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 انلقاط اخلمس للعقيدة 
 نيما يف كورنيليس  بقلم

، يف هونلدا. تم عقد  دوردر�تبمرور أر�عمئة اعم ىلع اجتماع سنودس دورت يف مدينة  ٢٠١٩–٢٠١٨يتم� اعم 
ق بموضوع فيما يتعلَّ   اعهتبوأ   جاكوب أرمينيوس يلن� اجلدال املستمر يف كنا�س هونلدا خبصوص تعليم    السنودس
إلخطاء   استجابةً للعقيدة    ة انلقاط اخلمس  إقرارات دورت، ىلعأي    ،عن السنودس  تنتجتؤ�د الوثيقة اليت    االختيار.

  باحلروف انلعمة". كما يتم أيًضا اختصارها  ائد أنها "عقب ايلوم ة تلك انلقاط اخلمس وصفما يتم  �. اعدةً نيِّ يرماأل
رشوط، الكفارة املحدودة، انلعمة اليت ال تُقاوم،  امل(الفساد الشامل، االختيار غ�    TULIPاليت �شلكِّ اللكمة تويلب  

  قد  � بعض األحيانواإلقرارات  دمتها ق بالرغم من أن هذا االختصار يعيد ترتيب انلقاط اليت ، مثابرة القد�س�)
   تعليم اإلقرارات.عن  خاطئةعطي انطبااعت  يُ 

، ىلع الرغم من  ١٦١٨انعقاد السنودس سنة    عندهذا التسلسل    وضعاإلقرارات. تم    �سلسلستتبع هذه املقالة نفس  
قرارات  إلنقاط  ةاخلمسُكتب نقاط.  ةني� تعليمهم يف صورة مخسي رملقد عرض األ أنه اغبًلا ما يتم �سيان ذلك.

ح  صلَ إقرار اكمل لإليمان المُ تقديم . لم ت�تب لعرض وأتباعهوس يأخطاء أرمينىلع دورت كرد مبارش سنودس 
 وس. يرمينأأثاره تعليم  ذليوا  ةول�ن يك تن� اجلدال حول عقيدة اخلالص الاكلفينيَّ 

يف مقابل لكمة اهللا.  تتعارض معة اخلمسة ب�ونها رمينيَّ األ ابلنود يف سياق مداوالته، ح�م سنودس دورت ىلع 
الة،  تعايلم األرمينيَّة عن االختيار اإلل� املب� ىلع اإليمان املتوقَّع، الكفارة العامة، انلعمة اليت تُقاوم أو غ� الفعَّ

مت إقرارات دورت العقائد الكتابيَّة عن االختيار غ�  املرشوط، الكفارة املحددة  و�ماكنيَّة السقوط من انلعمة، قدَّ
الة، ومثابرة القد�س�. مت يف لك من تلك انلقاط،  أو الفداء املحدد، الفساد اجلوهري، انلعمة الفعَّ اإلقرارات  قدَّ

 . األخطاء األرمينيَّة اليت تقابلهبرفض  تهختمثم  عن اتلعايلم الكتابيَّة ا إ�ابيًّ بيانًا 

 رشوط املانلقطة األو�: االختيار غ� 

  ذلك   ة من رسالة اإل�يل. تضمناإلقرارات األوجه األ�رث أهميَّ ابلنود االفتتاحية للنقطة األو� للعقيدة، تُلخص  يف   
  و�أنه قد )، ١" (ابلند أنَّ مجيع البرش قد أخطأوا يف آدم، وهم واقعون حتت اللعنة، و�ستحقون املوت األبديحقيقة "

ظهرت �بة اهللا، إذ أرسل ابنه الوحيد إىل العالم (ابلند 
ُ
  إ�يل بىلع اذلين ال يؤمنون يمكث غضب اهللا وأنه )، ٢أ

 . )٤(ابلند   �سوع املسيح
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  يؤمن   تم طرح عقيدة االختيار: ملاذا   املسألة اجلوهر�َّة اليت من أجلها اإلقرارات    تتناوليف داخل أطار تلك احلقائق،  
اإلجابة ىلع إن يف خطيتهم وحتت ادلينونة العادلة هللا؟  يظل األخروناإل�يل بينما بوعظ ال �سبب و�توب ابلعض 

 رشوط يف املسيح للبعض ليك �لصوا.املاختيار اهللا غ�   عمقها هوهذا السؤال يف 

"َمْعلُوَمٌة ِعنَْد  إن نوال ابلعض، دون غ�هم، عطية اإليمان من اهللا نابٌع من قضاء اهللا األز�، ألنه  
ْ�َماهِلِ" (أعمال الرسل 

َ
يُع أ َزِل مَجِ

َ
ِي َمِشيئَِتِه" ١٨: ١٥الرَّبِّ ُمنُْذ األ

ْ
ٍء َحَسَب َرأ ِي َ�ْعَمُل لُكَّ يَشْ

َّ
)؛ "اذل

). وفًقا هلذا القضاء، يُل�ِّ اهللا بنعمته قلوب املختار�ن، مهما اكنت معاندة، و�رغِّبهم  ١١:  ١(أفسس  
بينما يف دينونته العادلة يرتك غ� املختار�ن لرشهم وقساوة قلو�هم. و� هذا �ُستعلَن    يف أن يؤمنوا؛ 

�شلك خاص اتلمي� احلكيم، والرحيم، والعادل يف اآلن ذاته، ب� البرش الغارق� بالتساوي يف 
�ف ذوي  الفساد؛ أو �ُستعلَن قضاء االختيار والرفض الُمعلَن يف لكمة اهللا، واذلي ىلع الرغم من حتر 

سة   األذهان الفاسدة، وانلجسة، واملضطر�ة هل هلالكهم، يمنح تعز�ة تفوق الوصف للنفوس املقدَّ
 ) ٦(ابلند   .واتلقية

االختيار س ؤسَّ الختيار هو مصدر اإليمان، فاإلقرارات تؤ�د أنه ال يُم�ن أن يُ يف األن سيادة اهللا وقصده الُمنعم 
ىلع سابق املعرفة بإيمان اإل�سان، أو إطاعته لإليمان، أو "  ينُبَ أي شخص لم فاختيار اهللا أن �لِّص ىلع اإليمان. 

ه صالح آخر فيه، باعتبارها املطالب األساسية، أو األسباب، أو الرشوط اليت اعتمد عليها  قداسته، أو أيّة صفة أو توجُّ
يمنحها اهللا ألوئلك   بانلعمةلكنه يف حد ذاته هو عطية  عمل هل استحقاقاإليمان ليس ف . )٩ابلند (" .االختيار

 ). ٢٩: ١؛ فيليب ٩-٨:  ٢؛ أفسس ٣٨: ١٣املدعو�ن حسب قصده (أعمال الرسل 

هذا االختيار �سيادة اهللا  ىلع أن  أيًضا رشوط، تؤ�د إقرارات دورت املالختيار غ�  عن ااتلعليم الكتايب توضيح   بعد
  ).١٥(ابلند  خطاياهم" أو "تر�هم" يف العبور عنهميع� أن بعض اخلطاة تم " ص ونعمته لعدد �دد من البرش للخال 

  خبطأ شخيص منهم اعة لك الساقط� اخلطاة اذلين " إىل مجأوئلك اذلين لم �تارهم اهللا للخالص يف املسيح ينتمون 
  املسيح   الص يفاخل ه أن يمنحهم  اهللا برمحته ونعمتاختار  ". يف حالة املختار�ن،  ابلؤس والشقاء" انغمسوا بإرادتهم يف "

اهللا عدهل باختياره أن يمنع نعمته و� انلهاية أن يدينهم  يظهر  ،  اهلالك�). يف حالة ٧–٣: ١(أفسس  هو�واسطة عمل
 ). ٢٤–٢٢: ٩ألجل خطياهم وعدم إيمانهم (رومية 
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 دةانلقطة اثلانية: الكفارة املحدَّ 

فيف ابلنود  . انلقاط اخلمسة للعقيدة اليت تم تلخصيها يف اإلقراراتأ�رث من باختصار انلقطة اثلانية  تناولتم 
من  اجلنس البرشي اخلاطئ يهرب  ليكة للنقطة اثلانية، تؤ�د اإلقرارات أن الطر�ق الوحيد الُمم�ن االفتتاحيَّ 

عمل  ف).  ٢بلند  ستحقها خطاياهم يوجد فقط يف العمل الكفاري ليسوع املسيح بانليابة عنهم (ا� ادلينونة واملوت اليت  
أ�يد  اتلد ع. بالطيبة مع اهللاسرتداد اخلطاة للعالقة الة هو الطر�ق الوحيد إلرضاء عدل اهللا وكفارة املسيح ابلديلَّ 

ىلع الصليب، تؤ�د اإلقرارات ىلع القدر والقيمة غ� املحدودة لرتضية املسيح.   املسيح ىلع االحتياج لعمل كفارة
وهو �ظى بقدٍر وقيمٍة غ�   حة والرتضية الوحيدة والاكملة تماًما عن اخلطايا،اذلبي"هو املسيح الكفاري  فموت 

لخالص  ذللك ينبيغ ىلع الكنيسة أن تعلن رسالة اإل�يل ل". �دودة، والاكيف �سعٍة للتكف� عن خطايا العالم أمجع
الكنيسة   إن ". حبسب مرستهجلميع األمم، وجلميع البرش، اذلين يرسل هلم اهللا �شارة اإل�يل من خالل املسيح "

ن خطاياه بل ت�ون هل احلياة  عاملسيح املصلوب و�رجع بمن يُؤمن  ليك ال يهلك لكتمي�"  نمدعوة أن تُعلن "دو
 األبدية. 

، يُقدم واضعو إقرارات دورت  غ� املحدودة بعد توطيد احلاجة لعمل املسيح الكفاري واتلأ�يد ىلع قيمته و�فايته
مقصده وتصميم اهللا بعمل املسيح الكفاري اكن  إن .للعقيدة الرئييس للنقطة اثلانيةاملوضوع  للمختار�ن   ُمقدَّ

 . حتديًدا

ألن هذه اكنت مشورة اهللا اآلب السياديّة، و�رادته وقصده شديد الرأفة، أن تمتد الفاعليّة املحييّة  
حهم وحدهم عطية اإليمان اذلي يربِّر،  والُمخلِّصة للموت اثلم� جًدا البنه إىل مجيع املختار�ن، ملن

القتيادهم بهذا ىلع �و قاطٍع إىل اخلالص: أي أن مشيئة اهللا اكنت أن يفتدي املسيح بدم الصليب، 
س العهد اجلديد، من لك شعب، وقبيلة، وأمة، ولسان، ىلع �و فّعال مجيع، وفقط   اذلي به أسَّ

م هل اآلب؛ حىت يمنحهم اإليمان، اذلي اشرتاه  أوئلك، اذلين اخت�وا منذ األزل للخالص وأعطاه
هلم بموته، مع اكفة العطايا اخلالصيّة األخرى للروح القدس؛ و�طهرهم من مجيع اخلطايا، سواء 

 ) ٨. (ابلند  األصليّة أو الفعليّة

 الة انلقطة اثلاثلة والرابعة: الفساد اجلذري وانلعمة الفعَّ 

الرئيسيت� للعقيدة، تقدم اإلقرارات اتلعليم الكتايب خبصوص الفساد اجلذري للخطاة  اثلاثلة والرابعة  يف انلقطت�  
ال لعمل الالساقط� و  روح املسيح يف اتلجديد واتلغي�.الفعَّ
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.  اتإلقرارا  القسم يفيف ابلنود اخلمسة األو� من هذا  بوضوح  اإل�سان اخلاطئ    عن �نةيتم تصو�ر موقف اإلقرارات  
كما خلقه اهللا وحاتله   االستقامةيف حاتله األصلية من    اإل�سانيف ابلندين األول واثلالث، يتم رسم مقابلة حادة ب�  

 اخلاطئة أو فساده اجلذري بعد السقوط. 

ُجِبَل اإل�سان يف األصل ىلع صورة اهللا. و�ن إدراكه مزّ�نًا بمعرفة حقيقيّة وصحيحة عن خالقه  
الروحيّة؛ كما اكن قلبه و�رادته مستقيم�، ومجيع عواطفه نقية؛ و�ن اإل�سان كلكٍّ  وعن األمور 

ًسا؛ ول�ن بتمّرده ىلع اهللا بتحر�ٍض من الشيطان،  استخدامه حلر�ة إرادته، خرس   و�إساءةمقدَّ
هذه العطايا الفائقة؛ و� املقابل جلب ىلع نفسه ع� اذلهن، والظلمة الرهيبة، وابُلطل، وفساد 

 ) ١(ابلند   .تلمي�؛ وصار رش�ًرا، ومتمرًدا، ومتصلِّب القلب واإلرادة، و�ًسا يف عواطفه ا

وذللك، ُ�بَل جبميع البرش باخلطية، وهم بالطبيعة أبناء الغضب، واعجزون عن فعل أي صالح  
دة،  ودون نعمة الروح القدس الُمجدِّ  .للخالص، وميّالون إىل الرش، وأموات يف اخلطايا، وعبيٌد هلا

لن �ستطيعوا ولن يرغبوا يف الرجوع إىل اهللا، أو يف إصالح فساد طبيعتهم، أو يف ترغيب أنفسهم  
).  ١٤: ٢كورنثوس  ١؛ ٨، ٧: ٨؛ رومية ٣–١: ٢؛ أفسس ٧–٥: ٣؛ يوحنا ٥: ٥١(مزمور  يف اإلصالح

 ) ٣(ابلند 

  ب� مجيعرسالة اإل�يل ب املناداة رضورة يف تطبيق الفداء باتلأ�يد ىلع القدس لعمل الروح  تناوهلا تبدأ اإلقرارات 
 اهللا  يعلن  ،�يلباإل هذه املناداةاألمم. يف 

ب�ل جديّة وصدق يِف لَكَِمِتِه ما هو مقبول دليه، أن مجيع َمن يُدَعون ال بد أن �ستجيبوا ل�عوة.  
 ) ٨(ابلند  .راحة للك من يُقِبل إيله و�ؤمن به وعالوة ىلع ذلك، هو يَِعد جديًا باحلياة األبدية وال

ىلع املسيح أو اإل�يل عندما يرفض اخلطاة أن يؤمنوا أو أن يتو�وا عند دعوتهم  باللوم  ليق  ال �ب أن يُ   ههذا أنيع�  
تمي�  دون  اخلالص  با  واعدً   ،يؤمنوا   يكاإل�يل  من خالل رسالة  بإخالص اجلميع  يدعو  اهللا  فاإل�يل.    بواسطة رسالة

 بالاكمل ذنبهم. عدم تو�ة الكث��ن هو، إذن،ذنب عدم اإليمان وف اإليمان واتلو�ة. بدعوته مع يتجاوب   للك من

يف إيمانهم   يُنسب هلم الفضل الوعظ باإل�يل؟ هل  من خالل —اذلين تغ�وا  —ماذا عن اذلين أمنوا وتابوا 
 بإن�ارهم أن مثل هذا اإليمان   هذا كما لو اكن وتو�تهم

ً
من إ�ازاتهم؟ �اوب واضعو اإلقرارات هذا السؤال أوال

فتغي� أن اإليمان واتلو�ة � ثمار عمل الروح بواسطة اإل�يل.  ىلع تسب للمؤمن وثانيًا باتلأ�يدواتلو�ة ُ� 
أحدهم نفسه عن اآلخر�ن،    يمّ� "   ال �ب أن يُنسب الفضل فيه هلم، كما لو أنه  خالل خدمة اإل�يلمن    املدعو�ن 
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م هلم ىلع حد السواء نعمًة اكفية لإليمان والرجوع إىل اهللا كما تنادي هرطقة بيالجيوس املتغطرسة (ابلند    "اذلين تقدَّ
 : منذ األزلخاصته يف املسيح اهللا  اختار كما فىلع اإلطالق.   يس ذلك). ل ١٠

وا بفضائل اذلي داعهم من الظلمة إىل نوره العجيب؛  حىت �رب  ...هكذا أيًضا يمنحهم إيمانًا وتو�ة،  
 .وحىت ال يفتخروا بأنفسهم، بل بالرب حبسب شهادة الرسل يف مواضع عديدة

عمل روح اهللا يف قلب وحياة  لطر�قة الكتايب  الوصفاإلقرارات  تقدم يف ابلنود اتلايلة للنقاط اثلاثلة والرابعة، 
يُن�   بالروح القدساهللا  أنتؤ�د  ،عن عمل روح اهللا يف تطبيق رسالة اإل�يل اإلقرارات تحدثتاملؤمن. عندما 

بواسطة فاعليّة "إىل ذلك، باإلضافة  ).١١" (ابلند حىت يتمّكنوا من إدراك وتمي� ما لروح اهللا"  بقوة املؤمن� أذهان
ر، و�نت ما هو   " اهللا "�تاح ....ه،الروح الُمجّدد ذات أعمق خبايا اإل�سان؛ فيفتح ما هو مغلَق، و�ُلّ� القلب املتحجِّ

ستعداد لفعل  واالللخطية،  واليت � مستعبدةإعطاء اخلاطئ اإلرادة،  :عمل روح اهللا هذا يتضمنإن  ."أغلف
  وجاعًال دلعوة اإل�يل،    متقبِّلة  تص� يا وحت بدأ أن  ت  اهللا،واليت � ميتة و�ال حياة جتاه أمور  اإلرادة،    جاعالً   ؛الصالح
واليت � غ� �شطة    ،�رً� لإلرادة ومقو�ًا إيَّاها   الصواب؛رغب يف فعل  تبدأ أن  ت،  اعجزة  ا ر�د ألنهتال    واليتاإلرادة،  

ن اخلاطئ �شلك  و�ال حياة، حىت تصنع ثماًرا صاحلة تأيت من شجرة قد صارت صاحلة. و�ذلك، فإن روح اهللا يم�ِّ 
 فع�، واذلي هو بالطبيعة ميت روحيًّا و� عبودية اخلطية، أن يرجع طواًع باتلو�ة واإليمان إىل اهللا: 

دون قطًعا، وىلع �و أ�يد،   حىت أن مجيع َمن يعمل اهللا يف قلو�هم بهذه الطر�قة املذهلة، يتجدَّ
تيجة هلذا ال تُدفَع أو تتأثر باهللا فحسب،  وعندئذ، هذه اإلرادة اليت تتجّدد ن  .وفّعال، و�ؤمنون حًقا 

بل نتيجة هلذا اتلأث�، تص� � نفسها �شطة. وهلذا السبب، نصيب ح� نقول إن اإل�سان نفسه  
 ) ١٢ابلند (  .هو اذلي يؤمن و�توب 

 انلقطة اخلامسة: مثابرة القد�س�

و� بعض األوقات   ر�ة،دائًما ضد اخلطية واتلجيصارعون للنقطة اخلامسة أن املؤمن�  تقر ابلنود االفتتاحيَّة
هاد املستمر مع اخلطية  . يف إطار هذه انلظرة الكتابيَّة الواقعيَّة عن اجل�سقطون يف خطايا �شعة (مثل إن�ار بطرس)

ال  لو تُرك املؤمنون لقدراتهم الشخصية، "فللمؤمن احلقييق.  بنعمتهتؤ�د اإلقرارات ىلع حفظ اهللا اثلالوث  ،ابلاقية
ن املؤمن�  ي و�م�ِّ فقط كون اهللا آم� ورحيم، يقوِّ ). ٣" للحظة (ابلند أن يثابروا يف حالة انلعمة ... يم�ن 

اإلخبار السارة لإل�يل فاملسيح.  معمن خالل الرش�ة يف تلك احلالة اليت أحرضهم اهللا فيها  يلتمكنوا من بقائهم
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م ليست فقط أن اهللا  املسيح،   معرش�ة إىل الاإل�يل بواسطة رسالة روحه بكفارة من خالل املسيح وأحرضنا  قدَّ
 شعبه يف تلك الرش�ة. لأمانته ورمحته حبفظ ىلع أيضا اإل�يل يعدنا أن اهللا يربهن 

االختيار، ال ي�ع الروح القدس من  ل�ن اهللا، الغ� يف الرمحة، وحبسب قصده غ� املتغ�ِّ يف 
شعبه تماًما، حىت يف خضم سقطاتهم املؤسفة؛ كما ال �سمح هلم بأن يتمادوا كثً�ا دلرجة فقدان  
نعمة اتلب� وخسارة حالة اتلرب�ر؛ أو بأن �طئوا اخلطية اليت للموت؛ كما ال �سمح بأن يرَُت�وا  

؛ فيليب ٣٩–٣٥: ٨؛ رومية  ١٢–١١: ١٧؛ ٣٠–٢٧:  ١٠(يوحنا   تماًما، و�غِرقوا أنفسهم يف اهلالك األبدي
 ) ٦(ابلند   .)٦: ١

 : �د اهللا وتعز�ة املؤمن

انلعمة، يف مجلة قو�ة: "�لص اهللا  لعقائد ةتلك انلقاط اخلمس �شلك واضحباكر  أي. .خلص يجمنذ بضع سنوات، 
أن اخلالص هو عمل اهللا من ابلداية للنهاية. ىلع حقيقة  حتافظ ىلعختيار عن اال ةالكتابيَّ  إن اتلعايلماخلطاة." 

يعلِّم  اإليمان،  يف يثابروا اختيارهم أن يؤمنوا وأن اخلطاة يف انلهاية بالص خ �عل واذلي، األرمي� عكس الرأي
وفًقا لقصده من   لك ما هو مطلوب خلالصهم. املؤمن� عن طر�ق منح ص الكتاب املقدس أن اهللا اثلالوث �لِّ 

من خالل  . وأجلهم ملن مات من اخلالص ةة بفاعليَّ ذبيحته الكفار�َّ اذلي اشرتت ، بنختيار، أعطى اآلب االاال
ال عطية اإليمان واتلو�ة بدون فشل واليت بواسطتها يتم احتادهم باملسيح  للمؤمن�    يُمنحللروح القدس،    العمل الفعَّ

لكمات  أن يردِّدوا  اهللا �سيادته ونعمته    ، يم�ن لَمْن �لِّصهمذا السببهلمن عمله نيابة عنهم.    مستفدينو�صبحوا  
ٍء لََك لَْم تَ " ٧: ٤كورنثوس  ١ الرسول بولس يف يُّ يَشْ

َ
َُك؟ َوأ نَُّه َمْن ُ�َم�ِّ

َ
َخْذَت، فَِلَماَذا َ�ْفتَِخُر  أل

َ
ُخْذُه؟ َو�ِْن ُكنَْت قَْد أ

ْ
أ

ُخْذ؟
ْ
نََّك لَْم تَأ

َ
 " َكأ

خالصهم. يف نفس الوقت، يقدموا لك احلمد هللا من أجل  صهم�لِّ  َمنْ لك ف ص اخلطاة، �لِّ  نْ مَ هو ألن اهللا وحده 
مات املؤثرة لإلقرارات، يمكنهم أن يعرتفوا أن باللك ). ٢٥: ٧أن املسيح سيخلصهم إىل اتلمام (عرباني�  يؤمنوا بثقةٍ 
 مشورة اهللا 

ال يم�ن أن تتغّ�، ووعده ال يم�ن أن �سقط؛ كما ال يم�ن نقض ادلعوة اليت حبسب قصده،  
  .أو إلغاء فاعليّة استحقاق املسيح، وشفاعته، وحفظه؛ أو إبطال أو طمس ختم الروح القدس 

 ) ٨(ابلند  
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-Mid(  وسط أمر��ا الُمصلّحة لالهوت   �ليةب  ةاستاذ ل�راسات العقائديَّ وهو رئيس    فينيما   كورنيليسادلكتور  

America Reformed Seminary(  العديدمؤلف وهو . إنديانا بمدينة داير يف والية ) من الكتب بما يف ذلكBut 

for the Grace of God: An Exposition of the Canons of Dort and The Promise of the Future(  وهو .
 ).Mid-America Journal of Theology(  أيًضا �رر مشارك ملجلة

 

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