
3 المسبــار

مركز عن  يصدر  شهري  كتاب 
المسبار للدراسات والبحوث

رئيس المركز
تركي بن عبداهلل الدخيل

هيئة تحرير الكتاب:

د. رشيد الخيون

أ.د. محمد الحداد

عمر البشير الترابي

د. ريتا فرج

إبراهيم أمين نمر

الموقع على اإلنترنت:

www.almesbar.net

ال���م���راس���ات ال��ب��ري��دي��ة: 
ص.ب: 333577

دبي.

اإلمارات العربية المتحدة

لاشتراك
هاتـــف: 4774 380 4 971+
فاكس: 5977 380 4 971+

بريد إلكتروني: 
info@almesbar.net

7 تقديم 

اإلسام من االستشراق إلى المراجعين الجدد

13 رضوان السيد 

14 ظهور االستشراق »العلمي« وتطوراته )1844 - 1950( 

19 من الفيلولوجيا إلى التاريخ الثقافي والدولة والحضارة 

26 المراجعون الجدد واإلسالميون الجدد 

32 في اإلسالموفوبيا ودور االستشراق  

الخاتمة  34

الجدل الديني اإلسامي- المسيحي في التاريخ

37 عيسى دياب 

38 الجدل الديني اإلسالمي- المسيحي في عصر الرسول 

42 الجدل الديني بين الرسول ووفد من النصارى 

44 الجدل الديني في الخالفة الراشدة 

45 الجدل الديني في الدولة األموية 

46 الجدل الديني في العصر األول للخالفة العباسية 

48 الجدل الديني في العصور اإلسالمية األخرى 

52 الجدل الديني اإلسالمي – المسيحي في العصر الحديث 

54 الخاتمة 

المسيحية واإلسام: الصورة النمطية المتبادلة مدخل إلى مشكل 

التعددية الدينية

57 عبدالجواد ياسين 

59 األصل النظري: الحصر التوحيدي والتمركز اإلثني 

68 تشكل الصورة النمطية: مالمح تاريخية 

72 ضغوط التطور النسبي... مشكل التعددية 

74 الخاتمة  

المسيحية في الفكر اإلسامي من صدر اإلسام حتى سقوط 

القسطنطينية 

77 ديفيد توماس )David Thomas(            ترجمة: عمر األيوبي 

78 رة: العقائد والتعايش  المسيحية واإلسالم في األزمنة المبكِّ

83 المسيحية في أعمال علي بن سهل ربَّن الطبري 

85 ابن حزم والجويني والجدل حول األقانيم والتوحيد 

87 مناظرات المسلمين حول الذات اإللهية 

93 الخاتمة  



المسبــار4

العاقات اإلسامية- المسيحية من الفترة الوسيطة حتى سقوط غرناطة

97 حّمود حّمود 

100  في دالالت االسترداد 

104 حروب االسترداد والفرنجة: قراءة تاريخية مغايرة 

109 من القسطنطينية إلى غرناطة: »فتح« و»سقوط« 

115 التالقي اإلسالمي- المسيحي 

118 الحوار بداًل من الحرب: الكوزاني واألشقوبي مثاالً 

120  الخاتمة 

اإلسام في الفكر المسيحي من البعثة حتى سقوط القسطنطينية

123 هاشم صالح 

125 صورة النبي محمد في الغرب على مدار القرون 

127 التبجيل المسيحي ومهاجمة اإلسالم 

127 بطرس المبجل وجهل األوروبين باإلسالم 

129 توما األكويني واإلسالم 

131 تفاعل الثقافات والحضارات ال صدامها!  

132 كل النهضات العظمى قامت على أكتاف الترجمات الكبرى 

134 الحضارة العربية اإلسالمية وتأثيرها في أوروبا 

136 الغزالي وابن سينا في مرآة المفكرين المسيحيين 

138 الفيلسوف العربي األول: الكندي 

139 المعلم األكبر للغرب بعد ابن سينا: ابن رشد 

141 الخاتمة 

اإلسام في العصور الوسطى من سقوط القسطنطينية حتى سقوط غرناطة

145 بابلو أرغاراتي )Pablo Argárate(          ترجمة: عمر األيوبي 

146 أوروبا واآلخر المسلم في العصور الوسطى 

150 سقوط القسطنطينية والنقاشات حول اإلسالم 

152 نماذج مختلفة: األشقوبي وبيوس الثاني والكوزاني 

159 الخاتمة 

يواكيم مبارك: اإلسام إبراهيمية أصيلة... رؤية مسيحية

163 ريتا فرج 

165 اإلسالم »إبراهيمية أصيلة«: من لويس ماسينيون إلى يواكيم مبارك 

167 ماسينيون وانتماء اإلسالم للملة اإلبراهيمية  

172 اإلسالم في أصل التاريخ الكتابي 

173 معاناة اإلسالم ومحنته في فضاء الظهور اإلبراهيمي  

179 التأصيل اإلبراهيمي التوأمي: اليهودي- اإلسالمي 

181 يواكيم مبارك ووثائق المجمع الفاتيكاني الثاني: اإلسالم أصل 

182 »المسيحيون المجهولون« )Chrétiens Anonymes( واالنقالب الكوبرنيكي 

184 الوثائق وإشكالية انتماء اإلسالم إلى اإلرث اإلبراهيمي 

187 الخاتمة 



 

5 المسبــار

اإلسام في وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني

191 أندريَّه زكي 

193 المجمع الفاتيكاني الثاني.. األسباب والظروف 

195 وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني 

195  المجمع الفاتيكاني الثاني والحرية الدينية 

200 الحرية الدينية في ضوء الوحي 

202 الموقف من اإلسالم  

205 تحديات الهوتية في طريق الوثيقة 

207 العالقات اإلسالمية- المسيحية في الوقت الراهن 

208 الخاتمة 

العاقات بين اإلسام والفاتيكان.. رؤية معاصرة

211 إميل أمين 

212 العصور الوسطى... صراع بين عالمين  

213 إسبانيا قنطرة معرفية 

215 سلفسترس الثاني جسر البابوية  

218  يوحنا الثالث والعشرون.. الكنيسة تتغير  

220  )Nostra aetate( »بولس السادس ووثيقة »في عصرنا

224 جورج قنواتي... والعالم اإلسالمي المعاصر 

226 يوحنا بولس الثاني والتقارب بين األديان  

232 البابا بندكتوس السادس عشر 

236 الخاتمة  

مسلمون ومسيحيون معًا: بحثًا عن المواطنة

241 فيفيان فؤاد 

244 التغييرات في العالقات اإلسالمية- المسيحية في التاريخ المعاصر 

248 مسارات جديدة للحوار اإلسالمي- المسيحي  

258 الخاتمة 

261 ذاكرة الكتاب 

265 ببليوغرافيا 

273 المشاركون في الكتاب 


