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 أكثر العقائد صعو�ة في إقرارات دورت
 ل هاید ا�قلم دان�

و�مخطط عام،   .ل�جونیر عن عقیدة سبق التعیین موقع في  ة من المقاالت لسلس َ�تبتُ  ،منذ �ضعة أعوام
أو   هذه األحكام�تا�ة  ت دورت. تم سنودس مذ�ور في إقرارات العقیدة للالرئ�سي األول قسم الاستخدمت 

رجال �ذلك ن، و یصلحأساتذة وقساوسة وشیوخ مُ  دولي حضرهأو "سنودس"  اجتماعة في الالهوت�ّ  "اإلقرارات "
 استجا�ةً اإلقرارات  ُ�تبت  .١٦١٩وحتى  ١٦١٨الهولند�ة من عام ) Dordrecht( دوردر�خت  دولة في مدینةال

تأثیر   ، حولن في �ل أورو�ا أ�ًضاالذي لم �كن في أنحاء الكن�سة الهولند�ة الُمصلحة فحسب، بل �ا  ،للصراع
- ١٥٦٠ا ف�ما �عد ( ا جامع�ً الذي أص�ح أستاذً  )Jakob Hermanszoon( هیرمانزون ل�م القس جاكوب اتع

وس. ف�عد وفاته �تب  یرمینأ) �عقوب (  سسم جاكو�ا)، وهو المعروف أكثر بترجمة أسمه إلى الالتین�ة �١٦٠٩
  "المحتجون"  ُ�عرفون �اسم واأص�ح وهكذاة الهوت�ّ  نقاطخمس �  یتعّلق ،ا واعتراًض  ،اتا�ع�ه احتجاجً 

)Remonstrants( .،في إقراراته. على �ل نقطة سنودس دورت  جاء رد  في المقابل 

وذلك  ،دة"حدّ العقیدة الكتاب�ة التي ُ�طلق علیها الكفارة "المحدودة" أو "المُ  إلىأود أن أقود�م  ،ةلالسلس هذهفي 
 هذه   ُتعد   نبدأ �استكشاف لماذالدورت �مخطط عام.    سنودس  إقرارات   فيلعقیدة  ل  الرئ�سي  القسم الثاني�استخدام  

 ١.في إقرارات دورت  العقیدة األكثر صعو�ة

 :صعو�ة اللغة

  خصومك، ات. ما هي أسرع طر�قة تسمي بها  ر في الُمسم�ّ صع�ة. َفكِّ قد تكون    اللغةالعقیدة صع�ة ألن  تعد هذه  
أت�اع   ُندعىمثلي فإن أشخاص  ،". وفي المقابلینیون أت�اع شخص ما: "األرم نسمیهموتنبذهم؟  ،وتحصرهم

 ". نّیون ی"كالف :شخص آخر

 
  )Davenant John(  دافینانتجون  عن  درجة الد�توراه    في  حیث أن دراساته)  Lynch Michael(  لینشأود أن أشكر صد�قي ما�كل    ١

 هذا الموضوع. عن أغنت فهمي �شدة قد المقال  هبهذاألخرى المتعلقة  هومؤلفات
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أن أعود �الزمن قبل سنودس دورت لمدینة   لي  لو أمكن ٢.التار�خ�ةالتعقیدات المصطلحات الحدیثة تسّطح 
  ج�جبرتوس لسنودس دورت  في المستقبلالجدید والعضو المنتدب  هاالهولند�ة وأسأل راعی) Heusden(هدسون 

"أن نؤمن   :ب یج �ُ س فر�ما؟ ا، ماذا �عني أن تكون ُمصلحً فوتیوس "أیها السید ، )Gijsbertus Voetius( فوتیوس
  ة" لفین�ّ االككانت "(". �مان هیدلبرجإ لدلیل سؤال وجواب  ١٢٩البلج�كي و اإل�مانوثالثین بند إلقرار  ة�الس�ع
 القسوس،   من أجل  "ص�اغة للتوق�ع"  تم اعتماد �عد السنودس  .  !)نقطة  ١٦٦�الفینّ�ة ذات    ذلك الوقت في    ةاألصیل

إقرار اإل�مان،   عقیدةأن  ن شمامسة لكي یتعهدوا أمام هللا أنهم یؤمنو الو  ،شیوخالو  ومعلمو المدارس، ،ساتذةاألو 
للدهشة . المثیر  األمر  هذاها  بالكنائس التي أخدم  ب  هي �تاب�ة. مازالت تتطلّ   ودلیل األسئلة واألجو�ة، واإلقرارات 

سا�ًقا والتي   في العقیدة المذ�ورة نقاطال ل�عضشرًحا " دورت �اعت�ارهاإقرارات  الص�اغةتلك تصف ��ف  هو
 ".)Dordrechtلمدینة دوردر�خت ( سنودس الوطنيال أعّدها

أنه هي  المشكلة  إن  نتكلم عن "الكفارة المحدودة".    �شكل عام،؟  موضوع النقاشما هو حًقا    :صعو�ة أخرى وهي
فاعلّ�ة   الجم�ع من �حدّ أن �ل إنسان سیذهب للسماء،  ن )، الذین یؤمنو (universalists�استثناء الشمولیین 

 : �تبوا ،احتجاجهم ون ، عندما بدأ المحتج١٦١٠في عام  ین.لموت المس�ح، �ما فیهم حتى المحتجّ الخالص 
مصالحة وغفران  أنه حصل على ال  حتىإنسان،    وألجل �لالناس  جم�ع  �سوع المس�ح مخلص العالم ألجل  مات  "
"لكن    استمروا �القول:غیر محدود، أل�س صح�ًحا؟ لكنهم    هذا  بواسطة موت الصلیب". یبدو أنه  جم�علخطا�ا للا

القسم  عنوان �ان  إقراراته، عندما �تب سنودس دورت  ٣". إال الُمؤمن الخطا�ا هذا ال یتمتع أحد فعلً�ا �غفران
  عمله ما  ما هي عالقة ت أخرى،�كلما .بواسطته" اإلنسانموت المس�ح وفداء عن "  هولعقیدة الرئ�سي الثاني ل
 محدودة. فائدةلها  الكفارة المحدودة فإن ع�ارةللخط�ة؟ وهكذا،  اعبیدً هم    نْ مَ  ءشرا�المس�ح �موته  

 

 

 
) في مدینة برو�لین McAfee(   يمكافألقاها د.    ١٩٠٥عام    لخط�ة في  ثره) �اختصار یرجع أTULIPتولیب (ما ُ�طلق عل�ه    إن  ٢

 بوال�ة نیوجیرسي. في نیواركبوال�ة نیو�ورك، أمام االتحاد المش�خي 

The Outlook (June 21, 1913), 394–395. See also Richard A. Muller, “Was Calvin a Calvinist? Or, Did Calvin (or 
Anyone Else in the Early Modern Era) Plant the ‘TULIP’”? As found at 
https://www.calvin.edu/meeter/Was%20Calvin%20a%20Calvinist-12-26-09.pdf (Accessed August 13, 2017). 
3 “Appendix C: The Remonstrance of 1610,” cited in Crisis in the Reformed Churches: Essays in Commemoration of 
the great Synod of Dort, 1618–1619, ed. Peter Y. De Jong (Grand Rapids, Mich.: Reformed Fellowship, 1968), 208.  

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


https://ar.ligonier.org   

info@ar.ligonier.org                                   3                                ٢٠١٩ جم�ع الحقوق محفوظة © 

 :صعو�ة العقیدة

حصل على أن المس�ح " هو ١٦١٠ عام  العام لفكر المحتجین في �ان المخططوفًقا لالقت�اس السابق، 
  عام  ثم �عد  ".إال الُمؤمن الخطا�ا هذا ال یتمتع أحد فعلً�ا �غفران"، ولكن "جم�علخطا�ا للامصالحة وغفران ال

"حصل    أكثر وضوًحا في إقرارهم أن المس�ح  ون ، أص�ح المحتج)Hagueالهاي (، في مؤتمر في مدینة  ١٦١١
بین "الحصول" و"التطبیق"، أو �ما   امً عا اقد استخدموا تمییزً و  ٤".على المصالحة وغفران الخطا�ا لكل ال�شر

ق"  قاستح اب"، "ا(التحقیق) ُ�مكن أن �عني "اكتس  لكن �ما أن "الحصول"  تحقیق الفداء وتطبیق الفداء.نقول اآلن  
   أص�ح غیر واضح. وتطبیق الفداءالفداء تحقیق فالتمییز العقیدي بین   ٥، "منح" ىأو حت ،"شراءك"، ""امتال

نستط�ع   �شكل أكبر. المحتجین نظام عقیدتهم علماء الالهوت َطّور  ،سنودس دورت  ت س�قفي السنوات التي 
�تا�ات   تم اقت�اسفي اإلقرارات حیث  نقطة مؤّ�دة عن العقیدةأن نرى لمحة من "رفض األخطاء" �عد �ل 

 : ملخص ألخطائهم. هنا المحتجین

 الفداء الذي تم تحق�قه على أي أال ینطبق من الممكنلذلك من أجل شخص �عینه؛ المس�ح  لم �مت  •
 ٦)١(الرفض  شخص.

 
4 Petrus Bertius, Scripta Adversaria Collationis Hagiensis (Lugduni Batavorum, 1615), 123. 

 �مكن االستعاضة عنها �س�ع �لمات مختلفة. "الحصول")( impetrare كلمة  إن) David Pareus( �ار�وس د�فید قال ٥

Acta Synodi Nationalis . . . Dordrechti (Lugduni Batavorum, 1620), 215.  

في تطبیق الخیر على   والمستمرة "إني أقر �ا� حًقا رغبته الدائمة )Grevinchovius Nicholaas( جر�فینكوفیوس ن�كوالس�قول  ٦

لذلك   .یؤمن �ه" نْ كل ال�شر على حدة؛ ولكني أنكر أن التطبیق نفسه �ان �سبق تعیین مشورة وقضاء من هللا ألي إنسان إال مَ 

 هللا ولكن أن یر�دي فرد من األفراد، ألالفداء فاعلّ�ة "لم �كن هناك أي وعد أو إرادة مطلقة من هللا ف�ما یتعلق �: أن �قول أمكنه

�ان لدیهم فهو یر�ده للجم�ع إن ؛ �شروط بلمطلق  غیرتطبیق موت المس�ح على جم�ع ال�شر �شكل فردي  أن ال یر�دأو 

، و�التالي، على الرغم من أن المس�ح ضحى �ح�اته، فقد �ان من الممكن أال یتم إن لم �كن لهم إ�مان هال یر�د وهم ؛اإل�مان

 . عدم إ�مان جم�ع الناس"تدخل نسله الموعود، �سبب في  ینخدعالممكن أن  أي أنه �ان من، شخصتطبیق موته على أي 

Quoted in John Davenant, A Dissertation on the Death of Christ, as to its Extent and Special 
Benefits, in An Exposition of the Epistle of St. Paul to the Colossians, 2 vols., trans. Josiah Allport 
(London: Hamilton, Adams, and Co., 1832), 2:516, 524–525.   
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  . اإلنسانمع    اعهدً في أن �ق�م  الحق  آلب  ل  أن یر�ح  فقط  لنعمة بل ل  اجدیدً   ا عهدً موت المس�ح  لم یؤسس   •
 )٢(الرفض 

ر�ح فقط   أنه بللخالص، ل على نحو فّعال بترضیته الذي �ه ُینتَفعأحد اإل�مان المس�ح ألي  یر�حلم  •
 )٣. (الرفض اإلرادة الحرة لإلنسان علىطاعتها  تعتمد  في وضع شروط انالسلطلآلب 

  تراجع عن مطلب المس�ح، لكن أن هللا    ق استحقا  الذي �قبل�مان  �اإل  أننا نتبررالجدید    عهد النعمةل�س   •
(الرفض  طاعة �املة.كاملة �ما لو �انت الاإل�مان والطاعة غیر �عتبر  بلالطاعة الكاملة للناموس 

٤( 

(الرفض  الخط�ة األصل�ة. أحد �سبب  ُیدانال  و�التاليفي حالة المصالحة  ال�شرجم�ع  تم قبول قد  •
٧)٥  

  عطیته على  تطب�قه عتمد �الفداء، ال  بر�ات �ل �التساوي  ال�شر لجم�ع �منحأراد أن  في حین أن هللا •
  )٦(الرفض  .أنفسهمن �ط�قوا النعمة على أإل�مان لكن على حر�ة اخت�ارهم ل

�الفعل    �ونهم   ،ارهم ألن هؤالء الناس ل�سوا في حاجة لموتهتهللا واخ  من أجل َمْن أحبهم المس�ح  لم �مت   •
 )٧(الرفض  .ر�نمختا

  المقابلة بین  ب�ساطةهو ن یالجدال بین الُمصلحین والمحتجّ  لم �كن ،كما ترون من خالل هذه النقاط الموجزة
الكثیر من النقاط الرئ�س�ة والفرع�ة المعقدة على الجدال  بل اشتمل هذامحدودة". ال"غیر ومحدودة" الكفارة "ال

في   سن�حثهاوالتي  أكثر العقائد صعو�ة في إقرارات دورت أن أرحب �كم في  د أو  ،والصع�ة. �عد قولي هذا
 قاالت التال�ة.الم

 
 المصالحة والفداء. ، الذي قال إن المس�ح حصل لكل إنسان على نفسه وسیرمینأنجد هذا في  ٧

Examen Libelli Perkinsiani de Praedestionationis Ordine et Modo, in Opera Theologicia (Leiden, Netherlands: 
Godefridus Basson, 1629), 745.  

في نعمة المصالحة، وقد دخل في   الجنس ال�شري �أكمله أدخلقد كذلك قال إنه ال ُیدان أحد �سبب الخط�ة األصل�ة، "ألن هللا 
   عهٍد للنعمة مع آدم و�ل نسله ف�ه".

Apologia . . . Arminii adversus Articulos, in Opera Theologica, 153, 154. 
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في   )Oceanside United Reformed Churchالُمصلحة (ل هاید هو راعي �ن�سة أوشنساید المتحدة  االقس دان�
القتال من التي تستحق  النعمة "�ال�فورن�ا، وهو مؤلف للعدید من الكتب، �ما في ذلك بوال�ة أوشنساید، مدینة 

 Grace Worth Fighting For: Recapturing the Vision" (إقرارات دورت: استعادة رؤ�ة نعمة هللا في  هاأجل

of God’s Grace in the Canons of Dort.( 

 

 . تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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