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 النص القبطي:
 "لتخضع كل النفوس 

 'u,/ Niben 

 للسلطات العليا 
 eniexoucia et[oci 

 تلك اليت من اهللا توجد سلطة إالَّ ألنه ال  

 mmon exoucia gar sop eb/l en/ 

etsop ebol hiten V] 
والسـلطات الكائنــة (القائمــة) اهللا هـو الــذي أقامهــا فمــن قـاوم الســلطة قــاوم تــدبري  

ألن احلكــام مل يُقــاموا  (احلكــم الصــادر مــن القضــاء). nouhapاهللا. فاســتحق احلكــم 
بل من أجل (من يعمل الشـر)... فهـي يف خدمـة  ،(يعمل) اخلريمن  ةفخا(غري كائنني) إل

 ."اهللا خلريك، ولكن خف إذا عملت الشر ... 

 الخلفية التاريخية:
وردت كلمــــــة  ،يف كنيســـــة اآلبـــــاء الرســـــل حتـــــت حكـــــم اإلمرباطوريـــــة الرومانيـــــة - 

الثالــــث عشــــر مــــن رســــالة  ربــــع مــــرات يف اآليــــات الثالثــــة األوىل مــــن اإلصــــحاحأ"ســــلطة" 
الـــيت تُرمجـــت "ســـلطة"،  έξουσιαالكلمـــة اليونانيـــة و . قـــديس بـــولس الرســـول إىل روميـــةال

الســلطة يف العهــد اجلديــد هــي ف .تعــين القــدرة علــى العمــل وليســت الســلطة بــاملعىن الشــائع
 .القدرة على عمل معني

ويعــين اإلنســان يف كــل اللغــات  ،صــلتعبــري عــرباين يف األ ،"كــل النفــوس"تعبــري  - 
 .Semiticالسامية 

 ٨٣: ٢حســب قــاموس مصــطلحات العهــد اجلديــد اليونانيــة ( "ســلطة" مــةكل - 
واألصـل يف  ،وبالتحديـد "احلكـام" ،وصف بالعليـاولذلك تُ  ،) هي السلطة السياسية٨٤ -

 .)١٣: ٢بطرس  ١ – ٢: ٢تيمو  ١حكام واليات اإلمرباطورية (يطلق على اليونانية 
 قـدبل من أجـل حمبـة اخلـري. و  ،ضوع عن إكراهاخل يُقصد به ال "اخلضوعتعبري " - 



 ٣ 

هـــو خضـــوع يف إطـــار و  ،) عـــن خضـــوع الزوجـــة٢٢: ٥نفـــس الفعـــل يف (أفســـس اســـتخدم 
وأيضــاً  ،)٥ - ١: ٣بطــرس  ١ – ٥: ٢تــيطس  – ١: ٣احليــاة املشــرتكة (راجــع كولوســي 

 ).١٨: ٢بطرس  ١ – ٩: ٢) وللسادة (تيطس ٥١: ٢للوالدين (لوقا 

 للسلطة:الترتيب اإللهي 
) عــــن احلكمــــة اإلهليــــة ١٦ - ١٥: ٨اخللفيــــة الكتابيــــة وردت يف ســــفر األمثــــال ( 

 ،والعــودة اىل أســفار احلكمــة .والرؤســاء حيكمــون (يقضــون) عــدًال" ،الــيت بــا "ميلــك امللــوك
ألنــه  ؛ن امللــك حيكــم بالعــدلأ) تؤكــد ٤: ١٠) وســرياخ (١: ٦وبالــذات حكمــة ســليمان (

والقــدرة علــى العمــل حمــددة مبكانــة  ،ســلطة حمــدودة باملســئوليةحيكــم حســب شــريعة اهللا. وال
: ٢٢ – ٢: ١٥أع  – ٨: ٧لوقـا  – ٩: ٨ن لـه السـلطة حسـب عبـارة قائـد املئـة (مـىت َمـ

١٠(. 
كم الشـرير الـذي ال ا ن احلـأوجدنا  ،إذا قرأنا بإمعان كلمات سفر حكمة سليمان 

 حيكم بالعدل غري مقبول عند اهللا:
يهـا املتسـلطون علـى اجلمـاهري .. جـربوتكم أصـغوا أيها امللوك وتعقلـوا .. أامسعوا " 

حكامـــه يف خدمتـــه، فـــإذا مل حتكمـــوا  الَّ إمـــن الـــرب، ومـــن العلـــي ســـلطانكم .. فمـــا أنـــتم 
نزل علــيكم عقابــاً فســيُ  ،بالعــدل وتعملــوا حســب أحكــام الشــريعة وتســريوا حســب مشــيئته

ب الرفيعــة .. اخل" صــعلــى الــذين حيتلــون املناألن احلكــم يكــون أشــد قســاوة  ؛شــديداً بغتــةً 
يهــا امللـــوك أوجــه كالمــي، لتتعلمـــوا أذاً إلــيكم إ" :وخيــتم هــذا اإلنــذار بقولـــه .)٧ - ١: ٦(

 ).٩: ٦احلكمة فال تضلوا .." (

 حسب شرح ذهبي الفم: "الحاكم"و "،السلطة"التمييز الدقيق بين 
مــن أهــم  ٧ - ١: ١٣ومــا بعــدها مــن العظــات علــى روميــة  ١: ٣٣تعــد العظــة  

ذهـيب الفـم "السـلطة وهكـذا يشـرح  النصوص اآلبائية اليت وصـلتنا مـن عصـر اآلبـاء العظـام.
 اليت من اهللا":

 



 ٤ 

..  ماذا تعين بذلك . من اهللا""يقول (الرسول) ال توجد سلطة إالَّ  
أنا ال أقصد هذا ن كل حاكم خمتار من اهللا؟ جييب (بولس) أهل هذا يعين 

بل عن السلطة نفسها. ألن  ،ئلت. أنا ال أتكلم عن أشخاص احلكامإذا سُ 
ألن  ؛حاكم وحمكومني حىت ال حتدث فوضىهناك (احلياة) تقتضي أن يكون 

ولكن ترتيب احلاكم  ،ن تتحرك للفوضى مثل أمواج (البحر)أالشعوب ميكن 
"ال يوجد  :ل الرسولواحملكومني هو عمل احلكمة اإلهلية. ولذلك ال يقو 

 من اهللا الَّ إألنه ال توجد سلطة  "؛السلطة"بل يقول عن  ،من اهللا" حاكم إالَّ 
 من اهللا. بةٌ ألن السلطات مرتَّ 

بها اهللا للزوج" (السبعينية أمثال "الزوجة يرتِّ  :وعندما يقول احلكيم 
ن أ بألنه هو الذي رتَّ  ؛ب الزواجن اهللا هو الذي رتَّ أفهو يعين  ،)١٤: ١٩

حتى في  ،حد بآخر للشرا الذي يتَّ أمَّ حد كل رجل بامرأة يف الزجية. يتَّ 
(بًا من اهللافإن هذا نفسه ليس مرتَّ  ،شريعة الزواج

0F

، ولكن كما يقول )١
لذلك يرتك الرجل أباه وأمه  ،وأنثى اً ن الذي خلقهما من البدء ذكر "إ :(اهللا)

تكوين  – ٥ - ٤: ١٩(مىت  "ويلتصق بزوجته ويكون االثنان جسدًا واحداً 
ص  ،(راجع الرتمجة االجنليزية ") وهذا ما كان يقصده احلكيم سليمان٢٤: ٢

٥١١.( 
وهــذا بــة مــن اهللا للخــري. وبــني الســلطة املرتَّ  ،ز بــني احلــاكممييِّــ ، إذنالتعلــيم الرســويل 

للســلطة منــا يضــيف هــذه الشــرعية إو  ،هليــةإأو شــرعية  ،هليــةال خيلــع علــى احلــاكم أي صــفة إ
 نفسها.

ـ ،ويدعم ذهيب الفم الفصل بني السـلطة واحلـاكم   ،داً أن اخلضـوع هـو املقصـودمؤكِّ
االبن واألب، الشـيوخ والشـباب، السـيد والعبـد،  –"الرجل واملرأة  :للخضوع اً ويقدم مناذج

 :بل ويضيف ،احلاكم واحملكوم، املعلم والتلميذ"
 

                                                           
، وعدم "ما مجعه اهللا ال يفرقه إنسان" :عبارة الرب يسوعالرديء ل االستعمالتوقف كلمات ذهيب الفم   لعل )١(

 .استغالهلا استغالالً سيئاً، ويف غري موضعه



 ٥ 

أال  ،يف اجلسد االنساين أي ،ففي اإلنسانية نفسها ،"وملاذا الدهشة 
حيدث نفس الشيء؟ ألن كل أعضاء جسم االنسان ليس هلا كرامة واحدة" 

 (املرجع السابق).
 يقول ذهيب الفم:والتمييز بني احلاكم والسلطة هو حمور العظة. ولذلك  

ن من يقاوم السلطة يقاوم ترتيب اهللا؟ إما معىن كلمات الرسول "" 
ال يقبل الشك. وحىت ال  فهو موضوعٌ  ،رة األمرح خطو ن يوضِّ أأراد (الرسول) 
ألنك تضعنا حنن الذين  ؛ن (الرسول) جيعلنا ضعفاء وبال قيمةإيقول املؤمنون 

ن أيف ملكوت السموات حتت سلطان احلكام، ولكن (الرسول) يوضح 
من وألن  ،نفسهمأبل هللا الذي خيضع له احلكام  ،ع هنا ليس للحكامو اخلض

ن يسمع قرارات ن مَ إفالرسول مل يقل  ،هو يخضع هللاإنما  ،يخضع للسلطة
ألنه يف عبارة موجزة  ؛بل يقول عكس ذلك ،احلكام يسمع قرارات اهللا

قره اهللا" أالسلطة والقانون الذي  ، إمنا ُحيارباربن من حيُ أؤكد ي ،واضحة
 .)٥١٢(املرجع السابق راجع ص 

ىل التـــاريخ املســـيحي إيشـــري  ،وذهـــيب الفـــم الـــذي عـــاش حتـــت حكـــم االمرباطوريـــة 
ويقــــول ذهــــيب  ،)٣٢ – ٣١له ترتليــــان يف القــــرن الثــــاين (الــــدفاع األول القــــدمي الــــذي ســــجَّ 

 :الفم
ضون "كان من الشائع يف األيام السالفة اإلتام بأن الرسل كانوا حيرِّ  

�م كانوا يهدمون السلطة أو  ،ىل الثورةإويدعون  ،ضد احلكم (الروماين)
 االمرباطورية" (املرجع السابق).القانونية ومؤسسات 

 .)٣٥: ١مدينة اهللا  :(أوغسطينوس "املسيحي ملتزم حبكم القانون املدين"
 ).٣٣ - ٢١: ٢ىل فالنتيان إرسالة  :امربوسيوس( "ن يدفع الضرائبأوعليه "

 الكنيسة والدولة
يفصــل بــني العقيــدة واحليــاة  هــو فصــل قــانوين ،الفصــل التــام بــني الكنيســة والدولــة 
سـبانيا) مـن االمرباطـور قسـطنطني أسقف قرطبة (. لذلك، فعندما يطلب هوسيوس أملدنيةا



 ٦ 

فهــــو يــــردد نفــــس عبــــارات القــــديس  ،ميــــانعــــدم التــــدخل يف األمــــور العقائديــــة اخلاصــــة باإل
ــــواردة يف ثناســــيوس أ ــــاريخ األريوســــية فقــــرة ال ــــدة  .)٤٤ت ــــة عقي ونفــــس التعبــــري اخلــــاص حبري

ذهـــيب الفـــم عظـــة علـــى  - ٨: ١٧املقالـــة  :غريغوريـــوس النزينـــزييـــردده القـــديس  ،الكنيســـة
 :)٥ - ٤ىل كورنثوس فقرة إالرسالة الثانية 

 أو سلطة مدنية". ،ال ختضع لتفسري باإلميان"األمور اخلاصة 

 :١٥٠دفاع الشهيد يوستينوس سنة 
 من الدفاع األول يؤكد الشهيد: ١٧يف الفقرة  

نهم ا بواسطة الوالة الذين تعيِّ منّ  طلبوكل ما يُ  ،"حنن ندفع الضرائب 
فقد جاء  ،منا منه (يسوع املسيح)ألننا تعلَّ  ؛االمرباطور)موجهًا كالمه إىل (
ىل إوسأله هل جيب أن يدفع الضريبة (يسوع)، ليه أحدهم  يف زمان جتسده إ

"ملن هذه الصورة على الدينار؟ فقال لقيصر، فأجاب  :فقال له يسوع ؟قيصر
ولكن ما  ،حنن نعبد اهللا وحده .لقيصر لقيصر وما هللا هللا" ما عطِ أ(يسوع) 

(االمرباطور) معرتفني بك  كَ فإننا بفرح خندمُ  ،هو خارج عن دائرة العبادة
 ."كم البشرا وح اً إمرباطور 

 القانون الطبيعي وقانون اهللا:
 :ورجيينوسأيقول العالمة  ،من الرد على كلسوس ٤٠فقرة  ،يف الكتاب اخلامس 

وعلينا  "،كل شيء  Kingكلسوس يقول "إن القانون هو ملك ن  "إ 
ملك كل شيء؟ إذا كنت هو يا سيدي  قانونٍ  أن نناقش هذه العبارة. أيُ 

فإن  ،قوانني البلدان املختلفة اليت حتكمها شرائع أو قوانني خمتلفة تقصد
، وكان جيب ألن البشر ال حتكمهم نفس القوانني ؛فةعبارتك بكل وضوح مزيَّ 

كل شيء .. حنن املسيحيني   Kingن القوانني هي ملك إن تقول أ عليك
إذا كان هو نفسه قانون اهللا  Kingنعرتف ونوقر قانون الطبيعة كملك 

 ونعيش مبوجبه ونرفض القوانني اليت هي ليست قوانني اهللا.



 ٧ 

 القانون والوثنية والمجتمع:
ــــرفض مســــيح  ــــاة االنســــانية  يوال ميكــــن أن ي القــــرون األوىل مــــا هــــو ســــائد يف احلي

مـة ترتليـان مـن أقـدم والعالَّ  ،ال تزال كتابات املدافعني مثل الشهيد يوستينوسو بشكل عام. 
 .الدالة يف هذا اخلصوص املصادر

 :يقول يوستينوس الشهيد 
ن ة القريب جتعل املسيحي "يرغب يف أن الوصية اخلاصة مبحبإ" 

 .)٩٣ل ما يتمتع به" (احلوار مع تريفو اليهودي فقرة يشارك قريبه يف ك
جملس شيوخ روما يقـول عبـارة تسـتحق ان حتفـر علـى احلجـر لكـي إىل ويف الدفاع  

 :تبقى طويالً 
أنه لعلهم يعرفون  ،أحباء احلق ي"إذا أضفت كلمات أخرى لكي أغر  

دفاع ال(" عنه معرفة الحق تعَ نِ من الجهل إذا مُ  أن يهرب إنسانٌ  مستحيلٌ 
 ).١١: ١٢األول 

 النزاع حول إختصاصات السلطة المدنية والتعليم المسيحي:
جيــــب أن يكــــون واضــــحاً أمــــام كــــل قــــارئ ان الكنيســــة برمتهــــا خاضــــعة يف  أوًال: 

م شــريعة مدنيــة أو قانونيــة ختلــق التعــارض والنــزاع مــع حياتــا لســلطان املســيح الــذي مل يقــدِّ 
كانــت ختضــع   ،ن الكنيســة كلهــا شــرقاً وغربــاً الثابــت أملدنيــة أو القضــائية. ومــن الســلطات ا

مرباطــــور يوســــتينوس والنهــــائي باســــم اإلنــــت يف شــــكلها األخــــري وِّ للقـــوانني الرومانيــــة الــــيت دُ 
 Thomasنشر النص الكامل املؤرخ  The Institutes of Justinianوتعرف باسم 

C. Sandars  وقدم األستاذSandars  ومـاين يف الفـرتة مـا الر دراسـة عـن تـاريخ القـانون
(بعــــدهامــــا قبــــل املــــيالد و  ٤٥٠قبــــل 

1F

كــــان التشــــريع الرومــــاين قــــد اســــتفاد مــــن مــــدارس و . )١
 The Law ofالقانون الطبيعي  Lex Naturoeفأدخل يف القوانني  ،الفلسفة اليونانية

Nature ـــأىل إ ـــاين يف عـــام س اإلن أسَّ أول مدرســـة لدراســـة  ٤٢٥مرباطـــور يوســـتينوس الث
                                                           

من اجلدير بالذكر أن اللس األعلى للثقافة يف مصر، أعاد نشر الرتمجة اليت أجنزها املرحوم عبد العزيز فهمي ملدونة  )١(
 .٢٠٠٥، ٧٠٢، ضمن املشروع القومي للرتمجة، سلسلة مرياث الرتمجة، العدد يف الفقه الروماين ستنيانو ج
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لتصـــــبح املرجـــــع األول  ٤٣٨ عـــــام يف املعروفـــــة بامســـــه شـــــرت املدونـــــة القانونيـــــةونُ  ،القـــــانون
 ن مجعت كل القوانني السابقة.أواألخري بعد 

جلســـــــات الـــــــامع املكانيـــــــة إدارة طريقـــــــة وأســـــــلوب  ،ن يـــــــدرس بدقـــــــةَمـــــــ ثانيـــــــاً: 
وتعلــــيم �ــــا التزمــــت بالتشــــريع الرومــــاين الــــذي ال يتعــــارض مــــع مبــــادئ ، جيــــد أواملســــكونية

 يحية وهو بالتحديد:املس
 مساع الشهود. -١ 
 تقدمي األدلة املكتوبة من العظات اليت نشرت. -٢ 
 حضور حمامني للدفاع. -٣ 
 عالنية اجللسات. -٤ 
ىل هــذا اإلجــراء، القــرار المعــي إوأضــافت الكنيســة  ،حــدث هــذا يف كــل الــامع 

قــرار اجلماعــة حمــل قــرار  وبــذلك حــلَّ  ،بــل مــن المــع ،واحــدٍ  الــذي ال يصــدر مــن شــخصٍ 
 إذا  إالَّ  ،كــانوا أكثــر مــن قــاض واحــد -كمــا نعلــم مــن املصــادر الرومانيــة  -وهــم  ،القضــاة

 م.كَ واحد هو احلَ  فكان قاضٍ  ،من القيصر يعترب مبثابة قانون كان هناك منشورٌ 
للتشريعات الرومانية السابقة والالحقـة  جاءت كل التشريعات األوروبية مثرةً  ثالثاً: 

للمســـيحية. ويف مصـــر خضـــعت الكنيســـة املصـــرية ألحكـــام القـــانون الرومـــاين حـــىت الفـــتح 
وتشــهد الوثــائق القانونيــة تطبيــق الشــريعة اإلســالمية علــى األقبــاط يف: املواريــث  .اإلســالمي

 نكاره.إميكن  واضح البشكل  باحلياة املدنية نيتقيص اللنيالزواج ومها الدائرت –
أي مســاع  ،يف العصــر الوســيط حفظــت الكنيســة القبطيــة املبــادئ األربعــة الســابقة 

ن يف وِّ وهـــو مـــا دُ  ،عالنيةاجللســـات -وجـــود احملـــامني  -تقـــدمي األدلـــة املكتوبـــة  –الشـــهود 
ــــاً إلدارة ا حم ــــولس البوشــــي مطران ــــا ب ــــني األنب ــــق وتعي ــــن لقل ــــث ب ــــرك كــــريلس الثال كمــــة البطري

ـــاج اىل دراســـة فـــات جلســـات الكنيســـة. ومل هـــذا المـــع الـــذي عقـــد يف مصـــر القدميـــة حيت
 ونشر.

ـــاة املدنيـــة يف العصـــر احلـــديث أوســـع بكثـــريطبعـــاً،  رابعـــاً:  ألن النظـــام  ؛دائـــرة احلي
ىل إكـم عليـه باإلعـدام حـق االلتجـاء ن حيُ تطور وأصبح لـدى َمـ يالسياسي واملدين والقضائ

وجـاء مـع التشـريعات  ،وهـو مـا مل يكـن معروفـاً يف العصـر الرومـاين ،الـنقض واإلبـرام كمـةحم
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وصـارت ثابتـة بعـد  ،القانونية األوربية اليت ولدت يف أعقـاب حركـة النهضـة والثـورة الفرنسـية
 –األمـم املتحـدة ال سـيما: حـق العبـادة  وثيقة حقوق اإلنسان الصادرة عـن منظمـةصدور 
 اخل. حرية التعبري .... –السكن  –التعليم 

وبين اعتبار الرأي  ،التمييز بين إبداء الرأي في المسائل المدنية والسياسية
 قانوناً كنسياً:

وطلــب الغفــران  ،األهــرامجريــدة كتــب يف لعــل فضــيحة االعتــذارات الــيت كانــت تُ  
ألن زيـارة القـدس ختضـع لرقابـة القـانون  .هي خري دليل على ما نقـول ،بسبب زيارة القدس

وهـو أمـر ال ميكـن النـزاع حولـه  ،ريعات املصرية الـيت ال ختـص الكنيسـة بـاملرةوالدستور والتش
ميـان أحكام احلرمان بسبب زيـارة القـدس إ إذا كان يف عقل وضمائر الذين يدافعون عن إالَّ 

مـا تسـمح إن  .بأن الكنيسة دولة مستقلة ال ختضع لسيادة القانون املصري والدولة املصـرية
ال جيعـل مـن زيـارة القـدس جرميـة يعاقـب عليهـا و  ،مع االميان باملرةبه دولة مصر ال يتعارض 

 كبها أو خمالفة تستدعي اإلعتذار والتوبة.تمر 
ولكــــن  ،رأي األنبــــا شــــنودة الثالــــث يف إطــــار حريــــة التعبــــريوعلــــى ذلــــك، يــــدخل  

وهــو  ،أقــدس مــا ميارســه املســيحيعلــى  صــارخٌ  ن خيالفــه بعقوبــة كنســية هــو اعتــداءٌ عقــاب َمــ
ولكـــن "رب  ،املقــدس أن يتخـــذ قـــراراً بـــذا الشـــأنالشـــركة". وكـــان جيـــب علـــى المـــع "ســر 

 ساقفة المع هي الرقص على دقات رب البيت".أأغلب وشيمة  ،البيت بالدف ضاربٌ 
 ،فضـائح الـزواج الثـاينوبعـدها وقبلهـا  ،ينـاير ٢٥دعـم ثـورة عدم وجاءت فضيحة  

بريــاء عجــزوا عــن أأن نأخــذ اإلذن مــن ضــحايا  بعــد نريــد اخلــوض فيــه اآلن إالَّ ال وهــو مــا 
أن يتكلمـوا  وعلـى الـذين دفعـوا رشـوةً  .الزواجأو تصـريح بـذن إتقدمي الرشوة للحصول علـى 

 ،ن كل منهم شهادته لكي تستقيم األمور حىت يصبح لنا سـلوكاً مسـيحياً يليـق بنـان يدوِّ وأ
 وحىت خنلع جذور فساد الذمة.
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