صلِيب
َ  التَ َسا ُمح وال، اإل ْسالم
ِ
Islam, Tolerance, and the Cross

﴿﴾ ﴿﴾
ض َنا َبعْ ضا ً ألنَّ ال َم َح َّب َة ِھ َي
َ ْ} أَ ُّيھا األَ ِح َّبا ُء لِ ُن ِحبَّ َبع
. ُِم َن  َو ُك ُّل َمنْ ُي ِحبُّ َف َق ْد وُ لِدَ ِم َن  َو َيعْ ِرف
{ َو َمنْ ال ُي ِحبُّ لَ ْم َيعْ ِرفِ  ألنَّ  َم َح َّب ٌة
٨-٧: ٤  يوحنا١
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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سا ُم ُح
ليب وال َت َ
ص ُ
ال َ
ص ْلب س ِّيدِنا َيسوع المسيح مِثاالً إلھيا ً للَّذين يعانون ُ
ظلما ً بسبب طاعتھم
يزوِّ ُدنا َ
واستسالمھم للرب .ورغم براءة سيِّدنا َيسُوع المسيح الكاملة من التھم المُھينة التي وُ جِّ ھت إليه ،
وب َر ٍّد م ُْذھ ٍِل َملي ٍء بالمحبة  ،ال َت َمس س ِّي ُدنا
سلَّم بالحُكم غير العادل دون أن ُي َھ ِّدد بالعقاب أو الثأرِ .
ص ْف َح عن الذين علَّقوه على الصليب .قال َ » :يا أَ َب َتاهُ أ ْغفِرْ لَ ُھ ْم
يسوع المسيح  ،برأف ٍة وسماح ٍة  ،ال َ
يح ھو األساس اإللھي
ُون َم َاذا َي ْف َعلُ َ
ألَ َّن ُھ ْم الَ َيعْ لَم َ
صل ُ
ون« } .إِ ْن ِجي ُل لوقا َ .{ ٣٤: ٢٣
ِيب ال َمسِ ِ
للتسامح الحقيقي.
الرسُول ب ُْطرُ س في ِر َسالته األُولى إلى المسيحيين األوائل أن عليھم ا ِّتباع َم َث ِل
ب َ
َك َت َ
المسيح في ُ
الخضُوع وال َم َحبَّة  ،قال :
ألَ َّن ُك ْم لِ َھ َذا ُدعِ ي ُت ْمَ .فإِنَّ ا ْلمَسِ ي َح أَيْضا ً َتأَلَّ َم ألَجْ لِ َناَ ،تاركا ً لَ َنا ِم َثاالً لِ َكيْ َت َّت ِبعُوا ُخ ُ
طوا ِت ِه.
ِ
الَّذِي لَ ْم َي ْف َع ْل َخطِ ي ًَّةَ ،والَ وُ ِجدَ فِي َف ِم ِه َم ْكرٌ ،الَّذِي إِ ْذ ُ
ش ِت َم لَ ْم َي ُكنْ َي ْشتِ ُم عِ َوضا ً َوإِ ْذ
الرسُول ٢
ان ي َُسلِّ ُم لِ َمنْ َي ْقضِ ي ِب َع ْد ٍل } َ ١ر َسا ِئ ُل ب ُْطرُ س َ
َتأَلَّ َم لَ ْم َي ُكنْ ُي َھ ِّد ُد َب ْل َك َ
{ ٢٣-٢١:
ب
للر ِ
ضع َتماما ً َ
س الذي َخ َ
َق َّد َم َ
الرسُول بُطرُ س َم َث َل سي ِّدنا َيسُوع المسيح الطاھ ِِر المق َّد ِ
أنبياء  عندما اضْ ُ
َ
ط ِھدوا .كما
ال َقدِير .وقد َبرْ َھ َن ھذا ال َم َث ُل اُسْ لُوبا ً في ال َم َحبَّة
والط َ
اعة أَ ْظ َھ َرهُ ِ
ضعوا بإيمان
يل َم َّتى إلى أن األنبياء األقدمين َخ َ
ج ِ
ن َّب َھت كلمات س ِّيدِنا َيسوع المسيح في إِ ْن ِ
للعليِّ .
لإلضطھاد .وبخضوعھم لإلضطھاد ھذا  ،أظھروا إيمانھم وخضوعھم الحقيقيَّ َ
ُ
ين.
ير ٍة مِنْ أَجْ لِي َكاذ ِِب َ
طو َبى لَ ُك ْم إِ َذا َع َّيرُو ُك ْم َو َط َر ُدو ُك ْم َو َقالُوا َعلَ ْي ُك ْم ُك َّل َكلِ َم ٍة شِ رِّ َ
ِين
ٱِ ْف َرحُ وا َو َت َھلَّلُوا ألَنَّ أَجْ َر ُك ْم عَظِ ي ٌم فِي ال َّس َم َاوا ِ
ت َفإِ َّن ُھ ْم َھ َك َذا َط َر ُدوا األَ ْن ِب َيا َء الَّذ َ
جي ُل َم َّ
ث َ◌ى { ١٢-١١: ٥
َق ْبلَ ُك ْم } إِ ْن ِ
ُ
واضط ِھدوا .واألھ ُّم أنھم
يحمل القُرْ آن شھادات بأن األنبياء األقدمين والرُ سُل قد رُ فِضوا
بصبر ھذا اإلضطھاد  ،واثقين با Zوحده ليخلِّصھم  ،ولم يحملوا السيف بأيديھم ليقتصّوا
تحمَّلوا
ٍ
من الذين اضطھدوھم .رغم معرفة ُم َح َّمد بشھادة وقدوة األنبياء اإللھيين  ،وفي أواخر حياته ،
ضوعھم إلى  -وتأ َّبط سيف الموت الدامي.
ض مِثال ُخ ُ
َر َف َ

ص َبرُ و ْا َعلَى َما ُك ِّذبُو ْا َوأ ُ ُ
وذو ْا َح َّتى أَ َتا ُھ ْم َنصْ ُر َنا َوالَ
َولَ َق ْد ُك ِّذ َب ْ
ك َف َ
ت رُ ُس ٌل مِّن َق ْبلِ َ
ِين } .سورة األنعام  – { ٣٤:٦ترجمة
ُم َب ِّد َل لِ َكلِ َما ِ
اءك مِن َّن َبإِ ْالمُرْ َسل َ
 َولَ ْقد َج َ
ت ِّ
شاكر-
ض صراحة فِكرة الثأر
ور َف َ
أ َّكد الرسول بولس ِرسالة س ِّيدِنا َيسوع المسيح ومثل األنبياء َ ،
بداعي اإلضطھاد لإليمان با .Zوأضاف جدالً أن الثأر اإللھي ھو  ،حصراً  ،امتياز ال Zالذي ھو
وس ْفكِ دماء من
ْن واللجوء إليه كحجَّ ة للتقا ُتل َ
وحده الحكيم العادل .وأدرك أنه من السھل تخيُّل ال ُغب ِ
ال ُن ِحب.
ال تنتقموا النفسكم ايھا االحباء بل اعطوا مكانا للغضب .النه مكتوب لي النقمة انا
اجازي يقول الرب .
فان جاع عدوك فاطعمه .وان عطش فاسقه .النك ان فعلت ھذا تجمع جمر نار على
راسه .
اليغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير } .رومية { ٢١-١٩:١٢
الجُلجُ لَة حيث َّ
ْ
تعذب السيِّد يسوع
صليب
ھكذا نرى أن التسامُح المسيحي َير َتكِز على َ
المسيح على َي ِد ُح ْف َنة من الرجال األشرار .لذلك  ،يُؤ َمرُ المسيحيُّون بأن يعيشوا حياتا ً من التسامُح
تجاه الجميع  ،حتى أُوالئك الذين يضطھدونھم .وتؤمِّن ھذه الدعوة إلى التسامُح إمكانية إحالل
سالم حقيقيّ في البشريّة  ،ألنھا تعتنِق رداً َّ
منزھا ً حتى على األعداء الذين ُي ِك ّنون لنا البُغضاء.
غريزتنا الطبيعية الحيوانية تدعونا إلى الثأر ومعاقبة من نش ُع ُر أ َّنھم قد أساؤوا إلينا عن غير حق ،
حقيقيّة كانت ھذه اإلساءة أم خيالية.

سا ُم ُح
اإلِ ْسال ُم وال َت َ
ُ
س حقيق ّية
َيرْ فُضُ اإلسالم صليب السيِّد يسوع المسيح ؛ نتيجة لذلك  ،ليست لإلسالم أية أ ُس ٍ
للتسام ُِح تِجاه اإلضطھاد .وفي الواقِع  ،يأمُرُ القُرآن المسلمين بأن " يُقاتِلوھم حتى يزول اإلضطھاد
ُورة ال َب َقرة  .( ١٩٣: ٢ھذا الموقف من اإلضطھاد يتعارض بشكل دراماتيكيٍّ مع اإليمان
")س َ
المسيحيّ ومع مواقفِ األنبياء اإللھيين ) أ ُ ْن ُ
ُور َة االنعام ( ٣٤: ٦
ظر س َ

ان إِالَّ َعلَى
َ Zفإِ ِن ان َت َھو ْا َفالَ ع ُْد َو َ
ون ال ِّدينُ ِ ّ ِ
ون فِ ْت َن ٌة َو َي ُك َ
َو َقا ِتلُو ُھ ْم َح َّتى الَ َت ُك َ
َّ
ِين } .سورة البقرة  – { ١٩٣: ٢ترجمة شاكِر-
الظالِم َ

تقول تعاليم م َُحمَّد أنه من األفضل أن ي ُْذ َب َح المر ُء وھو يُقاتِل على أن يتحمَّل عذاب
اإلضطھادَ .تصْ ِريح القُرْ آن ھذا غير منطقيٍّ إذ أن َ
الذ ْب َح إو ال َق ْت َل أسوأ من اإلضطھاد .والعِقاب
القانوني ل َق ْت ِل أَ َحدِھم ھو دائما ً أش ُّد صرامة من العِقاب لمجرّ د التھ ُّكم عليه أو اضطھاده .إنھا دعوة
قوية للتحرك والحرب إذا ما شعر المسلم أنه مُھان أو مضطھد .لقد أمر م َُحمَّد أتباعه بامتشاق
السيف والقتال بدالً من ال ِث َقة بعدالة .
ْث َث ِق ْف ُتمُو ُھ ْم َوأَ ْخ ِرجُ وھُم مِّنْ َحي ُ
َوا ْق ُتلُو ُھ ْم َحي ُ
ْث أَ ْخ َرجُو ُك ْم َو ْال ِف ْت َن ُة أَ َش ُّد م َِن ْال َق ْت ِل َوالَ
ُت َقا ِتلُو ُھ ْم عِ ندَ ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام َح َّتى ُي َقا ِتلُو ُك ْم فِي ِه َفإِن َقا َتلُو ُك ْم َفا ْق ُتلُو ُھ ْم َك َذل َِك َج َزاء
ين } .سورة البقرة { ١٩١: ٢
ْال َكاف ِِر َ
توجَّ ب أن تستمِرَّ ھذه الحرب على غير المسلمين حتى يُرْ َف َع اإلضطھاد عن المسلمين
وحتى َتسْ َتسْ لِم الشعوب كلُّھا لسلطة ديانة م َُحمَّد .إنھا دعوة شھوانية لعدم التسام ُِح وإلغاء اآلخرين.
ون ال ِّدينُ ُكلُّ ُه ِ َّ Zفإِ ِن ان َت َھ ْو ْا َفإِنَّ ّ
ون
ون ِف ْت َن ٌة َو َي ُك َ
َو َقا ِتلُو ُھ ْم َح َّتى الَ َت ُك َ
َ ِب َما َيعْ َملُ َ
بَصِ ي ٌر } .سورة األنفال  – { ٣٩: ٨ترجمة شاكر-
بتفو ِق اإلسالم ،
على غير المُسْ لِمين الخضوع لإلسالم ودفع الجزية تعبيراً عن اعتِرافِھم ُّ
منزلة من المسلمين .يدعو القُرآن المسلمين إلى َج ْع ِل
وكذلك كي يشعروا بأنھم خاضِ عون وأدنى ِ
الحقيقي.
ض ٍع أدنى و ُمھانين داخل المجتمع اإلسالمي
ّ
غير المسلمين في َو ْ

١

ُون َما َحرَّ َم ّ
 ُ َو َرسُولُ ُه َوالَ
اَ Zوالَ ِب ْال َي ْو ِم اآل ِخ ِر َوالَ ي َُحرِّ م َ
ون بِ ّ ِ
ِين الَ ي ُْؤ ِم ُن َ
َقا ِتلُو ْا الَّذ َ
اب َح َّتى يُعْ ُ
ُون.
صاغِ ر َ
طو ْا ْال ِج ْز َي َة َعن َي ٍد َو ُھ ْم َ
ِين أُو ُتو ْا ْال ِك َت َ
ِين ْال َح ِّق م َِن الَّذ َ
ون د َ
َيدِي ُن َ
} سورة التوبة  – { ٢٩: ٩ترجمة شاكر-
إذاً  ،من الواضح أ َّنه  ،حسب القُرْ آن  ،ال يجب على المسلمين تقبُّل اإلھانة واإلضطھاد.
منزلة وخاضِ عون .أنه
غير أنه أمكن لھم اضطھاد غير المسلمين حتى َي ْشعُر ھؤالء أ َّنھم أدنى ِ
1

The Qur'an calls upon Muslims to make no-Muslims dhimmis, a religious status that puts nonMuslims into an inferior and oppressed position within a true Islamic society.

لغريب أن ال يكون اإلضطھاد أمراً شائنا ً إال إذا ما وجِّ ه للمسلمين  ،وأن يكون من الخِصال
المباركة إذا ما اُس ُتعْ ِم َل إلخضاع غير المسلمين لسلطة اإلسالم.

النھاية
ليست لإلسالم أية ركيزة للتسام ُِح مع غير المؤمنين إذ َر َفض موت السيِّد يسوع المسيح
ض المسيح واضطھادِه
مصلوبا ً على الجُلجُثة .على العكس من ذلك  ،يرى المسيحيّون في َر ْف َ
الرحْ َمة
وموته على الصليب أقوى م َُحرِّ كٍ وداف ٍِع لھم ال ِّت َباع َطريق العذاب واإلضطھاد وإلظھار َ
والفضيلة ومحبَّة الخاطئ وال ُم ْل ِح ِد على ح ٍد سواءَ .و َب َدل اللجُ وء إلى القوة والسيف في مواجھة
اإلضطھاد  ،ي ُْد َعى المسيحيّون  ،كاألنبياء األقدمين  ،إلى ال ِث َقة با Zالذي ھو وحده الراعي األمين
والقاضي بين كل البشر.
طوبى للمساكين بالروح .الن لھم ملكوت السموات.
طوبى للحزانى .النھم يتعزون.
طوبى للودعاء .النھم يرثون االرض.
طوبى للجياع والعطاش الى البر .النھم يشبعون.
طوبى للرحماء .النھم يرحمون.
طوبى لالنقياء القلب .النھم يعاينون .
طوبى لصانعي السالم .النھم ابناء  يدعون.
طوبى للمطرودين من اجل البر .الن لھم ملكوت السموات.
طوبى لكم اذا عيّروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين.
افرحوا وتھللوا .الن اجركم عظيم في السموات .فانھم ھكذا طردوا االنبياء الذين
قبلكم } .متى { ١٢-٣: ٥

