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 وات االسم
ُ

 ث دِّ حت
 بقلم كيث ماثيسون

 ُمبِْغِضيُ�ْم، وََصلُّوا " :للجموع يف املوعظة ىلع اجلبلاملسيح  قال
َ

ْحِسنُوا إِىل
َ
ْعَداَءُ�ْم. بَاِرُ�وا الَِعِنيُ�ْم. أ

َ
ِحبُّوا أ

َ
أ

يَن �ُِسيئُوَن  ِ
َّ

ْجِل اذل
َ
ُق َشْمَسُه ىلَعَ   إيَِلُْ�ْم َو�َْطُرُدونَُ�ْم،أل َماَواِت، فَِإنَُّه �رُْشِ ي يِف السَّ ِ

َّ
�ِيُ�ُم اذل

َ
ْ�نَاَء أ

َ
ِليَكْ تَُ�ونُوا أ

الِِم�َ  بَْراِر َوالظَّ
َ
احِلَِ�، َو�ُْمِطُر ىلَعَ األ اِر َوالصَّ رْشَ

َ
مثل هذه وغ�ها يف الكتاب  تث� عبارات ). ٤٥–٤٤: ٥(مىت  "األ
  دساملق 

ً
اذلين   ك أوئلإىل فقط تمتد أم  ،البرش إىل مجيعنعمة اهللا تمتد : هل وهو نعمة اهللا،  لحو هاًما  ا الهوتيًّ  سؤاال

 للخالص؟  اختارهم اهللا

   عنلإلجابة  
ً

  إحسان إىل "  نعمة  يف الكتاب املقدس، �ش� لكمة   .نعمة  أن نفهم مع� لكمة  هذا السؤال، �ب علينا أوال
ة  قَّ ح ستَ ال يتم كسبه بأي شلك من األشاكل. ليس فقط انلعمة غ� مُ  إحسان". بمع� آخر، إنها عن دون استحقاق

اإل�سان  فتماًما.    منها �روم    يف الواقع  � نعمةف   ئ،اخلاط  �سانجتاه اإل  إظهارها بمع� عدم كسبها، ول�ن عندما يتم  
 الساقط يف وضع سليب تماًما. اإل�سانبل اهللا.  بإحسانق يف وضع �ايد فيما يتعلَّ  ببساطةس الساقط لي 

هذا  للبحث يفيمتد إىل مجيع البرش أم إىل شعبه فقط.  عن دون استحقاقاهللا  إحسانما إذا اكن  السؤال إذن هو
. من املهم أن نفهم أن  ة"عامحون اعدًة مصطليح "انلعمة اخلاصة" و "انلعمة الصلِ ون المُ السؤال، استخدم الالهوتيُّ 

مة" بطر�قة ما أو أنها موجودة يف "أنواع" �تلفة. قسَّ ة "مُ استخدام هذه املصطلحات املختلفة ال يع� أن انلعمة اإلهليَّ 
 . دةاحالو  اهللا  نعمةفيها صفة  تتج�َّ املصطلحات للتمي� ب� الطرق املختلفة اليت هذه م  �ُستخدَ 

إىل خالصهم.   يقود   يظهر جتاه املختار�ن واذلي اذلي  عن دون استحقاقهللا ا بإحسانإن "انلعمة اخلاصة" هلا عالقة  
�رشح  أو اخلليقة �شلك اعم.  جتاه البرش ظهره ي ياذل قاقعن دون استح اهللا  بإحسانق تتعلَّ ف" العامة"انلعمة  ا أمَّ 

، فإننا نع� "إما (أ) تلك  العامةث عن انلعمة أنه عندما نتحدَّ  )Louis Berkhof( ح لو�س ب��وفالالهو� الُمصلِ 
 إعالنهاإل�سان من خالل    يف  ا أخالقيًّ   ا تأث�ً يصنع  دون جتديد القلب،  العامة للروح القدس اليت بموجبها،    عمالاأل

أو، (ب) تلك الرب�ت    املد�؛  العدل  زتعزَّ ة، و�َ يَّ انلظام يف احلياة االجتماع  ظفَ ُ� و،  اخلطيةح  ليك تُ�بَ العام أو اخلاص،  
بال تمي�   البرشميع جلاهللا  منحها يالعامة، مثل املطر وأشعة الشمس، والطعام والرشاب، واملال�س واملأوى، اليت 

 ). ٤٣٦، ص علم الالهوت انلظا�( "ذلك يف عينيه�سن  به �القدر اذلي و يف عينيه ذلك�سن  ح�  

إىل اخلليقة    متدةمُ الإىل انلعمة    ةمليَّ العا العامة  انلعمة  ". �ش�  العامةة أنواع من "انلعمة  عدَّ   ون كذلك ب�الالهوتيُّ   �َّ م
إىل   ةالعهديَّ انلعمة العامة و�ش�  شلك اعم.اليت تظهر لإل�سان �إىل انلعمة  �ةشرتنلعمة العامة المُ ا�ش� وبأ�ملها. 
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  (انظر  ختار�نا إذا اكنوا من ب� امل انلظر عمَّ العهد بغض  مجاعةميع اذلين يعيشون داخل جلانلعمة اليت تظهر 
�تلف اختالًفا كبً�ا عن املفهوم األرمي�.   العامةللنعمة ح صلَ المُ فهوم  املأن  هنا �ب أن نالحظ ). ٤٣٤ ،ب��وف

  . عامةن هذا يرجع إىل انلعمة الإ القالقدرة ىلع مارسة اإليمان اخلاليص. و�ُ  نالوا  البرشن مجيع إة األرمينيَّ  تقول
اصة"  اخل عمة انلح ىلع أنه "جزًءا ما �ش� إيله الالهوت الُمصلَ  ت�ونة يف الالهوت األرمي� عامفإن انلعمة ال ذللك

 صة". خلِّ مُ العمة انلأو "

عن دون   اإلحسانم انلعمة، أو ، يقدِّ قيقةن اهللا، يف احل إىل أ �ش� اليتة يف الكتاب املقدس هناك العديد من األدلَّ 
، ىلع سبيل املثال، نقرأ عن السقوط. نقرأ  ٣  األصحاح  ، جلميع انلاس وليس فقط لشعبه. يف سفر اتلكو�ناستحقاق

عن إلحسانه  مثال� مر اإل�سان ىلع الفور ). حقيقة أن اهللا لم يدِّ ١٥الوعد األول بالفداء (اآلية عن أيًضا هناك 
. بعد الطوفان، وعد اهللا أنه لن  ٨-٦  األصحاحات  يف سفر اتلكو�ن   طوفانال   قصة يف  يوجد مثال آخر    .دون استحقاق

عن   إحسانهذا الوعد  ظهر). ي٢٢-٢١: ٨ و�نمرة أخرى مجيع املخلوقات �سبب خطية اإل�سان (انظر ت� رمِّ دي
 . يقةوجلميع اخلل ميع البرشجل ستحقاقدون ا

�ٌر لُكَّ يَْوٍم" (تك  أفاكر ق  رتصوُّ   نأ  نقرأ اخلطية.  كبح  واضحة أيًضا يف    العامةنعمة اهللا  كذلك ف ؛  ٥:  ٦لب اإل�سان "رِشِّ
سمح ألفاكر قلب اإل�سان الرش�رة أن تؤ� ثمارها بالاكمل، فإن العالم و الاكحبةيده اهللا  رفع ). إن ٢١:  ٨انظر أيًضا 

  لو أن الرب ف"  :ًال قائ  اكلفنرشح جون  ىلع وجه األرض. كما    ا جحيمً مثل سدوم وعمورة. سيكون    قر�بًا سيصبح    لكه
لك الرشور اليت �سببها فيه    رظهتشخص واحد ال    يوجدأنه لن    دلاكن من املؤ�َّ شهواته،  أن يطلق  ب  للك شخص سمح  

  منح ). ومع ذلك، فقد  ٣الفقرة    ،الفصل اثلالث  ،الكتاب اثلا�،  أسس ادلين املسييح(  "يدين بولس الطبيعة الفاسدة
 ). ٤–١: ١٣ يةكبح اخلطية (انظر رومة لاهللا مؤسسات مثل احلكومة البرش�َّ 

لسرتة   أهل أخربا. يقول بولس هذا بالضبط عندما عً ية مثل املطر والطعام للبرش مجاهللا الرب�ت الطبيعيَّ  يمنحكما 
َمِم �َْسلُُكوَن يِف ُطُرقِِهمْ   :قائًال   عن اإلهل اليح

ُ
يَع األ ْجيَاِل الَْماِضيَِة تََرَك مَجِ

َ
ي يِف األ ِ

َّ
َ   "اذل نَُّه ل

َ
ْم يرَْتُْك َ�ْفَسُه بَِال َشاِهٍد،  َمَع أ

و  قُلُو�َنَا َطَعاًما َورُسُ
ُ
ْزِمنًَة ُمثِْمَرًة، َو�َْمأل

َ
ْمَطاًرا َوأ

َ
َماِء أ ا: ُ�ْعِطينَا ِمَن السَّ ).  ١٧-١٦: ١٤(أعمال الرسل  "ًرا َوُهَو َ�ْفَعُل َخْ�ً

. يقول بولس، ىلع  �الساقط البرش لوب ة �فوظة يف ق�ش� الكتاب املقدس أيًضا إىل أن بعض األخالق احلقيقيَّ 
فاَْكرُُهْم ِ�يَما بَيْنََها  سبيل املثال، عن األمم أنهم " 

َ
يًْضا َضِمُ�ُهْم َوأ

َ
ُ�ْظِهُروَن َ�َمَل انلَّاُموِس َمْكتُو�ًا يِف قُلُو�ِِهْم، َشاِهًدا أ

ًة" (روم ْو ُ�ْتَجَّ
َ
 ). ١٥ :٢. يةُمْشتَِكيًَة أ

،  ]لك البرش[  "إِْذ َمْعِرفَُة اِهللا َظاِهَرٌة ِ�يِهمْ  :العام. يقول بولسعالن للجميع من خالل اإل ظاهرةإن معرفة وجود اهللا 
ْظَهَرَها لَُهمْ 

َ
نَّ اَهللا أ

َ
َعالَِم ُمْدَرَ�ًة بِالَْمْصنُواَعِت، قُ  أل

ْ
ُمورَُه َغْ�َ الَْمنُْظوَرةِ تُرَى ُمنُْذ َخلِْق ال

ُ
نَّ أ

َ
ْدَرتَُه  [للبرش�ة مجعاء] أ
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َمِديََّة َوالَُهوتَهُ  ْ َفلَُك ُ�رِْبُ   :ًال قائ اكتب املزموررصخ كما ). ٢٠-١٩: ١ ية(روم " الرسَّ
ْ
ُث بَِمْجِد اِهللا، َوال

َدِّ َماَواُت حتُ "اَلسَّ
 ). ١: ١٩بَِعَمِل يََديِْه" (مزمور 

  عامة ، ال �ب اخللط ب� هذه انلعمة الإىل مجيع البرشتد  يم  ن استحقاقعن دواهللا    إحسانىلع الرغم من حقيقة أن  
  عامة )، ل�ن انلعمة ال٢٠: ١مية (رو ترتك اإل�سان بال عذر العامةنعمة اهللا فاصة (أي نعمة اخلالص). اخل عمة انلو

َحٍد َغْ�ِِه اا يف �سوع املسيح. " حرصً اخلالص يوجد  إن. ص أن ختلِّ  تقدرصة وال لِّ ُ� وحدها ليست 
َ
ََالُص.  لَيَْس بِأ

ْ
خل

ْلَُص" (أعمال
َ

ْن �
َ
ْعِطَي بَْ�َ انلَّاِس، بِِه يَنْبيَِغ أ

ُ
َماِء، قَْد أ َْت السَّ

َ
ْن لَيَْس اْسٌم آَخُر حت

َ
 يك �لص ل). ١٢: ٤ الرسل أل

 نعمة اهللا اخلاصة.األمر ب يتطلَّ اإل�سان، 

اليت   عن دون استحقاقة ، فإن نعمة اهللا اخلاصة � انلعممجيع البرش، اليت تمتد إىل العامة عكس انلعمة ىلع
  املسيح ل انلعمة اخلاصة، يتحمَّ  واسطة�و اهللا اخلطية يف العالم.  �بح، ي عامةيقدمها اهللا لشعبه. بواسطة انلعمة ال

اصة، يعطي اهللا بر اخل  عمةانل � و. برش، يعطي اهللا اخل� جلميع ال عامةشعبه. يف انلعمة العن  ها وعقاب اخلطية لعنة
.  دةدَّ �ُ  لفرتة عن دون استحقاق جلميع البرش حساناإلم اهللا ، يقدِّ عامةخالل انلعمة ال�سوع املسيح لشعبه. من 

 لشعبه إىل األبد.  عن دون استحقاق  حساناإلم اهللا من خالل انلعمة اخلاصة، يقدِّ و

 

 Reformation Bible(لكتاب املقدس  لنلظا� يف لكية اإلصالح  أستاذ علم الالهوت ا  هو  ادلكتور كيث ماثيسون

College عشاء الرب: إجابات والية فلور�دا، وهو مؤلف للعديد من الكتب، بما يف ذلك " يف سانفورد  ) بمدينة
 ).The Lord’s Supper: Answers to Common Questions" (لألسئلة الشائعة

 

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