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  ٨-٧: ٤ يوحنا ١

  
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. 

Everyone who loves has been born of God and knows God. 

Whoever does not love does not know God, because God is love.  

1 John 4:7-8 (NIV) 
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  والَتَساُمحُ  الَصليبُ 

  
ُدنا َصْلب سي3ِدنا َيسوع المسيح ِمثا'ً إلھياً لل�  ذين يعانون ُظلماً بسبب طاعتھم يزو3

ھت إليه ، ورغم براء. واستس;مھم للرب ة سي3دنا َيُسوع المسيح الكاملة من التھم الُمھينة التي ُوج3

د  س سي3ُدنا مَ وِبَردD ُمْذِھٍل َمليٍء بالمحبة ، التَ . بالعقاب أو الثأرسل�م بالُحكم غير العادل دون أن ُيَھد3

ْغفِْر لَُھْم أَيا أََبَتاهُ «: قال . الَصْفَح عن الذين عل�قوه على الصليب ، برأفٍة وسماحةٍ  ، يسوع المسيح

ُھْم 'َ َيْعلَُموَن َماَذا َيْفَعلُونَ  َصلِيُب الَمِسيِح ھو ا�ساس ا�لھي . } ٣٤: ٢٣إِْنِجيُل لوقا {  .»�َن�

  .للتسامح الحقيقي

َكَتَب الَرُسول ُبْطُرس في ِرَسالته ا�ُولى إلى المسيحيين ا�وائل أن عليھم ات3باع َمَثِل 

  :الُخُضوع والَمَحب�ة ، قال  المسيح في

ُكْم لَِھَذا ُدِعيُتمْ  بُِعوا ُخُطواِتهِ اَفإِن� . �َن� . ْلَمِسيَح أَْيضاً َتأَل�َم �َْجلَِنا، َتاِركاً لََنا ِمَثا'ً لَِكْي َتت�
ُكْن َيْشتُِم ِعَوضاً َوإِْذ ل�ِذي إِْذ ُشِتَم لَْم يَ ال�ِذي لَْم َيْفَعْل َخِطي�ًة، َو'َ ُوِجَد ِفي َفِمِه َمْكٌر،  ا

ُد َبْل َكاَن ُيَسل3ُم لَِمْن َيْقِضي ِبَعْدلٍ   ٢َرَسائُِل ُبْطُرس الَرُسول  ١{  َتأَل�َم لَْم َيُكْن ُيَھد3
:٢٣-٢١ {  

  

ِس الذي َخَضع َتماماً للَرِب  نا َيُسوع المسيح الطاِھِر المقد� َم الَرُسول ُبطُرس َمَثَل سيد3 َقد�

كما . وقد َبْرَھَن ھذا الَمَثُل اُْسلُوباً في الَمَحب�ة والَطاَعة أَْظَھَرهُ أنِبياء � عندما اْضُطِھدوا. الَقِدير

نب�َھت كلمات سي3ِدنا َيسوع المسيح في إِْنِجيِل َمت�ى إلى أن ا�نبياء ا�قدمين َخَضعوا بإيمان 

  .ضوعھم الحقيقي� للَعلي3 أظھروا إيمانھم وخوبخضوعھم لSضطھاد ھذا ، . لSضطھاد

يَرٍة ِمْن أَْجلِي َكاِذِبينَ  . ُطوَبى لَُكْم إَِذا َعي�ُروُكْم َوَطَرُدوُكْم َوَقالُوا َعلَْيُكْم ُكل� َكلَِمٍة ِشر3
ُھْم َھَكَذا َطَرُدوا اْفَرُحوا َوَتَھل�لُوا �َن� أَْجَرُكْم َعِظيٌم ِفي ٱِ َماَواِت َفإِن� ل�ِذيَن ا �َْنِبَياءَ الس�

َ◌ى {  َقْبلَُكمْ    } ١٢-١١: ٥إِْنِجيُل َمث�

  

أنھم  وا�ھم� . يحمل القُْرآن شھادات بأن ا�نبياء ا�قدمين والُرُسل قد ُرِفضوا واضُطِھدوا

لوا بصبٍر ھذا ا]ضطھاد ، واثقين باZ وحده ليخل3صھم ، ولم يحملوا السيف  بأيديھم ليقتّصوا تحم�

د بشھادة وقدوة ا�نبياء ا�لھيين ، وفي أواخر حياته ،  .من الذين اضطھدوھم رغم معرفة ُمَحم)

  .سيف الموت الدامي وتأب)طَرَفَض ِمثال ُخُضوعھم إلى - 



ُبوْا َوأُوُذوْا َحت�ى أََتاُھْم َنْصُرَنا َو'َ  َبْت ُرُسٌل م3ن َقْبلَِك َفَصَبُروْا َعلَى َما ُكذ3 َولََقْد ُكذ3
َل لِ  َبإِ اْلُمْرَسلِينَ ُمَبد3 ترجمة  –}  ٣٤: ٦سورة ا�نعام { .  َكلَِماِت ّ�ِ َولَقْد َجاءَك ِمن ن�
  -شاكر

  

د الرسول بولس ِرسالة سي3ِدنا َيسوع المسيح ومثل ا�نبياء ، وَرَفَض صراحة ِفكرة الثأر  أك�

Zيمان باSوأضاف جد'ً أن الثأر ا]لھي ھو ، حصراً . بداعي ا]ضطھاد ل  Z' الذي ھو ، امتياز

ة للتقاُتل وَسْفِك دماء من . وحده الحكيم العادل وأدرك أنه من السھل تخي�ل الُغْبِن واللجوء إليه كحج�

  .ب' ُنحِ 

'نه مكتوب لي النقمة انا . ' تنتقموا 'نفسكم ايھا ا'حباء بل اعطوا مكانا للغضب
   .اجازي يقول الرب

'نك ان فعلت ھذا تجمع جمر نار على . عطش فاسقهوان . فان جاع عدوك فاطعمه
   .راسه

  } ٢١-١٩: ١٢رومية  {. 'يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير

  

ب السي3د يسوع تَ أن التساُمح المسيحي َيرھكذا نرى  ِكز على َصليب الُجْلُجلَة حيث تعذ�

ي�ون بأن يعيشوا حياتاً من التساُمح لذلك ، ُيؤَمُر المسيح. المسيح على َيِد ُحْفَنة من الرجال ا�شرار

وتؤم3ن ھذه الدعوة إلى التساُمح إمكانية إح;ل . تجاه الجميع ، حتى أُو'ئك الذين يضطھدونھم

ھاً حتى على ا�عداء الذين ُيِكّنون لنا الُبغضاءس;م حقيقّي في البشرّية ،  . �نھا تعتنِق رداً منز�

غريزتنا الطبيعية الحيوانية تدعونا إلى الثأر ومعاقبة من نشُعُر أن�ھم قد أساؤوا إلينا عن غير حق ، 

  .حقيقّية كانت ھذه ا]ساءة أم خيالية

  حُ امُ سَ والتَ  :مُ سْ ا�ِ 

 ةحقيقيّ  سٍ سُ أُ  ةلSس;م أي تَيْرفُُض ا]س;م صليب السي3د يسوع المسيح ؛ نتيجة لذلك ، ليس

ُيقاتِلوھم حتى يزول ا]ضطھاد " وفي الواِقع ، يأُمُر القُرآن المسلمين بأن . ا]ضطھاد هِتجاللتساُمِح 

ھذا الموقف من ا]ضطھاد يتعارض بشكل دراماتيكيD مع ا]يمان ).  ١٩٣: ٢ُسوَرة الَبَقرة " ( 

  ) ٣٤: ٦أُْنُظر ُسوَرَة ا'نعام ( المسيحّي ومع مواقِف ا�نبياء ا]لھيين 



ِ َفإِِن انَتَھوْا َف;َ ُعْدَواَن إِ'� َعلَى َوَقاتِ  ّZِ يُن لُوُھْم َحت�ى 'َ َتُكوَن فِْتَنٌة َوَيُكوَن الد3
الِِمينَ    -ترجمة شاِكر – } ١٩٣: ٢سورة البقرة  {. الظ�

  

د أنه من ا�فضل أن ُيْذَبَح المرُء وھو ُيقاِتل على أن يتحم�ل عذاب  تقول تعاليم ُمَحم�

والِعقاب . َتْصِريح القُْرآن ھذا غير منطقيD إذ أن الَذْبَح إو الَقْتَل أسوأ من ا]ضطھاد. ا]ضطھاد

م عليه أو اضطھادهالِعقاب ل القانوني لَقْتِل أََحِدھم ھو دائماً أشد� صرامة من إنھا دعوة . مجّرد التھك�

د أتباعه بامتشاق  لقد أمر. قوية للتحرك والحرب إذا ما شعر المسلم أنه ُمھان أو مضطھد ُمَحم�

  .السيف والقتال بد'ً من الِثَقة بعدالة �

ْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة أََشد� ِمَن اْلَقْتِل َو'َ  َواْقُتلُوُھْم َحْيُث َثِقْفُتُموُھْم َوأَْخِرُجوُھم م3
فِيِه َفإِن َقاَتلُوُكْم َفاْقُتلُوُھْم َكَذلَِك َجَزاء  ُتَقاِتلُوُھْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحت�ى ُيَقاِتلُوُكمْ 

  } ١٩١: ٢سورة البقرة  {. اْلَكاِفِرينَ 

  

ب أن تستِمر� ھذه الحرب على غير المسلمين حتى ُيْرَفَع ا]ضطھاد عن المسلمين  توج�

د   .ساُمِح وإلغاء اfخرينإنھا دعوة شھوانية لعدم الت. وحتى َتْسَتْسلِم الشعوب كل�ھا لسلطة ديانة ُمَحم�

يُن ُكل�ُه Zِّ َفإِِن انَتَھْوْا َفإِن� ّ�َ ِبَما َيْعَملُونَ   َوَقاتِلُوُھْم َحت�ى 'َ َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الد3
  -ترجمة شاكر –}  ٣٩: ٨ سورة ا�نفال {. َبِصيرٌ 

  

ِق ا]س;م ، على غير الُمْسلِمين الخضوع لSس;م ودفع الجزية تعبيراً عن ا عِتراِفھم بتفو�

يدعو القُرآن المسلمين إلى َجْعِل . وكذلك كي يشعروا بأنھم خاِضعون وأدنى منِزلة من المسلمين

.غير المسلمين في َوْضٍع أدنى وُمھانين داخل المجتمع ا�س:مي الحقيقيّ 

١
  

َم ّ�ُ َوَرُسولُُه َو'َ َقاِتلُوْا ال�ِذيَن 'َ ُيْؤِمُنوَن بِاZِّ َو'َ ِباْلَيْوِم اfخِ  ُموَن َما َحر� ِر َو'َ ُيَحر3
. َيِديُنوَن ِديَن اْلَحق3 ِمَن ال�ِذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب َحت�ى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُھْم َصاِغُرونَ 

  -ترجمة شاكر –}  ٢٩: ٩سورة التوبة  {

  

.  يجب على المسلمين تقب�ل ا]ھانة وا]ضطھادإذاً ، من الواضح أن�ه ، حسب القُْرآن ، '

أنه . وخاِضعون أدنى منِزلةغير أنه أمكن لھم اضطھاد غير المسلمين حتى َيْشُعر ھؤ'ء أن�ھم 

                                                 
1
 The Qur'an calls upon Muslims to make no-Muslims dhimmis, a religious status that puts non-

Muslims into an inferior and oppressed position within a true Islamic society. 



ه للمسلمين ، وأن يكون من الِخصال  لغريب أن ' يكون ا]ضطھاد أمراً شائناً إ' إذا ما وج3

  .ير المسلمين لسلطة ا]س;مالمباركة إذا ما اُسُتْعِمَل ]خضاع غ

  النھاية

ليست لSس;م أية ركيزة للتساُمِح مع غير المؤمنين إذ َرَفض موت السي3د يسوع المسيح 

على العكس من ذلك ، يرى المسيحّيون في َرْفَض المسيح واضطھاِده . الُجلُجثةمصلوباً على 

َباع طَ  ٍك وداِفٍع لھم 'ت3 ريق العذاب وا]ضطھاد و]ظھار الَرْحَمة وموته على الصليب أقوى ُمَحر3

ل اللُجوء إلى القوة والسيف في مواجھة دَ بَ وَ . على حٍد سواء دِ حِ لْ والفضيلة ومحب�ة الخاطئ والمُ 

، إلى الِثَقة باZ الذي ھو وحده الراعي ا�مين  ا�قدمينا]ضطھاد ، ُيْدَعى المسيحّيون ، كا�نبياء 

  .والقاضي بين كل البشر

  . 'ن لھم ملكوت السموات.ى للمساكين بالروح طوب

  . 'نھم يتعزون.طوبى للحزانى 

  . 'نھم يرثون ا'رض.طوبى للودعاء 

  . 'نھم يشبعون.طوبى للجياع والعطاش الى البر 

  . 'نھم يرحمون.طوبى للرحماء 

  . 'نھم يعاينون �.طوبى ل;نقياء القلب 

  .  يدعون'نھم ابناء �.طوبى لصانعي الس;م 

  . 'ن لھم ملكوت السموات.طوبى للمطرودين من اجل البر 

  . طوبى لكم اذا عّيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين

فانھم ھكذا طردوا ا'نبياء الذين .'ن اجركم عظيم في السموات .افرحوا وتھللوا 
  } ١٢- ٣: ٥متى  {. قبلكم


