعلمون  ثالث

( اكتفى  فهؤالء  ملعرفته،  وشوقهم  هلل  هم  ِ
ُحب  مع  منهم،  تعمٍد  ْجَمُع أو 

َ
 امل

اني  
َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
من  الث لهم  إنَّ  بالقول   )( الٍص هللا 

َ
خ  

َ
ة
َّ
ط

ُ
إال هللا،  خ يعلمها  ال   )

م، كي  
َ
ة تبليغ رسالة اإلنجيل لكافة شعوب وأمم الَعال ًزا اهتمامه على أهميَّ ِ

 
ُمَرك

خطوة  تقدموا  الكاثوليك  الالهوتيين  بعض  أنَّ  إال  بالجهل.  ُر 
َ
ُيعذ من  يبقى  ال 

ْجَمِع أكثر من  
َ
ئة األولى، من ُيمكن ، وقالوا بأنَّ هؤالء ينقسمون إلى فئتين: الفامل

ه يجب عليهم حينئٍذ إيصال رسالة اإلنجيل إليهم،  لدعاة اإلنجيل بلوغهم، فإنَّ

يتفقون   بذلك  وهم  الص، 
َ
الخ بذلك  له  َحَصَل 

َ
ف به،  آمنوا  ما عرفوها  إذا  حتى 

ْجَمِع مع  
َ
ملوت، امل أو  ذلك  لصعوبة  إما  بلوغه،  ُيمكن  ال  من  الثانية،  الفئة   .

َيٍة، ففي الحالة األولى يكشف هللا  وهؤالء يعمل هللا معه  ِ
م بطريقة غامضٍة وسر 

بها فيحصل له   لهذا الشخص أثناء حياته الحقيقة )=رسالة اإلنجيل( فيؤمن 

يظهر   الثانية  الحالة  وفي  الص، 
َ
املسيحالخ عند   يسوع  الشخص  لهذا  بنفسه 

احتضاره أو بعد موته، فيكشف له الحقيقة، فيؤمن بها وبذلك يخلص. وهذا 

ْجَمُع اختار ) ما
َ
اني   امل

َ
اِتيك

َ
اني الف

َّ
 ( أن يسكت عنه وال يخوض فيه. الث

)رابًعا َبيل 
ُ
ق َحَصَل  ما  إنَّ  ْجَمِع : 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني   الف

َّ
وما  الث وبعده،  وأثناءه   )

( ة  بقضيَّ يتعلق  ما  صوًصا، 
ُ
خ ُمناقشاٍت،  من  فيه  رَِح 

ُ
خارج  ط الص 

َ
الخ

لدن  الكنيسة من  ابتداًء  يأت  لم  ةا(،  الكاثوليكيَّ بسبب لكنيسة  جاء  بل   ،

ة، ومع ذلك فإن   ة وخارجيَّ ْجَمَع ضغوٍط داخليَّ
َ
ا يمس   امل ُينتج تغييًرا جوهريًّ لم 

الص. 
َ
 أصول ومبادئ الخ

موقف  خامًسا ة  و  الفاتيكان :  الكاثوليكيَّ وبعد  الكنيسة  قبل  ارم،  الصَّ

ْجَمِع )
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
)الث مسألة  تجاه  عَ (،  ةالتَّ ينيَّ ِ

الد  ة  ِديَّ وموقفه د   ،)

الص 
َ
الخ ة  وأفضليَّ ضرورة  رأوا  الذين  الكاثوليك  الالهوتين  تجاه  الشديد 

املسيح بواسطة   رٍق يسوع 
ُ
ط ضمن  طريًقا  بل  ا،  َحْصريَّ يجعلوه  لم  هم  لكنَّ  ،

ُد تمسك   ِ
 
ة  آخرى، ُيؤك ة عموًما، الكنيسة الكاثوليكيَّ بأصولها ومبادئها التقليديَّ

ة )وفيما يتع الص خارج الكنيسةلُق بقضيَّ
َ
 ( خصوًصا. الخ

موقف  سادًسا في  وجوهريٌّ  حقيقيٌّ  ٌر  يُّ
َ
غ
َ
ت هناك  ُيوجد  ال  الكنيسة : 

ة )  الكاثوليكيَّ في  ل  ِ
 
َتَمث

ُ
امل ْجَمِع الجديد 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
ومبادئ  الث فأصول   ،)

( الصموضوع 
َ
بجالخ اإلخالل  أو  بها  املساس  يتم  لم  ة  التقليديَّ بل (  وهرها، 

ُتَحاول  التي  هة،  َموَّ
ُ
امل ة  لطيفيَّ التَّ العبارات  بقيت كما هي، ولم ُيضف إال بعض 

 أن ُتظِهَر أنَّ  
َ
ة  الكاثوليكيَّ

َ
ٍ في هذا   الكنيسة

قامت بالفعل بتحقيق تقدٍم حقيقي 

 املجال، والحقيقة والواقع يقوالن غير ذلك. 

 ي كما يأتي:وفي ختام هذه الدراسة، فإنَّ أهم توصيات البحث ه

 
ً
ْجَمِع : دراسة تاريخ وأسباب ودواعي انعقاد )أوال

َ
ِ  امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني الف

َّ
 (. الث
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)ثانًيا  وثائق  دراسة  ْجَمِع : 
َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
من:  الث عليه  تضمنته  وما   ،)

متعددة  ة  عقديَّ موضوعات  من  عليه  اشتملت  وما  وبيانات،  وقرارات  دساتير 

 ومختلفة. 

ا
ً
)ثالث موقف  دراسة  ْجَمِع : 

َ
ِ   امل اني 

َ
اِتيك

َ
اني  الف

َّ
من  الث ة  البابويَّ والخطابات   )

 التنصير. 

)رابًعا موضوع  دراسة  املجهول :  عند  املسيحي  موسٍع  بشكٍل  رانر(    كارل 
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