
 ٢٥٢الرسـالة 
 

  هْل يجوز ِللمسيِحى أن يخَاِلفَ السلطات؟هْل يجوز ِللمسيِحى أن يخَاِلفَ السلطات؟
 

(Arabic - Is it right to disobey the government?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 السلطات؟السلطات؟هْل يجوز ِللمسيِحى أن يخَاِلفَ هْل يجوز ِللمسيِحى أن يخَاِلفَ          : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes         :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربي ةوقد حصلنا على تصريح كتابى. 

 
 يلزا أنَمنعلى ذِل نجيب كِحؤال بكلِّ الس وا.صر إلجابتزنَة المة ال بدأن تكون  مؤسة علىسم ا جاء 

ا نَ تطالب ِمنْهاةراِد الصراِم األوتْانَ إال إذا كَ.ا لهعى نتبة الِتماِكلطة الح الس نطيع أنجبا ينَ أنىِهو .سقد الماِبتالِكب
ِةالفَخَبمو صا اهللااي.ذِلشُاِقا ننَعنَ ود كالم وضبالتفصيلوع . لقدأو صى بولسالر ىِف وُلسإلىِهالِت رس ىِنؤِم م 
رة األوميصاح الثاِلحشَث عرأن خْ يضوا ِلعلراءؤسكام والح.ألن ِت اللطة السى لديِههم قاَل إذ . إلهىرتيٍب بتى :
 حتى  حتى .. اِهللا اِهللالِِلبب ِق ِقننة ِمة ِمتبتبررمة ممة م القاِئ القاِئلطاتُلطاتُوالسوالس  .. اِهللا اِهللادِِدنْنْ ِع ِعننلطة إال ِملطة إال ِم فال س فال س..ةةمماِكاِك الح الحلطاِتلطاِتلسلس ِل ِلععضض تخْ تخْ نفس أن نفس أنعلى كلِّعلى كلِّ"
إنإنم م نني ي قاومقاومالس الس لطة يلطة يقاومتَ تَقاوم رتيباِهللا اِهللارتيب ..والم والم قاومقاومونونس س يجِلجِليببونالِع الِعون قابعلى أنفِس على أنفِسقاب هم١."هم  
 

 وجاء بنفس األصحضاًاح أي: "إنإنالح الح كامال الكام ي ااخَخَ يفهفهممم م نيفعُل يفعُلن الص الص الحبْل بْلالح م الشّ الشّ يفعُل يفعُلنٍْنٍْ م رر..أفتر غَغَ أفترببإذن ى ى  ِف ِف إذن
أنأنتكون غَ غَ تكون ييرِم ِمفٍٍفاِئاِئ خَ خَر ننالس ؟؟ةِِةلطلط الس..اع اع ملْْلمم م ا ها هووص اِلاِل صححفتكون فتكون م م ممدنْنْ ِع ِعوحاًوحاًدددهألنّ ألنّ..ااه هاِداِدا خَا خَهمة اِهللاة اِهللاملك ألجل الخَ ألجل الخَ لك يرري..أم ا ا  أم
إنتَ تَتَتَ كنْ كنْإن ععمالشّ الشّلُُلم رفْفْخَخَ فَ فَر..ألن ألن الس لطة اللطة ال الس  تحلُُلمِِمتحالس الس يفَفَيع ع بإذ أنّ إذ أنّ..ثاًثاًب هاِداِدا خَا خَهمة اِهللاة اِهللامو هِِه وىنتِقنتِقى تَى تَ الِت الِتىمغَغَ ِل ِلمضِم ِمبِهبِهض ممنني ي فعلُُلفع  
  ونون تدفع تدفعبِِبببهذا السهذا الس فِل فِل..ضاًضاًمير أيمير أيلضلضاة ِلاة ِلاعاعرر م م فقط بْل فقط بْلبِِبضضلغَلغَ ِل ِلإتقاءإتقاء   ال ال..واواععضضخْخْ ت ت أن أنورىورىرر الض الضنن فِم فِمككذِلذِل وِل وِل..ررالشّالشّ
الضالضراِئاِئرببأي ضاًضاً أي..ألن ألن رج اَلاَل رجالس لطِةلطِة السه ه مخُ خُم ددامِهللا ِهللام ي ي وواظباظبونونعلى هذا الع على هذا الع ممل بعهِِهيِنيِنل بع..فأد كلِّكلِّوا ِلوا ِل فأدو دٍٍداِحاِح و  حقهحقه::الض الض ريبة ة ريب
  ٢."مماا اإلكر اإلكربِِباِحاِحصص ِل ِلامام واإلكر واإلكر..امامرر االحِت االحِتبِِباِحاِحصص ِل ِلامامرر واالحِت واالحِت..ةِِةيي الجز الجزبِِباِحاِحصصة ِلة ِليي والجز والجزةِِةريبريب الض الضبِِباِحاِحصصلِِل
 

 وَل إنسالر ولسحي باقشَنَ ن العدثَ الثاِلد. شَراح الثاِلث عحِمباألص ة نوميؤِمِنى رالِتِه إلى ما.رس ى نته
  أنرقرابع ي الرِدد بالعهظ أنّ ونالِح.ة هللامقاو مى ِهِةماِك الحلطِةة السمقاو م أن:وه واجنتَ االسِتكبذِل  تحليلِهنِم

الساِكلطة الحة ِلة مقاوملشّمر.وي جدبنَر ا أنإلى أنّ نشير هب عِتِهكتابِت د لكالر الِةسبح والىاِن ثمنَى ساٍتوو بعد 
وى ِفِهِعض السن ِعجدة ماٍتربأم ر الحِةكومالر ومةاني.لم غَ يير الر ولسوُلبس رأيال  وها نَمصبِهح ى ِنؤِم م
رف .ةومينْ ِع ثابتاًى بِقلقددأيِه ر.ِلِهعليِمى ت ِفراًِمست م لمسيحيينأن و اجبهمه وإطاع لطِةة الساِك الحِةم.م غْ على الر
 ن ِمريغَ ي لم،سب وح جلٍدنِم انومام الركَالحو اليهود ىِدأي على اهانَا ع م إن. الحاِكمة السلطِةن ِمهع مثَدا حمِم

وجو .ظرِه نَِةهَل لقدجِفس ِهالِتى رسِة الثانيِنؤِم إلى مخَخَ" :نثوسى كورممسسم م رأأ   قبلتُ قبلتُاٍتاٍترررببعينعينجلد إإة ة  جلدَال وَاِحاِحال ود٣."ةةد  
 

 سطر بى قاَلاح الثاِنحص األولى األِهالِتى رس فِف.اءؤس الرِةوم طاع لزن عوُلس الرسطر ببوكتَ 
الرفاخْفاخْ" :وُلسضضعترتيٍب ترتيٍبكلِّكلِّوا ِلوا ِلع ب ررشَشَ بىِم ِمى نأأ  نجل الرجل الربإإ  ..بنكَ كَن انفكَ فكَكِِكلمِللمِل ِل ِلان ممننه ه ووفو أأ  .. الكلِّ الكلِّقَقَ فووِل ِلو لوفكَ فكَالِةالِةلو ممررسسلينلين  
اس اس الة النّالة النّههتوا جتوا ج فتسِك فتسِك..رريي تفعلوا الخَ تفعلوا الخَننأأ  شيئة اِهللاشيئة اِهللا م مىىذا ِهذا ِه هكَ هكَننألأل  ..ررييالخَالخَ  ىىلِِلاِعاِعفَفَح ِلح ِلددلملم وِل وِلرر الشّ الشّىىلِِل فاِع فاِعننقام ِمقام ِملالنِتلالنِت  ههنْنْمِِم
  ..افوا اَهللاافوا اَهللاخَخَ  ..ةَةَووخْخْوا اإلوا اإلحبحبأأ  ..ميعميعوا الجوا الجاكرماكرم  .. اِهللا اِهللابيِدبيِدعع كَ كَ بْل بْل..ررلشّلشّة ِلة ِلترتر س سممههددنْنْة ِعة ِعريري الح الحالذينالذين كَ كَسسار وليار وليررححأأكَكَ  ..اءاءبيبيغْغْاألاأل
 إن ."ضاًضاًييأأ  اِءاِءفَفَنَنَلعلع ِل ِل بْل بْل فقط فقطقينقينفِِفررتَتَ الم المحينحيناِلاِللصلص ِل ِلسس لي ليةِِةادادلسلس ِل ِلةٍٍةببيي ه ه بكلِّ بكلِّعينعيناِضاِض كونوا خَ كونوا خَامامددا الخُا الخُههييأأ  ..ككوا المِلوا المِلكرمكرمأأ
بطرسالر إنّ: يقوُل وَلسا ِلنَ بطاعِتهلطِةلساِك الحنؤِك.ِةم ألنّ.ه نفِسا ِهللا طاعتنَد هم مرولستنفيِذ ِلنإر ِهِتاد٤.ِهئِتشي وم 

                                                
    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع ،   ) ١٩٩٤ترجمة كتاب الحياة  الطبعة الرابعة    (٢ – ١: ١٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
      ٧ – ٣: ١٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
   ٢٤: ١١رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  ٣
  ١٨ – ١٣: ٢ رسالة بطرس الرسول األولى ٤
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 إنا مس لنّجِماه نوص ايِلاٍتا وتعليم ؤِملمنيناِد صةربو حى الرِل سوح القدبوولس بطرسالر سولين.  
ليٌلده قاِطو امعي وضح ما يجبنَ أن ضعِفه ونَاارنَى اعتب سلكبم بِهوج. ملم الِععأن الر سولين بوولس بطرسا  كتب
مأثنَِهعِلا بِفا قام اءع ِشيا تهمتَحح كم نيروناالم براطور الراِنومشتهر بطغْى ا الِذىِمهذا  .ِهاِنينِةنَ السالر ِةابع 

 هة أنّحاِض وأِدلة ضاً أيدوجي دسبالِكتاِب المق أن إلى افِة وباإلض. الميالددع بتينة والسِّنَة الثاِمنَ حتى السسينموالخَ
أحاناًيِد تصريئِة الهاِك الحِةماِم أوِمر أِن شَنها وضعن ِفؤِم المالِعِفوِقى م صام اِهللاكَان إلحيوو صو .اهايؤِمالمن 

ختارة ياِهللاطاع .د الِتون زاِمام باألوراِد الصِمِةر نِة يئِة الهاِكمالحشَ ِلِةفَاِلخَ الماِهللاِةريع وو صاه ِلاي١.رشَلب  
 

 بيل الِموعلى سثال ما جفر  بِساءأعالمالر األلس صاِماح الخَحس العشْع والِعد التاِسدرين.فلقد أص در 
جِلمالِسس نهدريمالي وِدهىاِم أورلتالميذ ِلهال أن  قوِطنْيتة والا الب عِليوا مباسم يسوع.وألقى الي هودِد أييهعلى م 
الرسل ووضعوهِفم ى حولِك.سب نم الكالر ى الليل فت ِفبحأب وابالس ن وأخْجرجهالً قاِئمله م :"اذهفوا كِلوا ِقبوا م
 ئيس راء ج ثم.ونمعِلعلوا يح وجب الصوحيكل نَخلوا الهوا دعِما س فلم."اِةيح الِهالم هِذميع كَيكل بجى اله ِفبعالشّ
ا  لمامد الخُن ولِك.ى بهمؤتَس ليبسلوا إلى الحأرو .ائيَلرسإى  بِنِةخَشي م وكّلعمجوا المع ودهع م والذينِةهنَالكَ
جاءوا لمي جدوهِفم ى السنج.فر وا وأخْجعبوا قاِئرنَإنّ: لينا وجنَدا الحبسِح بكلِّغلقاً م صر.والح راسواقفين  
يكل  الهن ِممهرضام فأحد الخُع منِد الجدى قاِئض فم.داًل أحاِخى الد ِفجد نَا لمحنَا فت لمن ولِك.ابو األبام أمارجاًخَ
  ألتمألتم م ما أنتما أنتمم وهم وهوا بهذا االسوا بهذا االسممتعِلتعِل   ال الة أنة أنصيصي و واكماكمنَنَييصصا أوا أوأمأم": الً قاِئِةهنَ الكَئيس رمأله فس.ودهع اليمجمَلى إ

أورأورشليمبتعليِم بتعليِمشليم كم؟؟كم".فأج ابب طرسوالر وقالواُلس  :" يينبغِِغنبى أنى أني ي طاعاُهللا اُهللاطاع أكثر ِم ِم أكثر ن٢."اساس النّ النّن   
 

 ِل اُهللا قاَللقد بطرسوالذين م عهأن ي ذهبكِلوا ويوا الشّمعبكَب الم الحاِةياألب وقالتْ.ةدي الس اِكلطة الحمة لهم 
الأن عِل يمولِك.موا بهذا االس نب طرسوالذين م عهاختار وا أنِسب و.اس ال النّوا اَهللا يطيعفر دال األانيصث ثاِلاح الح
يتحثُدع الثالث شَِةن الفتي خَ وميشَرخَدوع بأنّ.وغُ نَد هالفوا المِل خَمكحين أص درراَ أمبالس لِت ِلوِدجمثال الذهبى. 

 ان وكَ. اِهللاِةريعشَة ِلضاِقنَ المراِم األوتْرد أصة حينماِكلطة الح السالفَ خَ النبىانياُل دك وكذِل.ابوانوا على صوكَ
على صى ِك ِف.ابولتا الحن التيصعلى أنّ اُهللاقَاد هماتب عقّوا الحواح سنوا االختيار.لقد  عرضوا أنفسهغَ ِلمِبض 

لطِةالساِك الحِةمعلي هم.أم ا الربفأنقذه مالِف.ميعاً ج ة الثالث ِمتيار  أتون النّنودال ِمانينج ب٣.وِد األس  
 

  اله أنّرقر ي فالكتاب.سقد الماِبتَ الِكئاِدب تطبيق مةَاءوا إسب يتجنّ أنونلتزم مونسيحي الم تأكيٍدبكلِّ 
يجوزالفَخَ ملطِةة الساِك الحتْانَ إال اذا كَ.ةماِم األوراِد الصنْة ِمراِقا تنَهضوص وأحكَا اِهللااي امه.ولي حينَس ما نَا ينتاب
إحسِصخْ شَاسىِت بأن لكلطة تسِل السبقوقنَ حا أوتح نَرماِفنَا المِصخْ الشّعةي. لقدأو ا اُهللاانَصنِح أن أ بعدا نَاء
ونبى ِم ونصِل.انينَ الِعاركنأجل الذين ي انَلي إسيئون.ت ك ولقدبب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رس األولى إلى تيموثاوس 
  ..اساسميع النّميع النّ ألجل ج ألجل جاتٌاتٌ وتشكر وتشكراالتٌاالتٌهه وابِت وابِتاتٌاتٌ وصلو وصلواتٌاتٌ طلب طلب تقام تقام أن أن..ءءىى شَ شَ كّل كّللََل أو أوفأطلبفأطلب": الًى قاِئاح الثاِنحصاأل

ألجل الملوِكلوِكألجل الموج وج ميع الذينميع الذينه ه مِف ِفم ى مكَكَ ِل ِل..ببصِِصنْنْى مىنقِض نقِضى ىىح ح يياة منّنّطمِئطمِئاة مة هى كلِّى كلِّئة ِفئة ِفاِداِدة هتقو ٤."ى ووقارى ووقار تقو 
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السِل ..أبالِلجكنقد مس حاًبوس وداًجمِل ا يكلوِك المور ب 
األرتَ فأنْ.ابباِح صبوال.لطان الس  لطة إال ِمسِدنْ ِعنوِمك بِل ِقنوكلُّ.ك لطٍة سض أقمتَ على األرنَااهبِل. ر تكون 
 ى كَهم أجِلنى ِمنصِل. كشيئِت مبس وحكِتادا بإره أقمتَلطٍة س أجل كلِّن ِمكراً شُ لكم نقد. ِللجميعرية ألجل الخَماِدخَ
تهبهِح مكمة علوية ليحكمكَ.دلوا بالع ِض نقىط ىاة ميى ووقارحاِدئة ِفى كلِّ تقوإلهى. مِئنّة ه اجِتى إليكح .

ى اسم يسوع أرفع صالِتى ِف. ويمجد اسمك القدوس. ِنعمة كَى أعمَل ما يرضيكوهبِنى . فامألِنى بروِحك ربى
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَمتمِسكاً بوعِدك .كابِتن استج ِمقاّواِث. فاِدى ومخِلِصى

 
 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
                                                

  ١٢  &  ٨: ٢ إنجيل متى ١
    ٢٩ – ١٧: ٥ سفر أعمال الرسل٢
  ٢٤ – ١٣: ٦  &  ٣٠ – ١٦ : ٣ سفر دانيال ٣
  ٢ – ١: ٢ األولى إلى تيموثاوس  ،           رسالة بولس الرسول         ٤٤: ٥ إنجيل متى ٤
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