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Abstract: 

This article aims to discuss the concept of love in Christianity through the Bible and the 

sayings of Christian scholars, and how it was distorted by the church and its scholars. 

This article also discusses the real reasons that led to the transformation of Christianity 

from a moral religion that sanctifies people and freedom, to an immoral religion that 

practices injustice and oppression, in a hideous way. This was manifested in the 

persecution of Muslims and Jews in Andalusia, the Indians in America, and other 

massacres committed by the Church. We have mentioned nine reasons that led to this 

dangerous transformation, which we divided into internal causes and other external 

causes, inferring this with textual, rational and historical evidence. The article suggests 

more research on this topic, due to its importance, and the lack of sources that dealt with 

it. 
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 ملخص:
حدث تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم المحبة في المسيحية في خالل اإلنجيل وأقوال علماء المسيحية، وكيف 

كما  تناقش هذه المقالة األسباب الحقيقية التي أدت إلى تحول المسيحية من . تحريف لها من طرف الكنيسة وعلمائها
في  لم والقهر، بصورة بشعة. تجلى ذلكإلى ديانة غير أخالقية، تمارس الظ ديانة أخالقية، تقدس اإلنسان والحرية،

ألندلس، والهنود في أمريكا، وغيرها من المجازر التي ارتكبتها االضطهاد الذي سلط على المسلمين واليهود في ا
وقد ذكرنا تسعة أسباب أدت إلى هذا التحول الخطير، قسمناها  إلى  أسباب داخلية وأسباب خارجية أخرى، .الكنيسة

هميت،، وقلة وتقترح المقالة مزيدا من البحوث حول هذا الموضوع، أل .بأدلة نصية وعقلية وتاريخية مستدلين على ذلك،
 المصادر التي تناولت،.
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 .السيف التسامح، االضطهاد، المحبة، القديس، المسيح، لكلمات المفتاحية:ا

 المقدمة
 األخالق العالية التي دعا إليها المسيح، وبين أخالق أتباع، التي   بين شاسعاالدارس لتاريخ المسيحية فرقا  يجد

التي  جرائمالوخير مثال على ذلك،  نظير لها في كل التاريخ اإلنساني. الو اتسمت بالوحشية والدموية بشكل فظيع، 
من   معتبرة القتل والنهب والتعذيب، أمريكا،مع الهنود في و  والشام، األندلس ارتكبتها الكنيسة ضد المسلمين في

جنونية، وهو ولهذا، اقبل الشعب على القتل والسلب، بصورة  شريعة المسيح، ومن عالمة محبة غير المسيحيين،
 يعتقد ان، ينصر دين المسيح، وكلمة اهلل.

 والسؤال هنا، كيف حدث الفصام النكد بين أقوال المسيح، وأفعال التالميذ؟. وما هي أسباب، ودوافع،؟. 
 ولكن قبل ذكر األسباب يجب أوال أن نذكر مفهوم المحبة عند المسيح كما جاء في اإلنجيل:

 
 المسيح والكنيسةمفهوم المحبة عند  تطور .1

يصلح بين اإلنسان وأخي، اإلنسان، فدعا إلى المحبة، والتخلي عن الكره والبغض، مهما لما جاء المسيح حاول أن 
يقول:" سمعتم أن، قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم،  كانت درجتها،

الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإن، وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا ألجل 
يشرق شمس، على األشرار والصالحين، ويمطر على األبرار والظالمين، ألن، إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم 

ن سلمتم على إخوانكم فقط فأي فضل تصنعون ؟، أليس العشاورن أيضا  ؟، أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك، وا 
 (34-5/34م، متى.0111)يفعلون هكذا ؟، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل." 

 (.05-00/03)رو، يقول:"باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا وال تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين."
يقول:" كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف  فيها، كما أنها تهلك صاحبها،ألن، ال خير  القوة،ونبذ الحرب، أو استعمال 

 .(50/04)مت، يهلكون."
يقول:" طوبى لصانعي السالم، ألنهم أبناء  اسم "أبناء اهلل": هموالداعين إلي،، وأطلق علي وفي المقابل مدح السالم، 

اهلل يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر ألن لهم ملكوت السموات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم 
كل كلمة شريرة، من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا، ألن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا األنبياء الذين 

 .(00-5/4)مت، قبلكم"
من شدة الظلم واالضطهاد  بالرغم محبة، وسالما، وتسامحا، ، فكانت كلهاحيات، فيهذه القيم العالية جسدها المسيح  

يقاوم الشر بالخير، والكراهية  ظل ثابتا صابرا إلى آخر حيات، على األرض،لم يحد عن طريق،، و و  الذي تعرض إلي،،
قادرا على أن ينتقم من اليهود شر انتقام، ولكن، فضل  -يعتقد النصارى وهو الرب كما-بالمحبة. ورفض وكان 



JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS  
                                                                                    
                                                                                                      ISSN- 2394-5125             VOL 09, ISSUE 05, 2022 
 

396 

 

أسلوب المحبة على أسلوب االنتقام، كدرس ألتباع، أن المحبة هي الطريق اإللهي الوحيد الذي على المسيحيين أن 
 يسلكوه في حياتهم التبشيرية مهما كان الطريق شاقا وصعبا.

بهذا الطريق، طوال القرون الثالثة األولى، على شدة ما مورس عليهم من االضطهاد. وكانت  األتباعوقد تمسك 
 أخالقهم العالية، وصبرهم الواسع، ومحبتهم للناس، هي سالحهم في محاربة األعداء،وكسب القلوب. 
 الرومانيةمبراطورية مما جعل الناس يتعاطفون معهم، ويحبونهم، ويعتنقون المسيحية. حتى كثر عددهم، وأجبروا اإل

 في األخير على االعتراف بالديانة المسيحية كديانة رسمية ووحيدة لإلمبراطورية في القرن الرابع الميالدي.
ويمثل هذه االعتراف، بداية لعهد جديد، وانقالب كلي في المفاهيم الدينية المسيحية، والسلوك المسيحي تجاه اآلخر.  

، والسيف االضطهاد ما لمس، الوثنيين من هذا التغير. إذ أصبحت المحبة، أختوكأن دينا ظهر من جديد، لشدة 
:" انظروا كيف يحب المسيحيون بعضهم همأثاردهشة الوثنيين، إذ ينقل الشيخ محمد الغزالي قولعالمة المحبة. مما 

ل من خالفهم في بعضا، فلما انقضت بضع قرون حتى كان يقول: هل عرفت الدنيا وحوشا كهؤالء الذين يفترسون ك
 .(55، صفحة 0115)الغزالي ، الدين"
 المسيحية القيم انحراف أسباب .2

 يمكن إجمال هذه األسباب فيما يلي:
 للمسيحية اإللهي الحفظ غياب. 1.2

ليس بكالم  أن اإلنجيلبعد ظهور االكتشافات العلمية والتاريخية، صار كاإلجماع بين علماء المسيحية اليوم على  
يقول" و.جراهام.سكروجي":" نعم، إن الكتاب المقدس من صنع  ،اهلل تعالى على اختالف بينهم في درجة التحريف

 (.13فحة ،صسكروجي)البشر، بالرغم من أن البعض جهال منهم قد أنكروا ذلك. " 
ويقول أيضا:"إن هذه الكتب قد مرت من خالل أدهان البشر، وكتبت بلغة البشر وبأقالمهم، كما تحمل صفات تتميز 

 .(13)سكروجي، صفحة بأنها من أسلوب البشر." 
المتخصص في تاريخ المسيحية "شارل جنيبر" في كتاب، "المسيحية نشأتها  وقد تطرق العالم الفرنسي المشهور 

وتطورها" إلى أزمة واجهت الفكر المسيحي كثيرا وأحدثت شرخا في الفكر المسيحي وهي أزمة تدويل العهد الجديد 
ن، وأهمها حياة وتاريخ المسيحية في بداياتها األولى، فالتاريخ المسيحي في شقي، يعاني أزمة غموض في هذين الشقي

المسيح وما بعده، يقول: "... فإننا نجد أنفسنا أمام عهد قد أظلم الكثير من جوانب،، ذلك هو الذي يشمل القرون الثاني 
)جنيبر ، "غالب األمر عن الحياد والموضوعيةوالثالث والرابع للمسيحية، إن النصوص التي تتعلق ب، تبتعد في 

 .(05ة صفح
ت الجادة إال والكتابات التي تناولت هذه المرحلة تنقصها المصداقية، ألنها كتبت من جهة واحدة فقط، ولم تبدأ الدراسا

 .(05)جنيبر ، صفحة م01و 04في القرنين 



JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS  
                                                                                    
                                                                                                      ISSN- 2394-5125             VOL 09, ISSUE 05, 2022 
 

397 

 

ففقدان اإلنجيل الصحيح، أدى إلى ظهور الكثير من األناجيل المنحولة عن المسيح علي، السالم، مما أدى بداهة،  
:" ال تظنوا أني جئت أللقي سالما على األرض، بل سيفا") مثل ما نسب إلي، كثرة الكذب والتلفيق على المسيح، إلى
 (.01/43مت،

الكثيرة التي  أقوال، الصريحةو  جوهر دعوت،، من أقوال،، ألن، يناقض هذا ليس العالم بأقوال المسيح، يجزم قطعا أنو 
 تحرم العنف، وتنبذ الحرب.

 في تحريف مفهوم المحبة في المسيحية.وأهمها  األسبابيعد أول هذا السبب ف
 واألتباع المسيح بين العهد طول. 2.2
في دعوة اآلخرين إلى المسيحية، ولم ينحرفوا عن هذا  ،، والمحبةالمسامحةأسلوب اللين، و بالمسيحيون األوائل  تمسك

المسيح، وكيف جاب،  ما عاناهالحال  بهمالطريق، بالرغم من شدة ما القوه من اإلمبراطورة الرومانية. وكان لما يضيق 
 يقينهم.يقوي الشر بالخير، والبغض بالمحبة، والظلم بالصبر، فيذهب غضبهم، و 

هذا المنهج ضال، يقول دي روزا:"... في البداية كان العنف وقتل األنفس حراما،  وكانوا يرون كل من ينحرف عن
وذنبا كبيرا ال يغتفر، وكان المسيحيون األوائل يقولون ردا على مقولة إن روما تحتاج إلى الحرب لحمايتها، إن روما 

ك، وهو ال يستطيع أن يصبح تحتاج لملوكها لحمايتها عن طريق الحروب، ولكن المسيح الحقيقي لن يشترك في ذل
ملكا لهذا السبب والملك، وبالتالي ال يمكن أن يصبح مسيحيا حقيقيا لهذا السبب أيضا، وكانت المسيحية األولى هي 

ولكن .(000)جنيبر ، صفحة "د هو الصالة والتضحية وليس القتلنشر السالم، وكان سالح المحارب المسيحي الوحي
الزمن عمل عمل،، في إضعاف الروح المسيحية، والتمسك بقيمها األخالقية، نظرا لطول العهد بين المسيح وأتباع،. 

 وهذا أمر طبيعي في تاريخ األديان، فروحها تبدأ بالضعف بعد موت الجيل األول. 
 االنتقام عقدة. 2.2

ويدخلون تجربة إيمانية قاسية، فيها يمتحن إيمانهم وصبرهم، اإلضظهاد، أخبر المسيح أتباع،، أنهم سيتعرضون إلى 
يقول المسيح: " سمعتم أن، قيل عين بعين وسن بسن، وأما  وأمرهم بالصبر، ومقاومة الشر بالخير، ومحبة األعداء،

ويأخذ أنا فأقول لكم: ال تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك األيمن فحول ل، اآلخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك 
 (.30-5/45)مت، "ثوبك فاترك ل، الرداء أيضا

، أحسنوا العنيكمويقول أيضا: "سمعتم أن، قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا 
 (.35-5/34)مت، "ئون إليكم ويطردونكمإلى مبغضيكم، وصلوا ألجل الذين يسي

لماذا؟، نترك فايز فارس يجيب على ذلك فيقول:" إن العالقة بين التسامح ووصية المحبة واضحة بال شك، فالتسامح  
هو تجاوب طبيعي عند من يعرف أن اهلل سامح، ورحم،، ويقول السيد المسيح إن استمرار رحمة اهلل وغفران، لإلنسان 

غير المتسامح محروم من نعمة التواضع التي تجعل،  مشروطا بروح التسامح التي تظهر في اإلنسان. فالشخص
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مؤهال لنوال غفران اهلل مهما كان استعداد اهلل أن يسامح، هذا جانب واحد من التسامح. أما الجانب الثاني فهو هدف 
التسامح، وهو إعادة الشركة بين اإلنسان واهلل وبين اإلنسان وأخي، اإلنسان، إن كل طرف من األطراف البشرية  

 .(41)فايز، صفحة "ن يعطي الغفران وأن ينال الغفرانيحتاج إلى أ
ضراره، وهذا ما يحدث في   ويقول القديس أوغسطين:" التعامل بين البشر خمس درجات هي: االعتداء على اآلخر وا 

الشعوب الهمجية، اإلساءة للمسيء بضرر أكبر ألن، هو البادئ اإلساءة للمسيء بنفس مقدار الضرر الذي أحدث، كما 
ضراره بضرر أقل، وهذ ا ما يحدث في الشعوب األرقى، إذا تضايق من ُأسيء في اليهودية، اإلساءة إلى المسيء وا 

إلي، وعبر عن ضيق، بشيء من اإلساءة. مسامحة المسيء واإلشفاق علي، كمريض، بل وتقديم الحب ل،، وهذا أعلى 
 .(13فحة ص،) أوغسطينتصرف كما في المسيحية"

وألن اإلحسان دائما عمل إلهي كما يقول بعض فالسفة المسيحية " مقابلة الخير بالشر عمل شيطاني، ومقابلة الشر  
 .(13)عبد النور ، صفحة "ي، ومقابلة الشر بالخير عمل إلهيبالشر عمل حيواني، ومقابلة الخير بالخير عمل إنسان

 ، فالشر يقاوم باألخالق.مهما تكن الحجج والمبررات طلقا في المسيحية،مفاالنتقام مرفوض 
اعتناق  فيغير المسيحيين أيما تأثير، جعلتهم يسارعون  علىأثرت  ،األخالق العاليةالسمو الروحي، و  هذا 

 على يد اإلمبراطورية الرومانية.ن، المسيحية، رغم علمهم مسبقا بالمصير الذي ينتظر 
 األخالق انمحت بمجرد أن آل الحكم إلى المسيحية بعد تبني رسميا اإلمبراطورية الرومانية لها.ولكن هذه 

إذ لم تستطع الذاكرة المسيحية نسيان ما تعرضت ل، من االضطهاد لثالثة قرون. فاشتعلت نار الحقد على  
 مضطهديهم، وبدؤوا في االنتقام منهم، بكل الوسائل والطرق.

تسامح والمحبة، وتبدأ مرحلة الكراهية واالنتقام. إذ بمجرد ما أصبحت الديانة المسيحية معترف وهنا تطوى صفحة ال 
بها في اإلمبراطورية الرومانية، طلب علماء المسيحية منها جعل المسيحية الديانة الرسمية الوحيدة، وسحق اليهودية 

يين يمارسون عبادتهم بسالم. لكن، في المقابل شدد والوثنية. ولكن اإلمبراطور لم يوافقهم على ذلك، وترك غير المسيح
 على "الهراطقة".

 م، الذي نص على منع الوثنيين من ممارسة شعائرهم الدينية.404ولكن هذا التسامح انتهى بمرسوم  
هذه القرارات شجعت المسيحيين على االعتداء على الوثنيين ومحاربتهم،  فمثال قاد رجل الدين المسيحي ثاوفيلوس  

م( مجموعة من رجال، الرعاع وحطموا تمثال "سبرايس" في اإلسكندرية. كما استولى العامة بطريقة غوغائية 300)ت 
م على المعبد الوثني األكبر بهذه المدينة، ودمروا جزء من مكتبتها الشهيرة. وكان أبشع جريمة وقعت في 300سنة 

وفة األفالطونية والمعلمة الوقورة "هباتيا" وهي في طريق اإلسكندرية وعلى أيدي الجهلة المسيحيين هي قتل الفيلس
 .(34، صفحة 0115)عطية عزيز ، عودتها إلى المدرسة
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ثم أصبح القتل سلوك اإلمبراطورية الرسمي، فقتلت مائتي ألف قبطي مرة واحدة، ومئات الرهبان المارونيين في أفاميا  
 .(01، صفحة 0110)محمد عمارة ، )قرب مدينة حماة السورية(

توطدت قدم المسيحية وأصبحت الديانة يقول ه.ج، ويلز ملخصا قصة التحول: " ولم تمضي بضع سنوات حتى 
الرسمية لإلمبراطورية، أما األديان المنافسة لها فقد اختفت أو اندمجت في غيرها بسرعة خارقة... ولم يعد هناك كهنة 

)ويلز، وال معابد في اإلمبراطورية الرومانية إال كهنة المسيحية ومعابدها منذ بداية القرن الخامس الميالدي فصاعدا"
 .(051، صفحة 0101

ملكهم في  زالولكن لما شمل حتى المسلمين، الذين عاملوا المسيحيين معاملة إنسانية راقية، والعجيب، أن االضطهاد 
على يد  "محاكم  من المسيحيين، ومورس عليهم أبشع أنواع اإلضظهاد والقمع،النكران الجحود و ب قوبلوااألندلس، 
ة ال تغتفر ريل ديورانت: "... ولكنها تبدت لنا اآلن أن، )أي محاكم التفتيش( أكبر جريمايول و الرهيبة، يقول التفتيش" 

 (001)ديورانت، صفحة ."من الجرائم التاريخية
لفزع من هذه الجرائم التي سطرت أسوأ الصفحات في تاريخ يقول "مايكل هارت":" ولو عاد السيد المسيح إلى الحياة 
، صفحة 0850) مايكل، "نف حالة وباء تميز بها ذلك العصرإسبانيا ولكننا نفسرها إلى حد ما بأنها كانت أطول وأع

03). 
 المسيحية لنشر الطاغية الحماسة. 2.2
الكنيسة المسيحيين أن المسيحية هي الدين الحق، والطريق الوحيد في الخالص، ودخول ملكوت اهلل، يقول  أقنعت

 .(501، صفحة 0111)قانصو ، "أوغسطين:" ال خالص خارج الكنيسة
بتبريرات لذلك  وبررت ألزمت غير المسحيين بهذا الطريق أو الدين، ولو بالقوة،  واألخطر من ذلك، أن الكنيسة 

سخيفة، يقول أوغسطين: " عقاب الملحدين هو من حاالت الرفقة بهم وشواهد رحمتهم، إذا كان هذا العقاب ينقذهم من 
 .(53، صفحة 0115)الغزالي ، العذاب األبدي الذي ينتظر المرتدين عن المسيحية"

يقول ه.ج. ويلز عن  ،والتنكيل بهم هذا ما شجع العامة من الشعب على التعدي على غير المسيحيين، وظلمهم،
الذين –الجموع التي األولى التي اتجهت للحروب الصليبية بداية بما فعلوه بأهل المجر :" ...وزعما أن أهل المجر 

فارتكبوا  بعض الفظائع، وهب المجريون فأعملوا فيهم الذبح -دخلوا عندئذ في المسيحية وشيكا كانوا من الوثنيين
الذبح ختلت علي، األمور هو أيضا، وتبلبل فكره كسابقي، فزحف شرقا بعد أن أعمل جميعا، وجاء جمهور عظيم ثالث ا

 .(003، صفحة 0101)ويلز، "بشدة في  يهود منطقة الرين
)عبد اهلل، الشعب اإلسباني يستمتع بمواكب "األوتودافي" التي تحرق فيها أجساد المسلمين أحياءا وفي اسبانيا كان

 .(041، صفحة 0851
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فإن كان لمقولة "الشعوب على دين ملوكهم" نصيب من الصدق، فإن صدقها ينطبق على الشعوب المسيحية بصورة  
 كانت هذه الشعوب ال تقل إجراما عن الحكام ورجال الدين. إذ جلية، 

أن  شعرواهم ولكن بشاعة هذه الجرائم وكثرتها وطول عهدها، جعلت النفوس  تمل منها، وتطالب بوقفها فورا، ألن 
السمحة، التي ترفض  حولتهم إلى وحوش آدمية، وأبعدتهم عن تعاليم المسيحنزعت منهم روح اإلنسانية، و  الكنيسة قد

 ما ترتكب، الكنيسة جملة وتفصيال.
إلصالحية نتيجة من نتائج هذا الملل الشعبي من محاكم التفتيش، ويعتبر الكاردينال "نيكوال وكان ظهور الحركة ا

م، ثم بعد ذلك 0314الكوزاني" هو أول من كتب في موضوع التسامح الديني في كتاب، "في سالم اإليمان" سنة 
روحانيين" وجون لوك وغيرهم، (، ومنها حركة "التعميديين وال0534-0354تتابعت الدعوات على يد "مارتن لوثر" )

 وكلهم دعوا إلى الحرية الدينية، ورفضوا اإلجبار في العقيدة.
 الدنيوية والسلطة الدينية السلطة بين التداخل. 2.2

الذي مكن للكنيسة من الحكم، ومنحها صالحيات واسعة، جعلتها تستخدم هذه القوة   اإلمبراطور قسطنطين هويعتبر 
 فيما بعد في مطاردة ومحاربة الهراطقة، والوثنيين.

واستمرت قوة الكنيسة في الزيادة في القرون الوسطى، حتى أصبحت قوتها تفوق قوة الدولة نفسها، والقصة التي  
"  ،تبين مدى ما وصلت إلي، الكنيسة من القوةاإلمبراطور "هنري الرابعو م، 0155البابا جريجوري السابع تجرت بين 

وأنزل علي، اللعنة،وأبقاه ثالثة أيام، وهو ينتظر أمام قلعت، في الشتاء والثلوج تتساقط، ثم دخل علي، حافي القدمين 
 .(050، صفحة 0113)بالينن ، غفرةمرتديا ثوبا من ثياب الرهبان، وارتمى بين قدمي، المقدس،وطلب من، الم

تستعملها الدولة كأداة من لها وزنها وتأثيرها، و  الكنيسة في العصر الحديث، إال أنها بقيتتراجع مكانة وبالرغم من  
ذا فعلت فلن يعودوا  أدوات االستعمار، يقول الجنرال "بيجو" الفرنسي للراهب: " حاول يا أبني أن تجعلهم مسيحيين، وا 

 . (558) آل عمر ، صفحة إلى دينهم ليطلقوا علينا النار"
( مدعوما بالكامل من فرنسا في جهده لتنصير المسلمين في 0580-0505وقد كان الكاردينال الفرنسي "الفيجري" )

 .(555) آل عمر ، صفحة الجزائر 
حقيقية لقد ربحت الكنيسة الحرب، ولكنها خسرت سمعتها وروحانيتها، إذ بعد أن كان ينظر إلى المسيحية كقيمة  

 أخالقية استثنائية في عالم األديان، أصبحت مع مرور الزمن، مضرب المثل في الكراهية والقسوة والوحشية. 
 اإلنجيل على التأويل جناية. 2.2

قول شرع القتل والحرب وممارسة اإلضظهاد في المسيحية، من خالل تأويل، ان القديس أوغسطين هو أول من ك
عقاب الملحدين هو من دالالت الرفقة بهم زاعما أن  (،8/04)لو، المسيح:" ألزموهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي "

 .ينتظر المرتدين عن المسيحية وشواهد رحمت،، إذا كان هذا العقاب ينقدهم من العذاب األبدي الذي 
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ل، تبعات خطيرة، ولهذا صدق المؤرخ جوزيف ماك كيب لما  كانتفكان هذا فتحا لباب التأويل الفاسد، الذي  
 قال:"حقا لقد حطم بولس من ناحية وأوغسطين من ناحية أخرى مدينة اإلنسان. 

مثل: أوريجين،  الحجةرفضوا أسلوب العنيف، مهما تكن قد  بعض القديسين هناك ومن باب اإلنصاف، نقول إن 
 .(01، صفحة 0854)جاستون ، وتارتليان وأمبراوز

ن اإليمان قضية قلبية، أكد على أأوغسطين، و  آراءاألكويني رفض  توماولما جاء الفيلسوف والالهوتي الكبير  
كالوثنيين واليهود، هؤالء ال ينبغي بوج، من الوجوه إكراههم على أن يؤمنوا، ألن اإليمان :".... من لم يؤمنوا قط يقول

 .(510) آل عمر ، صفحة من أفعال اإلرادة"
داءا ألنهم ينشرون فيتشدد معهم، ويعاقبون على إجرامهم،حتى يعودوا عن بدعتهم وردتهم،المبتدعة والمرتدين  أما

 .(504) آل عمر ، صفحة يهلك الروح، وألن، كما كان اإليمان اختياريا، فإن االستمرار علي، يعتبر ضروريا وملزًما
استمرت في بطشها  الكنيسة لم تأخذ بهذا القول، رغم المكانة الكبيرة التي يحتلها توما األكويني عندها، ولذلك، إال أن 

 .وظلمها أكثر
رفض أسلوب الكنيسة، ورآها مناقضة لروح اإلنجيل، وقال:" ينبغي التغلب على  في مارتن لوثر وقد وافق، أيضا

 .(04، صفحة 0855)لوك ، الملحدين بواسطة الكتابة ال بواسطة النار"
ورأى أن قيام الفرق المسيحية ووجودها أمر طبيعي وعقلي ألن،:" البد من قيام فرق، ويجب أن تدخل كلمة اهلل ساحة 

أن يسقط البعض ويجرح القتال وتناضل.... ولتجتمع النفوس مع بعضها ولتلتقي... حيث يوجد نزاع ومعركة، فالبد 
 .(04، صفحة 0855)لوك ، "البعض اآلخر

كما رفض "جون لوك" القوة في نشر العقيدة، ورد على كل من يقول ذلك بالعديد من الحجج في رسالت، "التسامح"،  
يوج، كالم، إلى القائلين بوجوب القوة:"... فإن كانوا مثل قائد خالصنا يريدون حقا خالص النفوس، فإن عليهم أن 

بالنموذج الكامل الذي وضع، أمير السالم الذي بعث بحواريي، إلخضاع األمم وحشدها  يقتفوا أثر خطوات،، وأن يقتدوا
نما باإلنجيل رسالة السالم واألسوة الحسنة في سلوكهم، ولو كان ينبغي  في كنيسة، دون أن يتسلحوا بالسيف أو القوة،وا 

، بالجنود المسلحين، لكان أسهل علي، هداية الكفار بقوة السالح، ولو كان ينبغي رد األعمى، أو المعاند عن ضاللت
، صفحة 0855)لوك ، أن يفعل ذلك بجنود السماء، خيرا من أي حام للكنيسة مهما يكن قويا أن يفعل، بواسطة فيالق،"

45). 
بصدقتها، فإنها عبادات غير مفيدة وثانيا: أن اإليمان منبع، القلب والعبادات إن لم تصدر من قلب مؤمن بها مقتنعا 

ال تنجي صاحبها من جهنم، يقول:"... ألن الطريق الذي أسير في، ضد ضميري ال يمكن أبدا أن يقودني إلى منازل 
السعداء، قد أصبح ثريا عن طريق مهنة أن أكرهها، وأشفى من مرض بأدوية أن ال أثق فيها لكنني ال يمكن أن أنجوا 

 .(80، صفحة 0855)لوك ، ب في،، أو عبادة أن أكرهها"بواسطة دين أن أستري
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ثالثا: أن اإلنجيل كثيرا ما صرح أن تالميذ المسيحيين ينبغي عليهم أن يتوقعوا االضطهاد وأن يعانوه، ال أن يكونوا هم 
 .(14 ، صفحة0855)لوك ، المضطهدين لغيرهم

:"نعم هذا ما تقول، شريعة موسى، لكن هذا ال ،بقول،رابعا: رد على ما يستدل بشريعة موسى التي تبيح قتل الوثنيين 
، 0855)لوك ، يلزم المسيحيين بأي حال من األحوال، وليس لك أن تفرض على جميع الناس ما شرع لليهود"

 .(014-010الصفحات 
لكن المالحدة والمرتدين فال تسامح معهم:"... ذلك أن المواعيد والمواثيق واألقسام، التي هي روابطا للمجتمع  

اإلنساني ال حرمة لها وال اعتبار عند الملحد، وفضال أن استبعاد اهلل حتى لو كان بالفكر يحل كل شيء، وفضال عن 
وأثبت أنها الطريقة الموافقة للدين .(003، صفحة 0855)لوك ، دين"ذلك فإن من بإلحاده يقوض ويحطم كل 

 المسيحي.
وقد تأخرت الكنيسة الكاثوليكية في مراجعة آرائها في الحرية الدينية كثيرا حتى انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني  
" حيث جاء في،  " في رأس المبادئ المهمة التي يقوم عليها التعليم الكاثوليكي والتي انطوت عليها 0840-0845"

اع أن اإلنسان ال يستجيب دعوة اهلل إلى اإليمان إال طوعا وفي كلمة اهلل وترددت على ألسنة اآلباء، في غير انقط
 .حرية إرادة"

ويقول:" إن المسيح معلمنا وسيدنا الوديع والمتواضع القلب، اجتذب الرسل بصبر ودعاهم إلي، وأيد تعاليم، وثبتها 
تعلم الرسل من كالم بالمعجزات، ليحرك ويقوي إيمان سامعي،، ال ليفرض عليهم أي ضغط..." إلى أن يقول: " و 

المسيح واقتدوا ب، فترسموا خطاه، فلم يلجئوا في فجر الكنيسة إلى طرق العنف وال إلى وسائل الدهاء التي ال تليق 
نما لجئوا قبل كل شيء إلى قوة كلمة اهلل وأعلنوا بشجاعة تدابير اهلل  باإلنجيل ليحموا الناس على االعتراف ب، إلها، وا 

 المخلصة".
 المطلقة الحقيقة امتالك ءإدعا. 2.2

، بسبب انحياز اإلمبراطورية إلى 404لتثليثي على المذهب التوحيدي في مجمع نيقية ابعد أن انتصر المذهب  
المذهب األول. وسعيها جاهدة إلى التمكين ل،، ومحاربة كل من يقف في طريق،. بدأ طور خطير من أطوار الفكر 

سة، وكل ما عداه فهو ، ترى أن الحقيقة المطلقة عند الكني"دوغمائية"المسيحي، وهو تحول المسيحية إلى عقيدة 
خزعبالت وضالالت شيطانية، وكان القديس أوغسطين هو من األوائل مكن علماء المسحية الذين صرحوا بذلك 

 .(501، صفحة 0111)قانصو ، حين:" ال خالص خارج الكنيسة"
ن لم  وطبيعي أن كل العقائدالتي تصاب بهذا المرض، تتحول بداهة إلى عقائد متعصبة ال تقبل بأي أدنى اختالف،وا 

، والتاريخ مليء إلرغام الناس على الدين الجديدتسعفها الحجة في نشر عقائدها، فإنها تلجأ إلى القوة كحل أخير 
 مثل هذه العقائد. ببالشواهد 
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والوريث الصحيح لتعاليم ، "العصمة"كثر المذاهب المسيحية تعصبا، ألنها كانت تعتقد وكانت الكاثوليكية هي أ
 المسيح.
على اللجوء إلى التأويل  هاإدعاء الكنيسة امتالكها للحقيقية المطلقة، مع عدم قدرتها على إثبات ذلك، أجبر إن إذن، 

خلى تاريخ المسيحية من "الجدل الديني "  لهذا،بالقوة ال بالحوار، و  الفاسد والقوة الغاشمة، من أجل فرض عقيدتها
 الذي نراه بقوة في الحضارة اإلسالمية.

أصواتامن داخل الكنيسة الكاثوليكية تنادي بمراجعة مفهوم اإليمان والخالص في ولكن في العصر المعاصر،ظهرت  
:"قفزة نوعية في حقل "جون هيك" ما اعتبرهموهذا ما ظهر جليا في قرارات المجتمع الفاتيكاني الثاني،  المسيحية،

 .(51، صفحة 0111)قانصو ، الالهوت المسيحي"
 العلمي على الروحي الجانب تغليب مشكلة. 2.2

وصف القرآن الكريم النصارى بالضاللة، واليهود بالمغضوب عليهم، ومن يقرأ تاريخ المسيحية يدرك صدق هذا 
الوصف، فقد ركز المسيحيون على الروح أكثر من العلم، فظهر فيهم قديسين كثير، ضربوا أروع األمثلة في الزهد 

همال الجسد كلية، ال ينافسهم فيه ا أحد من أتباع الديانات األخرى، إن استثنينا رهبان والتجرد. إلى درجة التطرف وا 
 الديانة البوذية والجانتية. 

وهذا الجانب على أهميت،، فإن، كانت ل، آثار مدمرة على الديانة المسيحية، فظهرت فيها البدع الكثيرة،التي شوهت  
 الشريعة األولى، وحرفتها عن جوهرها. 

ح، بل تعداها إلى الجهل باآلخرين، إذ كانوا ال يجدون فائدة في اإلطالع ولم يقتصر جهل المسيحيين برسالة المسي
 على عقائد اآلخرين، مما ولد لهم جهل تام بها.

 الكنيسة مادية. 2.2
لمادة، والنظر إليها على أنها خطيئة، وأن الخالص يكمن في ازدرائها والهروب منها، نبذلالروح، و  علىالكنيسة  تركيز

على  رجال الكنيسة ورجالها أقبل إذ عكسية، شوهت من خاللها الصورة المثالية عن الكنيسة. ولد بعد ذلك نتائج
باسم المسيح. وتاريخ الكنيسة مليء بالشواهد التي تدل على فساد أخالق الكنيسة  الناس سرقة، والتعدي على أمالكال

، وكذلك يقال عن المسلمين (45)ديورانت، صفحة وجشعها المادي، فمثال صادات أمالك وممتلكات اليهود في اسبانيا
وفي أمريكا سلبت .(415، صفحة 0110)أستوديو، حيث اغتصبت أموالهم وممتلكاتهم وأراضيهم بشكل أكبر وأفضع

 .(01-08)برتولومي ، الصفحات الكنيسة الهنود كل شيء حتى النساء واألطفال والطعام
هذا مع أن الكتاب المقدس يحرم السرقة، ولكن الكنيسة لمفهومها الخاطئ للزهد،وتأثرها بأخالق اليهود الذي يقول 
شعارهم:" أخرق أحرق أسرق أفسق كل ما هو للغير، ألن في ذلك بر ومنفعة للشعب المقدس". تحولت إلى مؤسسة 

 ينية مختصة في السرقة.د
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، يمكن أن نرجع أن جانب كبير من الحروب واإلضطهادات التي قادتها الكنيسة كان جانبها الخفي هو المال ولهذا
يقول المؤرخ ويلز : " إن أول مصدر لمتاعب الكنيسة هو على التحقيق تكديسها للثروة واستكثارها من األموال 

وأن دأبهم هو اصطياد  الثالث عشر أن القساوسة لم يكونوا من األخيار الطيبين ،...وتناقلوا في كل مكان منذ القرن 
 .(001، صفحة 0101)ويلز، المال والتماس التركات"

 
 

 الخاتمة
وهذا ما نجده  والبعد عن الكره والقتل، لقد جاء المسيح ليؤسس عالقة جديدة بين الناس، عنوانها المحبة والتسامح،

 .ومجسدا في حيات،تعاليم، واضحا في 
وقد سار أتباع، في القرون الثالثة على هذا النهج، ولكن لما آل الحكم إليهم في عهد اإلمبراطورية الرومانية، انحرفوا  

يشهد على التاريخ في القسوة والوحشية والهمجية. و  عن نهج معلمهم، وسلكوا طريق األمم األخرى، بل تفوقوا عليهم،
 ذلك.

 واألسباب التي أدت إلى هذا االنحراف الخطير: 
 للمسيحية اإللهي الحفظ غياب -0
 واألتباع المسيح بين العهد طول -0
 االنتقام عقدة -4
 المسيحية لنشر الطاغية الحماسة -3
 سلطة الدينية والسلطة الدنيويةالتداخل بين ال -5
 جناية التأويل على اإلنجيل -4
 المطلقةإدعاء امتالك الحقيقة  -1
 غليب الجانب الروحي على العلميمشكلة ت -5
 مادية الكنيسة -8

وبهذا تحولت المسيحية من ديانة التسامح والمحبة، إلى ديانة الكراهية واالنتقام، تجسد ذلك، في التاريخ األسود  
 الطويل الذي سطرت، الكنيسة في تاريخها.
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