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 مشيئة اهللا  حتديد
 بقلم جون تو�دال 

ث مشيئة اهللا. عندما نت تلحديد اجتهد الكث� من انلاس ىلع مر السن�، إىل نميل فإننا ايلوم عن مشيئة اهللا، حدَّ
، وأموانلاظائفنا،  وأوالدنا، وورش�ك احلياة،  مثل  أشياء حسنة  ما ت�ون  اعدة    —  أنفسنا ب  تتعلَّقعن أشياء    احلديث

يف املقام   عن اهللا أشياءقولوا يل  ذلكمشيئة اهللا، فعلوا  ون عندما ناقش الالهوتيُّ  عرب اتلار�خ ،ومع ذلكتنا. ا هوايو
لم ي�ن هذا  حكمة اهللا. وسيادة اهللا، وحر�ة اهللا، وقضاء اهللا، وعميقة مثل طبيعة اهللا،  أشياءاعدة عن —األول 

 ة.اهللا األزيلَّ   ملقاصدالواسع   ىيف املد  ا موقعه تلحديد ل�ن والكربى قرارات احلياة  تلجاهل

يلك املعرفة.  و ز�، يلك القوة، األ هل  اإلن هو مَّ عمهم بالنسبة نلا كمؤمن� ألنه ي�شف    أمر مشيئة اهللا هو حتديدإن 
وأ�رث الطرق  أ�رث األفعال �ساطة  يترصَّف ب  اذلي من خالهلفوس مشيئة اهللا ىلع أنها "كمال اهللا    سد رج�ها يصف  
بانليف،   ة األمريم�ن صياغ ."من أجل نفسه ا عنهاخل� األس� و�و خالئقه خارجً �و نفسه باعتباره  ةعقالنيَّ 

ر�تشارد  يقولمشيئته ال تنقسم. كما فإن مشيئة اهللا عن اهللا نفسه. بما أن اهللا واحد يف اجلوهر، ال يم�ن فصل 
  قصده  وت�شف عن مشيئة اهللا تعكس شخصيته،  فإن، رنا لألمر من جهتنا إذا نظ". هو ما �شاء، "اهللا بإ�از مولر

 لك ما �دث خل�نا وملجده.   تعي� وترتيبظهر حكمته وقوته يف تُ خلليقته، و

ائُِر لِلرَّبِّ إِلِهنَا، " انلص: . يقول٢٩: ٢٩عر�ف مشيئة اهللا هو تثنية تلة من أهم انلصوص الكتابيَّ  َ َوالُْمْعلََناُت نَلَا الرسَّ
�َعةِ  ِ

بَِد، نِلَْعَمَل جِبَِميِع لَكَِماِت هِذهِ الرشَّ
َ
 األ

َ
ص  ."َوبِلَنِينَا إِىل اهللا إلرسائيل   ا أعطاه يتاآلية "لكمات العهد" ال ه هذتلخِّ

 . إلهليَّة ا شيئةامل  ملفه ا الهوتيًّ  ا كتابيًّ  ا طارً إ). و� أيًضا تعطي ١: ٢٩يف نهاية حياة وخدمة موىس (تثنية 

أرض كنعان بعد موت موىس، إىل  �شوع يك يقود إرسائيل  الرب    عدَّ أ  بينما .  مفيدة يف هذا األمرقر�نة سفر اتلثنية  إن  
ع أرض امليعاد توقُّ إن . إىل سماعها رسائيل إ اتضح أن هذه الرسالة احتاجت ر شعبه بأهمية لكمته ملعرفة مشيئته.ذكَّ 
  واتلحقيق. يف  الوعديف الفجوة ب�  �منما ت العقبات اليت اغبًلا  اجتاز ألنهحدود إيمان إرسائيل ىلع  يضغطس

يف  طاعة لكمة اهللا � أن ب اتلذك� إرسائيل إىل احتاجت اليت تصاحب احلياة يف العالم الساقط،  الشكوك  مواجهة
 مر�ز معرفة مشيئة اهللا حلياتهم.

" اليت نلا وألوالدنا. بناًء ىلع هذا  املعلناتهللا و "  ص ك تمي� ب� "الرسائر" اليت ختهنا   ٢٩تثنية    هذا انلص يف   صميميف  
أن هذه انلقطة قد تبدو واضحة،    يف ح�ة ومشيئته الُمعلنة.  مشيئة اهللا الرس�َّ   ون إىل الالهوتيُّ �ش�اتلمي�، اغبًلا ما  

  ء ن. ل�ن اليشوكبرش، ألننا �دود  رفها اليت ال نع حرص هلا  ال شياءهناك أفمشيئة اهللا.  حديدة تللكنها رضور�َّ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

  ىلع عكسنا،   باتلمام.  ة: اكملتماًما معرفة اهللا مثله  إن  ىلع اهللا، ألنه غ� �دود وىلك املعرفة.    يُقالال يم�ن أن  نفسه  
يف األزمات أو   له�ب فعمستشار�ن يك �دد ما  ال �تاج إىل. االستنتاجمن خالل إىل حل املشالك اهللا ال �تاج 

ذلاته   ة اكملة معرف يمتلكهو ف، ُمدرك أن اهللا غ� �دود وغ�  بما ة. ىلع اتلأقلم مع املعضالت األخالقيَّ  تهساعد مل
معروفة  شياءهناك أفهذا غموض اهللا.  �س�ِّ  يم�ن أنهللا وحده.   ص ة" ختوللك األشياء. ل�ن هذه املعرفة "الرس�َّ 

 ). ٣٦–٣٣: ١١نظر رومية ا( ا فقط هللا تتجاوز اكتشافن

 ألن ، بتعب� أدقنعتمد ىلع اهللا ملعرفة مشيئته. فإننا ، بما أننا �لوقونيف املقابل، معرفتنا مثلنا: �دودة وناقصة. 
اهللا هو أفضل  الفكرة � أن  اكمل.  ا و�ن لم ي�ن �شلٍك  أن نعرف مشيئته حقً   يمكننا عن ذاته يف لكمته،  يعلن اهللا  

الكتاب املقدس اإلعالن اذلايت ملشيئة اهللا يف شلك  . يمثِّل "املعلنات"هو السبب يف أهميَّة  . هذا ملشيئتهفرسِّ مُ 
هللا  افك شفرة "رسائر" اهللا، �ستطيع أن نضع ثقتنا يف معرفة مشيئة  يف ح� أننا قد ال ن�ون قادر�ن ىلعمكتوب. 

معرفة وتطبيق لكمة    ينطوي ىلعمشيئة اهللا    حتديدفإن  يف لكمته. بالنسبة إلرسائيل ونلا،  إعالنه عن نفسه    مدىإىل  
 اهللا املكتو�ة. 

م فوارق الكتاب املقدساملعلنة يف الكتاب املقدس، ن�تشف أن  ة اهللاعندما نقرأ مشيئ مشيئة اهللا  عديدة  يقدِّ
مشورته الاكملة واحلكيمة يف  إىل ة القضائيَّ  اهللا مشيئة�ش� ، ومشيئة مرسة اهللا. الترش�عيَّةة، ومشيئة اهللا القضائيَّ 

ي ِ�يهِ ، "١١:  ١ح الرسول بولس يف أفسس  للك ما �دث. كما رصَّ   أو قضائهتعيينه احلر   ِ
َّ

يًْضا نِلْنَا نَِصيبًا،   ]املسيح[  اذل
َ
أ

ِي َمِشيئَِتهِ 
ْ
ٍء َحَسَب َرأ ِي َ�ْعَمُل لُكَّ يَشْ

َّ
ة ىلع سيادته املطلقة  هللا القضائيَّ مشيئة اد  ؤ�ِّ ت  ."ُمَعيَِّنَ� َسابًِقا َحَسَب قَْصِد اذل

حىت   وال  ،ها ىلع هذا انلحو، ال يم�ن إحباط .اإلهليَّة اتلار�خ والعنايةواخللق والفداء،  ذلك ىلع لك األشياء، بما يف
ُ نا أو عصيان ايانا خط سبب� من  نه �سمح بها إقول ال ل�ن و اخلطية،مصدر أنه رس باخلطية أو . هذا ال يع� أن اهللا �

 ة. ق مشيئته السياديَّ يقحت  أجل

منا اهللا  يطلبهما هذه املشيئة مه. ختربنا األخاليق اليت يطالب اهللا شعبه أن يتمِّ  املعيار الترش�عيَّةمشيئة اهللا تمثِّل 
صة نلا  ،  الترش�عيَّةمشيئة اهللا إن نطيعها. كنَّا ذا  إا مَّ ع، بغض انلظر  فعله � تعلن ما �بو كحام� صورته،  الُملخَّ

لديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت  أيًضا بانلاموس األديب. كما �رشح نلا تُعَرف يف الوصايا العرش،  بإ�از  : الُمفصَّ

هلا    فرد �و اخلضوع   ا لكا وملزمً هً موجِّ   ،للجنس البرشي انلاموس األديب هو إعالن مشيئة اهللا  إن  
و� أداء  ، نفًسا، وجسًدا،إ�سان ورغبة من لكيف إطار  وىلع ادلوام،وطاعتها �شلك شخيص، وتام، 

ًدا، وحتقيقها ياة عند  باحل   اعدً ا و  ؛ولإل�سان  هللا  لك واجبات القداسة والرب اليت يدين بها  باملوت    متوعَّ
لديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت  ( انتهاكها.عند   ) ٩٣ الُمفصَّ
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ص  ،باختصار وٌس "  يف القول املأثور الترش�عيَّةاهللا  مشيئةمنطق يتلخَّ نَا قُدُّ
َ
�ِّ أ

َ
�ِسَ� أل  ). ١٦: ١بطرس ١( "ُكونُوا قِدِّ

ش� إىل  � �. من ناحية، ئمن جزهذه اإلرادة  رغبة تتكون  .اهللا مرسة مشيئةاتلمي� األقل شهرة ولكنه ذو صلة هو 
اهللا املسبق لشعبه يف املسيح   تعي�عن  ٥: ١السيادي. ىلع سبيل املثال، تتحدث أفسس  قضاؤه  تعي�اهللا يف  مرسة

ةِ َمِشيئَِتهِ " تِهِ ف اهللا رس مشيئته يف املسيح "كيف عرَّ  ٩: ١". وت�شف أفسس َحَسَب َمرَسَّ ". من ناحية  َحَسَب َمرَسَّ
). و�هذا املع�، فإن  ٢٠:  ٣  كولويس ؛  ١٠:  ٥فسس  أ  ؛١٢:  ٢  يةاهللا عندما نفعل ما �شاء (انظر روم  بهجةأخرى، �ش� إىل  

 . ستاء عندما نعيصم اهللا مرسور عندما نطيع و

  مشيئاتاهللا، �ب أال �ستنتج أن هناك  مشيئةبينما �ساعدنا هذه الفروق ادلقيقة يف تعايلم الكتاب املقدس حول 
يم�ن أن �د  دة لإلهل احلقييق الواحد. الوحيدة املوحَّ ة اخلطة متنافسة أو متناقضة يف اهللا. تعكس اإلرادة اإلهليَّ 

 ، يقول، ٢٣–٢٢: ٢الرسل . يف أعمال اخلمس� يوم الرسول بطرس يف   عظةهلذا املبدأ يف  ا الكسيكيًّ  ا توضيحً 

قَْواَل: �َُسوُع انلَّارِصِيُّ رَُجٌل قَْد ترََبْ 
َ
اِ�يِليُّوَن اْسَمُعوا هِذهِ األ َها الرَِّجاُل اِإلرْسَ ُّ�

َ
َهَن لَُ�ْم ِمْن قِبَِل اِهللا  أ

يًْضا َ�ْعلَُمونَ 
َ
ْ�تُْم أ

َ
َخْذُ�ُموُه   .بُِقوَّاٍت وََعَجائَِب َوآيَاٍت َصنََعَها اُهللا �ِيَِدهِ يِف وَْسِطُ�ْم، َكَما أ

َ
هَذا أ

َ�َمٍة َصلَبْتُ 
َ
يِْدي أ

َ
ابِِق، َو�ِأ ًما بَِمُشوَرةِ اِهللا الَْمْحتُوَمِة وَِعلِْمِه السَّ

 .ُموُه َوَ�تَلْتُُموهُ ُمَسلَّ

، ألن قتل إ�سان برئ هو جر�مة. مع ذلك، من  الترش�عيَّةاملسيح انتهك مشيئة اهللا  بموت �م إن احل ، جهةمن 
ح انليب إشعياء ة. باإلضافة ذللك، يوضِّ ة، نعلم أن الصلب اكن حبسب خطة اهللا السياديَّ مشيئة اهللا القضائيَّ   وجهة نظر

ََزِن." قائًال:م عن املسيح عندما ت�لَّ مرسة مشيئة اهللا 
ْ
ْن �َْسَحَقُه بِاحل

َ
ا الرَّبُّ فرَُسَّ بِأ مَّ

َ
ُة الرَّبِّ �ِيَِدهِ َ�نَْجحُ  .. أ   "َوَمرَسَّ

يم�ن أن �بط مشيئة اهللا يف ضمان خالص شعبه   ء). �ساعدنا صليب املسيح ىلع فهم أنه ال يش١٠:  ٥٣(إشعياء  
 ملجد اسمه. 

  ألمور وندع اهللا ل  �ستسلم"ردنا ي�ون أن  ارات كب�ة وصغ�ة، ال �ب أن �ستنتج ببساطة أن  بينما �ن نواجه قر
ها 

َّ
بينما  ة واخلضوع للكمته.حكمته اإلهليَّ  ىلعة بفعايلَّ  تنطوي ىلع االت�ال العامليف مشيئة اهللا إن اثلقة  ."يتوال

 ؛٣:  ٤�سالونييك    ١(  األحوالشكر يف لك  القداسة وانلمو يف الرسائر اهللا تظل رًسا، نعلم بيق� أن مشيئة اهللا تتضمن  
 ياة الطاعة ايلوم. إىل حمشيئة اهللا تدعونا  معرفةالغد، ل�ن �شأن  قد نميل إىل القلق). ١٨: ٥
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 Reformation Bibleالهوت اإلصالح ( ت يف لكيةهوال لاستاذ أ �ادي� واألعميد الجون تو�دال هو  ادلكتور

College(  ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيس فلور�دا، ويف والية  فورد  ن سا   ) بمدينةPresbyterian Church 

in America(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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