
 ٢٩٦الرسـالة 
 

  هل الدفاع عن النفس والدخوُل فى حرب جائز ِكتابيا؟هل الدفاع عن النفس والدخوُل فى حرب جائز ِكتابيا؟
 

(Arabic – Is self-defense to the point of war biblical?) 
 

  ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ا؟ا؟دخوُل فى حرب جائز ِكتابيدخوُل فى حرب جائز ِكتابيوالوالهل الدفاع عن النفس هل الدفاع عن النفس          : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes           :يجيبنا على هذا السؤال

      The Complete Book of Bible Answers                               : فى كتابه
 

 اختلفَلقدالم سيحيونلقر ون مدوِمنَا هذا ٍةتعدحتى يووَل هذا الموع حض. نَفهاكا نَهتَ وجانفتَختِلظر م: 
 

 وجوجهالقاِئالقاِئ ::األولىاألولىظر ظر ة النّة النّهلونلونبأن أأ   بأنسلوبسلوبع ع ددم المم المقاوقاومةِِةمه ه ووتعليم تعليم الر الر ببي ي سسوعوع....وي تمسكبهذا الم بأد 
مونسيحيكثير وني عب" رفونأنصالمار الس"وه دفهمع دوء إلى م اللجنِفالعأو الح ى حلِّ ِفِبرنَ المازاتع.ويقفون  
فَوِقمالم عارِةضبح د كلِّزم ضم يلن جأ إلى مقاوِةمالع دوان بالعدانو.عتِق ويدأ ونطأ فاِد خَنّها كَ أنّنَحمسيحيين 

ال ال " :ة يقوُلوميى رِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفوُلس الرولس ببكتَو .اببن األسظر ع النَضر بغَشَ البن ِمرينى اآلخَنؤِذ
 ١."بب الر الر يقوُل يقوُلىىازازججأأا ا نَنَأأة ة قمقم الِن الِنىىلِِل  مكتوبمكتوب  ههنّنّألأل. . بِِبضضلغَلغَ ِل ِلاناًاناًطوا مكَطوا مكَ اع اع بْل بْلاءاءحبحبا األا األههييأأ  كمكمنفِسنفِس أل ألواواممتنتِقتنتِق

 

 وأصحذِلاب الك مبأ ِلدلسالم وعدم المقاوةمابقُ السذكر ه .عتِقيدأنّون ِمه طأ الدِّ الخَنى  ِفن النفسفاع ع
جوِفميع الظرواألح الو .ووجظر ِتة النّهلكم لوِك ِفى أساسة على بنيالسالح اِةيتِخذينم   سيحالم وعسي ديالس

  االتجاهارضع يوهوJohn Yoder  "ىسيِحالم المة الساعيد"  بِهمعِلي ا م علىءاوبنَ. ِلنقتِدى بِهنموذجاً لنَا 
السى ِلاِسيلحِلِةكوم فاع لدعباستخْولِةن الد ام األسِلدنَاِدى بو. ة الفتاكَِةحِذاألخْيبسي ِةاسالم سِةالمإلى الح دى األقص .

 هداًستشْ م.نم على األيكربض ينمر ِلس األيد الخَِةار بإدنفَ العبنج تَوه و.سيح الموعس ي تعليمو هذا هإن: ويقوُل
بما جاءبإنجيل متى األص س إذ قاَلاِمخَاح الحالر بي سِفوع ى مِهظِتِعوبل على الج :"سسممعتمنّنّأأ  عتمهقيَل قيَله ع ع ييننبع ين ين  بع
  ادادررأأ  ننوموم. . ضاًضاًييأأ   اآلخر اآلخر له لهن فحوْلن فحوْلمميي األ األككدِّدِّ على خَ على خَكك لطم لطمنن م مبْلبْل  ..رروا الشّوا الشّال تقاومال تقاوم  :: لكم لكمقوُلقوُلأأا فا فنَنَأأ  ااممأأوو. . نن بِس بِسننوِسوِس
   ٢."ننيي اثنَ اثنَههعع م مبب فاذه فاذهداًداًاِحاِح و و ميالً ميالًركركخّخّ س سننوموم  ..ضاًضاًييأأ  اءاءدد الر الر له لهكك فاتر فاترذ ثوبكذ ثوبكاخُاخُ وي ويككمماِصاِصخَخَ ي يننأأ
 

 إنوج ة نظره "John Yoder"طريقَ أ نالح اِةيِصنتَ المعلى الشِّةر رالو حوأنج على  غلِبلتَل ِلاِئس 
عدِةاوان ألخيِه اإلنسان اإلنسه تجنّو ببِتِد التقي األنِظلك ِةمِة االجتمو اعيالسيالِت العتيقِةِةاسي لوِب بأسامُلى تتع 
السياسة العالمية فى   بِهتْمى اتس الِذنِفل بالعامع التَِةاءنَ دن عفَشَ كَوعس يب الر إن."ننسِّسِّالالن بن بسسالالن ون وعيعيالال ب بننييععالال"

 ان كَكذِلِل. الك الهِةاوير إلى هِدحنْ المرىع البشَجتمى الم فَِثَاِد الح البغيضرافَِح االنٍةد بِشم وقاو.نا الحاضروقت
. ِث ِفى المجتمعومِة االنِحراِف الحاِدمقا و.لعالمية المتجهة إلى العنفالسياسة اوا فضر ي أنينسيحي على الماماًزِل

 األولى ِهالِتى رس ِفوُلس الرطرس بهنْ عب كت فلقد..ثاالً ِموعس يب الرذينتِخ م.حتى الصليبِصهم واتباع مخِل
األصتِِتذ شُذ شُإإ  ىىذِِذالال": ىاح الثاِنحمملم لم يكن يكن ي تِِتشْشْ يمِع ِعم وإإوو  ضاًضاًوذ تألمذ تألملم لم يكن يكن ي ي ههدددانان كَ كَ بْل بْلدي سلِّسلِّ يملِِل  مممنىى يقِض يقِضنبع ٣."للدد بع  

 

 لقدج اءالِة برسي عقوب األصحمِِم": ابعاح الرنأأ  نييننالح الح رروبوالخُ والخُوب صصوماتُاتُومبينكم بينكم ألي ألي سِم ِمتْتْس ننه ا ِما ِمنَنَ هناِتاِت لذ لذنكمكم  
المالمححاربأأ  ىى ِف ِفةِِةاربععضاِئاِئضكمتشتَ ."؟كمهونتمتِل ولستم تقِت. كونلونِس وتحدونتقِد ولستم رأ وناِصتخَ. الوا تنَنمون 

وتحاربونمتِل ت ولستمن ألكونكمون ال تطلب. "تطلبتطلبونونولستم تأخُ تأخُ ولستم ذونأل ألذون نكمنكمتطلب تطلب وناًوناً رديكَكَ ِل ِل رديىاِتاِت لذ لذىىقوا ِفقوا ِف تنِف تنِفىكمكم". 
 ماًِدستخْ ميفه سى استّلالِذ ِهتلميِذ ِلوعس يب الرا قاله مرينشْس والِعِدااح السح األصِهى إنجيِل ِف متى البشيرروذكَ

                                                
          لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،    ١٩: ١٢ الرسول إلى مؤمنى رومية   رسالة بولس    ، ٣ – ١: ٤وب  رسالة يعق١
   ٤١ – ٣٨: ٥ إنجيل متى ٢
                ٢٣: ٢ رسالة بطرس الرسول األولى ٣

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://www.whitworth.edu/Academic/Department/PoliticsHistory/Faculty/YoderJohn/Index.htm
http://www.whitworth.edu/Academic/Department/PoliticsHistory/Faculty/YoderJohn/Index.htm
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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إياه .وهذا هالنّو الِكص تابىلم ا حإإوو": ثَدذا واِحاِحذا ودِم ِمد ننالذين الذين م م ععي ي سسوعوعم م ي دي دددهواستّل واستّله س س يفهيفهوض وض ررببع ع ببدرئيس  رئيس د 
   ١."ونونكُكُهِلهِل ي يفِِفيي بالس بالسفَفَيي الس السذونذونأخُأخُ ي يلذينلذين ا ا كّل كّلننألأل  ..ههانَانَلى مكَلى مكَإإ   سيفك سيفكددرر""  ::وعوعسس ي ي له له فقاَل فقاَل..""ههذنَذنَأأ   فقطع فقطعةِِةنَنَههالكَالكَ
  

 م إنّه....وعوعسس ي يببى تعليم الرى تعليم الرة ِفة ِفريريههوو النقطة الج النقطة الجسس لي ليةِِةممقاوقاوم المم المدد ع عسلوبسلوبأأ   بأن بأنلونلونالقاِئالقاِئ: ةة النظر الثانيهوج 
ؤِكيدونأن أسلوب ع دم المقاوِةمورفض التسلح لي سه والنقطة الج وهة ِفريى تعليم الربي سفالِذ. وعى جاء 

 .الو األحى كلِّز ِفاِئعل ج ِفد رس لينم على األيبكرض نمر ِلس األيد الخَِةارس بإداِماح الخَحل متى األصبإنجي
فيسوعنفس هم ا أدارح رخَاًفي داآلخَه ر.حين لطم هأح دأع الِساِءض نهدريمالي وِدهف. ىلقدج اءا وحنَ بإنجيل ي

األصالثاِماحح شَن عرأن  :"ررئيسسأَل سأَلةِِةهنَهنَ الكَ الكَئيس ي ي سسوعوعع ع نهِِه تالميِذ تالميِذنوع وع نأأ. . هِِه تعليِم تعليِمنججابابههي ي سسوعنَنَأأ""  ::وعا كلمتُتُا كلمالع الع المالم  
ععالنينَنَأأ  ..ةةالنيا علّمىى حين ِف حين ِف كّل كّلتُتُا علّمالم الم ججمىىع وِفع وِفماله اله يكل حيكل حيثُثُيي جتِمجتِم يععالي الي ههودودد فاِءفاِء الخَ الخَىىوِفوِف  ..ماًماًاِئاِئ دلم تكلتكلأأ   لممبشَ بشَم ىءٍٍءى..ولم ا قاَلا قاَل ولم  

هذا لطمهذا لطمي ي سسوعوعو اِحاِح ودِم ِمد نالخُ الخُن دام كَام كَدانأهكَ أهكَ::الًالً قاِئ قاِئفاًفاً واِق واِقان ذا تجذا تجاوباوبر ر ئيسالكَ الكَئيس هأأ  ..؟؟ةِِةنَنَهججابابههي ي سسوعإإ""  ::وعنتُتُ كنْ كنْنقد قد تكلم تُتُ تكلم  
راًراًديفاشْ فاشْدي ههددعلى الر دِِد على الرىإإ و و..ىننح فِل فِلسناًسناً ح ماذا تاذا تمضضرب٢."؟؟ىىنِِنرب  
 

 إنالم بيِمأ التعلدىود بال المقصظِةوِعميتِض. بل على الجنْ ِمحهالم سيِح أنىال ي جوزله أن ي إذا ِهنفِس ِلثأر 
أهينأو افترى ِتثُلفِم. ِه علي لكاِتانَ اإلهال ته ددنَ أموذِل. هكفُختِل يع نلز وم الدن النفس ِففاع عالِةى حاٍب اغتص 
أواِء اعتداحفَ س .والتباع يسا لنَثاٍلِمكَ وع.منَ يلزنتذكَا أن رسيح أناِء المدم إبدع أي ة مقاوخْ شٍَةمّنْ ِعٍةصيدلبِه ص 
ذ نْ مانى كَ الِذهىاإلل بير التدم كَان يتمه ألنِّه عليض القبيسوع بنّ يتجلمف. ةامية السة الفريداص الخَهتَوع ودقُيتِف

  انان كَ كَ فقد فقدا هذا كلها هذا كلهممأأوو":  بإنجيل متىاء جولقد. مل اهللاح كَة بِهاص الخَاتُو النبم تِتىكَوِل. ةريشَالص البخَاألزل ِل
 دنْ ِعِهمِتد ِخاء أثنَهنّ ولِك الصلبمِت يثُي ح أورشليموح نَههج وبو صوعس يب الر أنعوم. "اءاءنبينبي األ األ كتب كتبلََلمم تكَ تكَىىكَكَلِِل
ماولِةحالي وِدهالقب ِهض علي مذِلقاو كاألم ر.اِهللا توقيتَ ألن ِت لمو وعسالكَي فارىدعأتَى ب يكن  وحنَا  . لمفبإنجيل ي
سجُليالو حى :"فرفعفرفعالي الي ههودِح ِحود ججارارة لية ليررجمجموهأأ  وهمما يا يسسوعى وخَى وخَاختفَاختفَ ف فوعررجِم ِمج نناله اله يكل مىى ِف ِفازاًازاًجتَجتَيكل مو و سطِِطسهمهمو و ممضى ى ض

ى ِف  متى البشيرر ذكَ فلقد.ن النفسفاع ع الدِّد ِض أنّه بِهوداًقص م يكن لمبال مقاومٍةآلالم  ِلوعس يَلم تحإن ."ااذذهكَهكَ
  ىىببأألى لى إإ  طلبطلبأأ  ننأأ   اآلن اآلنستطيعستطيعأأ ال  ال ىىنِّنِّأأ  أتظنأتظن": ه أذنَ وقطعِةنَهئيس الكَ ردب عبر ضنم ِلوعس يب الرقوَل ِهإنجيِل
فيقدفيقدمأأ  ىى ِل ِلمكثرِم ِمكثر ناثنَ اثنَن ىىع شَشَ عررج ج يِم ِمشاًشاًي ننالم فكَفكَ  ..؟؟ةِِةكَكَالِئالِئ الميتكَ تكَفَفَي ملُُلمالكتب نّنّأأ   الكتبههكَ هكَه ذا ينبأأ  ىىغِِغذا ينبننيكون ٣."؟؟ يكون  

 

 ِمونالوج الِكِةه ضاًِةتابيبخُ أي صسألِةوص مافَ الدن النفسع ع .وهي أن سوعيل صلبِه قبأو ضِهتالميِذ ِلح 
  قوُلاء جرينشْى والِع الثاِناححألصفبإنجيل لوقا ا. ٍفي ساِءر وِشابهميع ثي على بمهعج وشَ.اناًود عوناجهوي سمهأنّ

الربوعسِهتالميِذ ِل ي :"حينأأ  حينررسلتكمِم ِم بال كيس وال بال كيس والسلتكم ززوأأ وال  وال دٍٍدوححذيأأ   هْل هْلةٍٍةذيععووزكمشَ شَزكم ىىءفقاَلفقاَل. . فقالوا الفقالوا ال  ..؟؟ءله له من ن  لِك لِكم
اآلناآلنم م ننله له كيس كيس فلي أخُأخُ فليذهذهو مِِم وززوودذِلذِل كَ كَدكك..  ومومننلي لي سسله له فلي فلي بعبعثو ثو ببههو و ييشتر سشتر سيفاًفاًي".والم قصودبالس ِفينَ ها السالح 
الصى كَ الِذغيراني ِمحلهاِف المسرالي وِدهىلي ِمحىنفس ِمه ناللص وص والحياِتانَوالم ةفترس .يتِضوا ِم لنَحِذن لك 
 ِةبح منِم درتج ن موه ى الحقيِقىسيِح المإن .ن النفسفاع ع الدِةمي على أهِهتالميِذسيح ِل الموعسيفقة او مصالنَ

 ِهلِتاِئ عاِد أفرن ِمداًاِحو ستغيثُ الم كانءاوطر س الخَن ِمهم وإنقاِذ.رينن اآلخَفاع ع أجل الدن ِمِهنفِسمضحياً ب الذاِت
أوأح دِهاِن جيرأو أح ِفاس  النّدى مأزو .رجق حكَلو انع داًوإنّ.  لهال  هانَيتوى داإلون سرذنِقاع لي بِهثَااستغَن م  .
ا وحنَ بإنجيل ياء جفلقد.  مثالًه نفسوعس يبا الرطانَأع لقد. ِهة بنفِسحي التضر األمه كلفَ حتى لوِهِتدجنَِل يهب بْل

األصاِم الخَاححشَس عرِهتالميِذ ِل قوله: "ليليسأل ألس حدٍٍدحح ح بأأ  بععظمِم ِمظم نأأ هذا  هذا ننني ي ضضعأأ  عححددنفس نفس هأأجل جل  أل ألهحب٤."هِِهاِئاِئحب  
 

 كعليى وِت قوتَفأنْ" إلهى كأشكر ..اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتليتك .. عزيزى القارئ 
تِنأسشَافُخَأال " ."د ألنّاًر تَ أنْكىِع م".ار حى ألنِّنمهاحت بك ى نفِستْم. "أصإلى اِهللاخُر ِل العإلى اِهللا.ى الم ى اِمح
ت. ىنِّعِمُلِسر نالس خلِّ وتاِءمف" ."ىِنصزَل نَإنع لىج شٌيو" ." قلبىافُخَ ال يإنتْ قامعلى ح رى ذِل فِفبا  أنَك
طمِئمن".  ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استِك.صقلتَ م نا مي عِدكالّ على و :" هال أخْرج يقبْل إلى نخَارجاًم" . 
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
    ٥٢ – ٥١: ٢٦ إنجيل متى ١
   ٢٣ – ١٩: ١٨وحنا  إنجيل ي٢
                    ٥٤ – ٥٣: ٢٦إنجيل متى      ،   ٥٩: ٨إنجيل يوحنا   ،        ٥١: ٩إنجيل لوقا      ،             ٥٦: ٢٦ إنجيل متى ٣
   ١٣: ١٥   إنجيل يوحنا      ،    ٣٦ -٣٥: ٢٢إنجيل لوقا  ٤
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