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 هللاِ  نَ مِ   مختارٌ 
 ةِ عقیدَ الْ  هِ بهذِ  نُ یؤمِ  : الكلُّ ١ المحاضرةُ 

 ول رُ أر. سي. سبْ 

  ة. لكنْ �اسَ السِّ  أوِ  ینِ في الدِّ    نتكلَّمَ هو أالَّ   ةِ دَ حِ تَّ المُ  ال�اتِ في الوِ  روثةِ وْ المَ  ئِ م�ادِ الْ  دَ حَ أَ  أنَّ  ونَ فُ رِ عْ تَ  مْ كُ نَّ أَ  ینٍ قِ ى �َ لَ عَ 
 ، في الغالبِ دین�َّةٍ  ةٍ شَ ناقَ مُ  . وفي أ�َّةِ وس�اس�َّةٍ  دین�َّةٍ  لَ ى مسائِ لَ ا إِ �� قائِ لْ تِ  الحدیثُ  ا، یتطرَّقُ منَّ  التقى اثنانِ ما كلَّ 

  هِ نفسِ  نا، وفي الوقتِ التي تحیِّرُ  دى العقائدِ حْ ؛ إِ الُمسَبقِ   عیینِ التَّ  عقیدةِ   رِ عناِص  أحدِ  لَ حوْ  الحدیثُ  سر�ًعا ما یدورُ 
 نَ مِ  يَ . فهْ هوتِ الالَّ  مِ لْ في عِ  رَ ثَ أكْ  على الغوصِ  سَبقِ المُ  عیینِ التَّ  مفهومِ  أمامَ  رةُ یْ الحَ  هِ نا هذِ عُ نا. وتشجِّ عقولَ  فِّزُ حَ تُ 

 أ�ًضا.  لِ دَ ، والجَ والنقاشِ  من االهتمامِ  الكثیرَ  تي تثیرُ الَّ  دِ العقائِ 

 :  رٍ ذَ حَ �ِ  ضوعِ وْ المَ  لُ تناوُ 

  مَ تَّ حَ ، تَ ةُ �سَ الكنِ  هُ تْ بَ جَ أنْ  يٍّ الهوتِ  لَّ ، و�ُ عظ�مٍ  يٍّ مس�حِ  مٍ لِّ عَ مُ  لَّ �ُ  أنَّ  دُ جِ ، نَ ةِ �َّ س�حِ المَ  راساتِ الدِّ  نرى تار�خَ  وحینَ 
  ناكَ ، هُ ةِ یدَ قِ هذه العَ  یرِ سِ فْ في تَ  یرِ بِ الكَ  الت�اُینِ  نَ مِ  مِ غْ �الرَّ ق. وَ بَ سْ المُ  ینِ عیِ التَّ  وعِ ُض وْ مَ لِ  ُض ٍت ما التعرُّ قْ في وَ  هِ �ْ لَ عَ 

، وَ  عل�هِ   قُ فِ یتَّ  واحدٌ  شيءٌ   . یدٍ شدِ  رٍ ذَ حَ �ِ  ةِ یدَ قِ هذه العَ  عَ مَ   لِ عامُ التَّ  ورةُ رُ َض  وَ هْ أيُّ الهوتيٍّ

لِّ �ُ  ینِ بَ  نْ مِ  هُ أنَّ  عٌ نِ تَ قْ ا مُ نَ ها. وأَ یبُ جِ ي �َ تِ الَّ  نَ مِ  رَ ثَ أكْ  ةً لَ ئِ أسْ  یثیرُ  هُ دُ جِ ، نَ اهُ نَ سْ رَ ا دَ مَ لَّ ا �ُ نَ نَّ ، ألَ یرٌ طِ خَ  وعٌ ُض وْ مَ  وَ هْ فَ 
.  قِ ابِ السَّ  ینِ یِ عْ التَّ  ةِ یدَ قِ عَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  طِ لْ خَ والْ  مِ هْ فَ الْ  وءِ سُ �ِ  ةٌ حاطَ مُ  ةٌ عقیدَ  دُ ، ال توجَ �َّةِ �حِ سِ مَ ي الْ ها فِ هُ واجِ ي نُ تِ الَّ  دِ ائِ قَ العَ 

 ضوع. وْ المَ  في تناُولِ  والتعقُّلِ  رِ ذَ ٍع من الحَ وْ لى نَ عونا إِ دْ یَ  هُ سُ فْ وهذا نَ 

  نَ ها، ومز�ًدا مِ نا معَ في صراعِ   ةِ مز�ًدا من المح�َّ   بُ تتطلَّ   هذه العقیدةَ   ي �أنَّ قادِ تِ اعْ   ینَ یِّ هوتِ الالَّ   إلى تحذیرِ   �فُ ِض وأُ 
  نُ ونحْ  رُ المشاعِ  جُ جَّ أَ تَ تَ  دْ . وقَ كّ حَ ها على المِ حولَ  الكثیرَ  نا، ألنَّ معَ  ونَ فُ لِ تَ �خْ  نا �عًضا، وَمنْ �عِض  جاهَ تُ  برِ الصَّ 

 نا.  طِ سَ في وَ  وحِ الرُّ  رِ ثمَ   هارِ ظْ على إِ  ُص رْ ها، لذا علینا الحِ شُ ناقِ نُ 

 .ثُ دُ حْ �َ  دْ ما قَ  فُ رِ �عْ  ، َمنْ في الموضوعِ  صِ وْ الغَ  دِ ، ف�مجرَّ شيءٍ �ِ  فیدَ �ُ   نْ لَ  هُ �لَّ ما أقولُ  أنَّ  أعلمُ 

 ما یبدو هذا الوقتُ ضوع. ر�َّ وْ مَ في هذا الْ  محاضراتٍ  ستَّ  فُ رِ ْص نا سنَ ، إنَّ ، وهذا ضروريٌّ ةٍ مَ قدِّ �مُ  ي أقولُ ونِ عُ دَ 
ها حوالي نْ مِ  لٌّ ، �ُ راتٍ حاَض مُ  تَّ سِ  أنَّ  ةِ دا�َ البِ  نَ مِ  مْ لكُ  دُ �ِّ ؤَ أُ  ، لكنْ قِ بَ سْ المُ  عیینِ �التَّ  ةٍ واحدَ  لعقیدةٍ  س�ةِ كبیًرا �النِّ 

ة،  یدَ هذه العقِ  ةِ راسَ دِ  عندَ  تثارُ  موضوعِ �الْ  ةِ لَ ِص تَّ مُ الْ  مورِ اْأل  نَ مِ  عدیدُ شور. فالْ قُ سوى الْ  َض رِ تعْ  نْ ، لَ ةٍ ساعَ  نصفِ 
  هذهِ   ا. ولهذا، أعتبرُ هَ نْ مِ   يَ هِ ، حتى ننتَ وسنواتٍ   سنواتٍ   تستغرقُ   ةً قَ متعمِّ   ةً دراسَ   بُ هذا قد یتطلَّ   أنَّ   ني مقتنعٌ ى أنَّ حتَّ 

 ق. بَ سْ المُ  ینِ یِ عْ التَّ  لعقیدةِ  ةٍ مَ دِّ قَ مُ  دَ مجرَّ  ةَ المادَّ 
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 ق: بَ سْ مُ الْ  عیینِ التَّ  دِ قائِ عَ  نْ مِ  یرُ ثِ كَ الْ 

 .  ةٍ �حَ حِ َص  ةٍ دَ سوى واحِ  دُ ال توجَ  هُ �أنَّ  وْ ، أَ ةٌ دَ ها واحِ أنَّ  وْ ُمسبق، �ما لَ الْ  عیینِ التَّ  عقیدةَ  أقولُ  تُ لْ لَ ظَ 

  جیبُ ق؟" �ُ بَ سْ المُ  عیینِ �التَّ  نُ مِ ؤْ تُ  لْ ): "هَ ةٍ مس�ح�َّ  (في محادثاتٍ  لونَ أَ سْ ، و�َ في فئاتٍ  ةَ عقیدَ الْ  فونَ نِّ َص �ُ  نْ مَ  هناكَ 
 ناها.  عْ مَ  مُ لَّ �فهَ كُ الْ  نَّ أَ "، و�َ قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ �ِ  نُ مِ ؤْ "، أو "ال، ال أُ قِ بَ سْ مُ الْ  عیینِ �التَّ   نُ مِ ؤْ ، أُ مْ عَ ا "نَ مَّ إِ  ال�عُض 

ق.  بَ سْ مُ الْ   عیینِ التَّ   ها عنِ تَ ي عقیدَ وِ حْ �َ   إ�مانٍ   إقرارَ   ْت صاغَ   ها قدْ فُ رِ أعْ   التار�خِ   رَ بْ عَ   طائفةٍ   �لَّ   أنَّ   مْ كُ ئُ ما �فاجِ ر�َّ   نْ كِ لَ 
  ةِ دا�َ البِ  نَ مِ  �حُ التوِض  مُ زِ لْ تَ سْ ذا. ف�َ كَ هَ ، وَ ةٌ �َّ ودِ یثُ مِ ، وَ ةٌ �َّ خِ �َ شْ مَ ، وَ ةٌ �َّ رِ ى لوثِ رَ خْ ، وأُ ةٌ �َّ �اثول�كِ  قٍ مسبَ  تعیینٍ  عقیدةُ  فهناكَ 

 .  ةِ فَ لِ تَ خْ المُ  قِ بَ سْ مُ الْ  عیینِ التَّ  دِ عقائِ   نْ مِ  الكثیرِ  جودِ وُ بِ 

 دونَ ِص �قْ  مْ هُ ، فَ ةٍ دَ واحِ  ةٍ یدَ قِ ى عَ لَ إِ  ها الناُس لُ زِ تَ �خْ  حینَ  هُ أنَّ  نُّ ظُ ي أَ نِ ، مع أنَّ ةٌ دَ واحِ  قٍ بَ سْ مُ  ینٍ یِ عْ تَ  ةُ عقیدَ  نْ ذَ إِ  دُ ال توجَ 
  عیینَ جون �الفن والتَّ  . فیبدو أنَّ ةَ �َّ ینِ فِ الكالْ  قِ سبَ المُ  عیینِ التَّ  ةَ عقیدَ  مَّى عادةً سَ ، أو ما تُ ةَ المش�خ�َّ  سخةَ ماذا؟ النُّ 

، سنرى  نْ جون �الفن. لكِ   وَ هُ   هذه العقیدةِ   عنْ   ثَ دَّ حَ تَ   ار�خِ في التَّ   يٍّ الهوتِ   لَ أوَّ   ، و�أنَّ انِ فَ ترادِ نا مُ تِ في ثقافَ   قَ سبَ المُ 
 . صح�حٍ  هذا غیرُ  أنَّ  نا التار�خيِّ ِض رْ في عَ 

 :  ةٌ �َّ ابِ تَ �ِ  ةٌ مَ لِ كَ 

  فِ وائِ الطَّ  نَ مِ  ها. لدى الكثیرِ رازَ بْ إِ  لُ حاوِ ة، ونُ �َّ الكتابِ  قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ  ةُ یدَ قِ عَ  هوَ  ةِ راسَ الدِّ  هِ في هذِ  هُ لُ ناوَ تَ ما سنَ  نْ كِ لَ 
  كتابِ مع الْ  ونَ لُ یتعامَ  ذینَ الَّ  نینَ المؤمِ  لُّ ، و�ُ قِ بَ سْ المُ  عیینِ التَّ  نِ عَ  ثَ تحدَّ  َس المقدَّ  الكتابَ  نَّ ألَ  قٍ بَ سْ مُ  ینٍ یِ عْ تَ  دُ عقائِ 

 ید.دِ جَ الْ  دِ هْ في العَ  زٌ �ارِ  وتعل�مٌ  مفهومٌ  هُ ، ألنَّ ةٍ �َّ دِّ جِ �ِ  قِ بَ سْ مُ الْ  التعیینِ  هومِ فْ مَ  لُ تناوُ  مْ هِ یْ لَ عَ  جادٍّ  �شكلٍ  سِ دَّ قَ مُ الْ 

  ، ٥- ٣: ١ سسُ أفَ  نَ مِ  اآلنَ  أُ رَ قْ أَ . سَ مْ كُ تَ رَ اكِ ذَ  َش عِ نْ أُ  يْ �َ  قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ  ةَ رَ كْ فِ  ُض رِ عْ تي تَ الَّ  صوصِ النُّ  َض عْ �َ  أْ رَ قْ نَ لْ فَ 
"ُمَ�اَرٌك ُهللا َأُبو َر�َِّنا َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح، الَِّذي َ�اَرَكَنا ِ�ُكلِّ َبَرَكٍة ُروِح�ٍَّة ِفي  :ةِ �َّ االفتتاحِ  هِ تِ یَّ حِ في تَ  ُس بولُ  �قولُ  حیثُ 

َماِو�َّاِت ِفي  اَمُه ِفي اْلَمَح�َّ السَّ �ِسیَن َوِ�َال َلْوٍم ُقدَّ ِة، ِإْذ َسَبَق  اْلَمِس�ِح، َ�َما اْخَتاَرَنا ِف�ِه َقْبَل َتْأِس�ِس اْلَعاَلِم، ِلَنُكوَن ِقدِّ
  . َفَعیََّنَنا ِللتََّبنِّي ِبَ�ُسوَع اْلَمِس�ِح ِلَنْفِسِه، َحَسَب َمَسرَِّة َمِشیَئِتِه"

: "الَِّذي ِف�ِه َأْ�ًضا ِنْلَنا َنِصیً�ا، ُمَعیَِّنیَن َساِ�ًقا َحَسَب َقْصِد الَِّذي َ�ْعَمُل أُ رَ قْ نَ  الحاد�َة َعْشَرةَ  لى اآل�ةِ إِ  لُ قِ تَ نْ نَ  ینَ حِ وَ 
 ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأِي َمِشیَئِتِه". 
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ى  رَ ى یَ حتَّ  ي قرأُت النصَّ نِ نَّ كِ ، لَ بقِ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ  ومَ هُ فْ مَ  �هِ فِ  دُ جِ ي نَ ذِ الَّ  یدُ حِ وَ الْ  يُّ تابِ كِ الْ   صُّ النَّ  وَ هُ  یدِ التأكِ هذا �ِ  َس �ْ لَ 
ما   مَ هْ فَ  سِ المقدَّ  كتابِ لْ لِ  تهدینَ جْ مُ الْ  ارسینَ الدَّ  �عُ مِ جَ  لَ ، حاوَ ةٌ �َّ ها �تابِ . وألنَّ ةٍ �َّ " �تابِ َبقٍ سْ مُ  یینٍ عْ "تَ  لمةَ �َ  أنَّ  �عُ مِ جَ الْ 
 ق. بَ سْ مُ الْ  يِّ هِ لَ اإلِ  عیینِ �التَّ  ُس المقدَّ  الكتابُ  هُ دُ ِص قْ �َ 

 : �َّةٍ ساِس أَ  ةٍ �َّ وتِ الهُ  بَ مذاهِ   ةُ الثَ ثَ 

  �سةِ نِ كَ الْ  في تار�خِ  ةُ هوت�َّ الالَّ  بُ المذاهِ  رُ ثُ كْ ة. تَ �َّ ار�خِ التَّ  اتِ �َّ فِ لْ خَ الْ  نَ مِ  �دَ زِ مَ الْ  مُ دِّ قَ ي أُ عونِ ي هذا، دَ فِ  عَّنَ مَ تَ نَ  أنْ  لَ بْ قَ 
�خ. في التارِ  ةِ �َّ هوتِ الالَّ  ذاهبِ مَ الْ  نَ مِ  ةٍ وعامَّ  ساس�َّةٍ أَ  أنواعٍ  ةُ ثالثَ  دُ توجَ  هُ نَّ إِ  نقولَ  أنْ  نُ كِ مْ ، �ُ نْ لكِ  .فِ وائِ الطَّ  دِ دَ عَ �ِ 
 ة.  �َّ ینِ طِ سْ وغُ األُ ، وَ ةِ �َّ یالجِ البِ  هِ �ْ ، وشِ ةِ �َّ یالجِ إلى: البِ  ونَ یُّ هوتِ ها الالَّ مُ سِ قْ �َ 

  نَ مِ  یرِ ثِ كَ الْ  لَ وْ حَ  ةً �َ ضارِ  راعاتٍ ِص  ةُ �سَ نِ الكَ  تِ خاَض  ینَ ي، حِ یالدِ مِ الْ  عِ الرا�ِ  نِ لى القرْ إِ  يُّ الثالثِ  س�مُ قْ هذا التَّ  �عودُ 
 ة.  مَّ هِ المُ  ةِ �َّ هوتِ ا الالَّ قضا�َ الْ 

  �خِ ارِ التَّ  نَ ى مِ ولَ األُ  ةٍ نَ سَ  فِ لْ في األَ  لِّ ، على األقَ يٍّ وتِ الهُ  مُ ظَ عْ أَ  هُ �أنَّ  وَصفُ ي یُ ذِ وًفا، والَّ رُ عْ مَ  ذي �انَ الَّ  ُص خْ الشَّ وَ 
  �ُس دِّ قِ ًعا الْ طْ قَ  وَ ، هُ ةِ رَ تْ فَ الْ  كَ لْ ي تِ فِ  �مانِ اإلِ  نِ عَ  عَ دافَ  ي، َمنْ �حِ سِ مَ الْ  �خِ ارِ التَّ  لِّ ي �ُ فِ  نْ كُ �َ  مْ لَ  نْ ي، إِ �حِ سِ مَ الْ 

 وس.  یُ یالجْ ً�ا ُیدَعى بِ راهِ  ةِ ترَ فَ الْ  كَ لْ ي تِ فِ  داالتِ جِ الْ  نَ مِ  في العدیدِ  يُّ �سِ ئِ الرَّ   هُ مُ ْص خَ  �انَ وس. وَ ینُ طِ سْ أوغُ 

ى  سان. رأَ نْ اإلِ  في خالصِ  هللاِ  ةِ مَ عْ نِ  ةِ ورَ ضرُ  أوْ  ةِ �َّ ى أهمِّ ها هو مدَ ال حولَ جادَ تي تَ الَّ  ةِ مَّ هِ المُ  الموضوعاتِ  نَ مِ وَ 
  هُ راُض تِ افْ  الق. و�انَ طْ ى اإلِ لَ عَ  ةٍ �َّ رورِ َض  ها غیرُ نَّ ، لكِ الصِ ى الخَ لَ عَ  رَ شَ �َ الْ  دُ ساعِ تُ  هللاِ  ةَ مَ عْ نِ  بیالجیوس أنَّ 

 هللا.    ةِ نعمَ   نْ مِ   عونٍ   أيِّ   ونَ ، دُ داءِ الفِ   لِ یْ نَ   ةِ جَ رَ لدَ   وصا�ا هللاِ   ظِ فْ على حِ   ةُ رَ دْ القُ   هِ �ْ لدَ   يَّ �عِ بِ الطَّ   سانَ نْ اإلِ   أنَّ   يُّ ساسِ األَ 

دَ  بینما أوغسطینوُس  ،  ةَ �َّ بیالجِ الْ  ، وَرَفَض هِ خالِص  لِ ألجْ  هللاِ  ةِ مَ عْ على نِ  َلقِ ُمطْ الْ  طِ اقِ السَّ ئ ِ الخاطِ  كالِ على اتِّ  شدَّ
  ونَ دُ  لْ ، بَ بٍ سْ حَ ي فَ �حِ سِ مَ الْ  رِ كْ الفِ  بِ مذاهِ  دَ أحَ  ةُ �َّ البیالجِ  رِ بَ تَ ُتعْ  مْ اإلنساني. ولَ  بِ هَ ذْ المَ  نَ مِ  مَ دَ قْ أَ  ةً ها نسخَ تِ فَ ِص �ِ 
 . �َّةً �حِ سِ مَ  َسبَ ُتحْ   أنْ  قُّ حِ تَ سْ ال تَ ، وَ ةِ �َّ �حِ سِ مَ الْ 

  قُ فِ تَّ ا أَ نَ أَ یها، فَ فِ  ْت رَ وأثَّ  �خِ التارِ  رَ بْ عَ  �سةِ نِ كَ في الْ  يِّ وتِ الالهُ  رِ الفكْ  نَ مِ  ةٍ وعامَّ  ةٍ �س�َّ ئِ رَ  روعٍ فُ  ةُ الثَ ثَ  دُ وجَ یُ  هُ نَّ ي إِ لِ وْ قَ �ِ 
 . هُ عَ مَ   فقطْ  قُ فِ تَّ أَ  لْ ، بَ س�مَ قْ هذا التَّ  عْ دِ تَ بْ أَ  مْ نا لَ . أَ س�مِ قْ هذا التَّ  معَ 

  عَ اسِ التَّ   نِ رْ قَ ي الْ فِ   ةُ �َّ رالِ یبِ ، واللِّ رَ شَ عَ   َس ادِ السَّ   نِ رْ قَ في الْ   ةُ �َّ �انِ ینْ وسِ السُّ   تِ رَ هَ ظَ   دْ قَ ، فَ ةِ �َّ الِ رَ یبِ اللِّ   مُّ أُ   يَ هِ   ةَ �َّ یالجِ بِ الْ   نَّ ى أَ رَ أَ فَ 
 . يٍّ �حِ سِ مَ  رٍ كِّ فَ مُ  أيِّ  �اًرا أمامَ خَ  ْت سَ �ْ لَ ا، وَ هَ دَّ ِض ، وَ ةٍ �َّ �حِ سِ مَ  رَ یْ غَ   ةَ �َّ یالجِ بِ رى الْ نا أَ أَ ي، فَ نِ ونَ فُ رِ عْ تَ  مْ كُ نَّ ما أَ �ِ ر. وَ شَ عَ 
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ي  فِ  رَ شَ عَ  َس ادِ السَّ  نِ رْ قَ ًقا في الْ الحِ  ْت رَ هَ ي ظَ تِ ، والَّ ةِ �َّ ینِ طِ سْ وغُ واألُ  ةِ �َّ یالجِ بِ الْ  هِ �ْ شِ  ینَ بَ  ةِ �سَ نِ كَ ي الْ فِ  التُ جادَ مُ ا الْ مَّ أَ 
 .  �مانِ اإلِ  ةِ رَ دائِ  لَ داخِ  التٍ جادَ ا مُ هَ رُ بِ تَ عْ أَ  هِ ذِ هَ ، فَ مْ هِ رِ یْ غَ وَ  ینَ یِّ ودِ یثُ مِ ین، والْ یِّ ینِ فِ كالْ ین والْ یِّ تِ رانْ تْ سِ ونْ �مُ الرِّ  نَ یْ بَ  لٍ دَ جَ 

 :يُّ ساِس األَ  لُ دَ الجَ 

  هِ ي حالتِ ى فِ تَّ ًئا، حَ یْ شَ  لَ عَ فْ �َ  نْ أَ  هِ �ْ لَ عَ  نْ كِ ، لَ هللاِ  ةِ مَ عْ نِ  دونَ  ُلَص َ�خْ  أنْ  نُ كِ مْ ال �ُ  سانَ نْ اإلِ  نَّ إِ  ةِ �َّ البیالجِ  هُ �ْ شِ  ولُ قُ تَ 
ى  قَ ی�ْ  نْ ، لكِ عمةِ النِّ  دونَ  ال خالَص  هُ ذا أنَّ ني هَ . �عْ هللاُ  هُ ى �خلَِّص ها، حتَّ لَ و�قبَ  هللاِ  ةِ نعمَ  عَ مَ  نَ یتعاوَ  ، �أنْ ةِ طَ اقِ السَّ 

دُ حَ ما �ُ  وَ هذا هُ ها، وَ َض فُ یرْ  وْ أَ  هللاِ  ةِ مَ عْ نِ  عَ مَ  نَ یتعاوَ  ا أنْ ، إمَّ ةِ ها�َ ، في النِّ سانِ نْ على اإلِ   م ال.  أَ  سَ�خُلُص  �انَ  إنْ  دِّ

ى  ولَ األُ  هِ تِ ى في استجابَ تَّ ، حَ هللاِ  ةِ مَ عْ ا على نِ �� لِّ �ُ  دُ مِ تَ عْ �َ  هُ أنَّ  ةِ جَ رَ دَ تماًما لِ  ساقطٌ  اإلنسانَ  إنَّ  ةُ �َّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  تقولُ 
 ساس.  األَ  نَ مِ  س�حِ المَ  إلنجیلِ  هِ وقبولِ  هِ نِ عاوُ ، وتَ یلِ جِ نْ لإلِ 

  نْ أَ   نُ كِ مْ . �ُ ةِ طَ اقِ السَّ   هِ تِ في حالَ   لإلنجیلِ   جا�ةِ تِ على االسْ   اإلنسانِ   ةِ رَ دْ لى قُ إِ   �عودُ   لِ دَ جَ الْ   لَ ْص أَ   أنَّ   ةِ دا�َ بِ الْ   نَ مِ   نَ وْ ترَ 
  ینَ البیالجیِّ   هِ �ْ شِ   بینَ   األساسيُّ   جدلُ ًما هذا الْ دائِ   دُ یوجَ   �سِ كوالِ الْ   وراءَ   نَّ إِ   قِ بَ سْ مُ الْ   عیینِ للتَّ   ةٍ دراسَ   أيِّ   ةِ ي بدا�َ فِ   ولَ قُ أَ 

 ین.  واألوغسطینیِّ 

 هِ ذِ ي هَ فِ  مْ كُ لَ  هُ ُض رِ عْ أَ ، وسَ قِ بَ سْ مُ الْ  عیینِ التَّ  نِ وغسطیني عَ األُ  يَ أْ نَّى الرَّ بَ ي أتَ نِ أنَّ  ةِ دا�َ بِ الْ  نَ مِ  مْ كُ هَ بِّ نَ أُ  أنْ  دَّ أ�ًضا ال بُ 
 هِ �ْ شِ   واألخواتِ   ةِ وَ خْ اإلِ   اعتراضاتِ   نِ عَ   ةَ جا�َ ، واإلِ هُ لَ وْ حَ   یرِ بِ كَ الْ   مِ هْ فَ الْ   وءِ سُ   �حَ ِض وْ تَ أَتَولَّى  ، وَ هُ حُ رَ شْ أَ . سَ راتِ اَض حَ مُ الْ 

 .  �حُ حِ الي الصَّ التَّ �ِ ، وَ يُّ تابِ كِ ي الْ الِ �التَّ ي، وَ سِ ولُ البُ   يُ أْ هو الرَّ   األوغسطینيَّ   يَ أْ الرَّ   أنَّ   مْ كُ أمامَ   نُ هِ رْ بَ ، وسأُ هِ عل�ْ   ینَ البیالجیِّ 

، ةِ دا�َ بِ الْ   نَ مِ   ناءَ مَ أُ   نكونَ   أنْ   دَّ نا ال بُ رى، أنَّ خْ أُ   ةً ، مرَّ دُ قِ تَ عْ أَ ، وَ هُ عَ مَ   قُ فِ تَّ یَ   وْ ، أَ يِ أْ ا الرَّ ذَ هَ بِ   لُّ كُ الْ   نُ مِ ؤْ ، ال یُ یدِ كِ أْ التَّ �ِ   نْ كِ لَ 
 هُ مُ قدِّ الذي سأُ   أيَ ا الرَّ وْ نَّ یتبَ   مْ لَ   هللاِ   وتِ كُ لَ في مَ   مٌ خْ َض   یرٌ أثِ تَ   مْ لهُ   �انَ   ینَ ذِ الَّ   ینَ یِّ �حِ سِ مَ الْ   ةِ قادَ الْ   مِّ هَ أَ   َض عْ �َ   نَّ أَ   فَ رِ تَ عْ ونَ 

 هنا.  

 ونَ طینیُّ سْ : األوغُ لُ وَ الجدْ 

في   ینَ یِّ الهوتِ  بِ في هذا الجانِ  عُ َض . سأَ قِ فُ األُ  عَ نِصًفا، وواسِ مُ  أكونَ  أنْ  لْ ، وأحاوِ لَ هذا الجدوَ  مْ لكُ  مْ سُ عوني أرْ دَ 
  نَ وازِ ألُ  مَّ . ثُ قِ بَ سْ مُ الْ  عیینِ التَّ  في عقیدةِ  ینيِّ طِ سْ وغُ األُ  أيِ الرَّ  رِ كَ سْ عَ مُ  ضمنَ  ونَ عُ رأیي �قَ  �حسبِ  الكن�سةِ  تار�خِ 

 .  رِ اآلخَ  بِ على الجانِ   �قعونَ  ذینَ الَّ  ینَ یِّ الالهوتِ  أسماءِ  رَ �ْ ذِ  لُ حاوِ ، سأُ رَ مْ األَ 

، ةً �َّ فِ لْ خَ  ُض رِ عْ �عد، بل فقط نَ  يَ أْ هذا الرَّ  رِّْف عَ نُ  مْ ا لَ نَ نَّ كَّروا أَ ذَ ي. تَ ینِ طِ سْ وغُ األُ  يِ أْ لرَّ لِ  ؤ�ِّدَ مُ الْ  بَ الجانِ  رى اآلنَ نَ سَ 
   .هِ �فِ رِ عْ ًقا في تَ الحِ   قُ مَّ عَ تَ نَ سَ وَ 
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ًال  أوَّ   عْ َض نَ . لِ ضونَ وقد تعترِ   لْ هذا، بَ   مْ كُ ئُ ما �فاجِ ، ر�َّ قِ بَ سْ المُ   ینِ یِ عْ التَّ   ةِ في عقیدَ   أوغسطینوَس   عونَ �َ یتْ   ذینَ الَّ   نِ یْ بَ   ِمنْ 
 .  ةِ مَ ائِ قَ ى الْ لَ عْ في أَ  أوغسطینوَس  عُ . سنَض هُ ما علَّمَ �ِ  نَ آمَ  هُ ، ألنَّ هُ سَ فْ نَ   أوغسطینوَس 

ي،  یِ رأْ  بِ سَ ، �حَ خاّصٍ  هٍ جْ بوَ  ، وفي هذه العقائدِ عامٍّ  هٍ جْ بوَ  ینوس، في الالهوتِ طِ أوغسْ  تالمیذِ  زُ ي أبرَ ما �أتِ ر�َّ  ثمَّ 
 ي.  �نِ وِ توما األكْ  �ُس القدِّ  وَ ، وهْ بِ جانِ هذا الْ في 

�ني  وِ كْ األَ  معي على انتماءِ  فقَ یتَّ  لنْ  �التأكیدِ  هُ ألنَّ  ماءِ السَّ  نَ ي مِ هِ في وجْ  خُ رُ ر �ْص �فِ �س شِ سِ رانْ فْ  اآلنَ  عُ مَ أسْ  أكادُ 
رُ  نْ كِ ة. لَ ئَ فِ الْ  هِ لهذِ    في تار�خِ  آخرَ  الهوتيٍّ  من أيِّ  أكثرَ  ینوَس طِ سْ ألوغُ  مدیونٌ  هُ نَّ إِ  قالَ  هُ نفسَ  األكو�نيَّ  وا أنَّ تذ�َّ
  الكاثول�كيَّ  هوتَ الالَّ  ، وألنَّ ةِ �َّ الكاثول�كِ  للكن�سةِ  زُ رَ األبْ  الالهوتيُّ  وَ �ني هُ وِ توما األكْ  �َس القدِّ  ألنَّ  نْ . لكِ ةِ �سَ الكنِ 

.  هُ ُض �ني أ�ًضا یرفُ وِ كْ توما األَ   البروتستانت أنَّ   ُض رِ تَ فْ ، �َ قِ بَ سْ مُ الْ   عیینِ التَّ   عنِ   ینيَّ طِ سْ وغُ األُ   يَ الرأْ   ُض فُ یرْ   رَ المعاِص 
 .  قاشِ ا مفتوًحا للنِّ هذَ  ضوا. سأتركُ رِ تَ عْ تَ   أنْ  ةُ �َّ رِّ حُ الْ  مُ لكُ 

زَ  صٍ خْ شَ  رُ ثَ ، وأكَ ِلحینَ ْص المُ  ِلحُ ْص مُ  وَ هْ وس، وَ أوغسطینُ  بِ جانِ ًعا �ِ طْ قَ  عُ قَ �َ ، وَ عل�هِ  دالَ التالي، ال جِ  ى  علَ  ر�َّ
جون �الفن   جون �الفن. �انَ   ؟ ال، ل�َس وَ . َمن هُ اإلصالحِ   رِ ْص ، في عَ رَ شَ عَ   َس ادِ السَّ   نِ رْ قَ في الْ   قِ بَ سْ مُ الْ   عیینِ التَّ 

 ر.  وثَ لُ  نْ مارتِ  وَ هُ  إصرارٍ  �كلِّ  بقِ سْ مُ الْ  عیینِ التَّ  نِ عَ  األوغسطینيِّ  يِ أْ الرَّ  نِ عَ  دافعَ  َمنْ  . أكثرُ األصغرَ  هُ شر�كَ 

 بِ بَ سَ ات. هذا �ِ �الذَّ  ةِ قیدَ العَ  في هذهِ  ةِ �َّ خِ �َ شْ المَ  عَ مَ  ةُ �َّ رِ وثِ اللُّ  الحالي، تتعارُض  رِ ْص في العَ  هُ هذا ألنَّ  مْ كُ ئُ فاجِ �ُ  دْ قَ 
ًفا  طَ عَ نْ ثون، مُ كْ یب میالنْ یلِ فِ  ةِ �ادَ ، �قِ يُّ رِ وثَ اللُّ  �انُ كِ الْ  كَ لَ ر، سَ وثَ لُ  تِ وْ مَ  بَ قِ عَ ، فَ �سةِ نِ كَ الْ  �خِ ي تارِ فِ  س�طٍ �َ  عطافٍ انْ 

 . قِ بَ سْ مُ الْ  عیینِ التَّ  عنِ   هِ �ِ ر في رأْ وثَ ن لُ عوا مارتِ یت�َ  مْ ، ولَ آخرَ 

 ، وال شيءَ بَ تُ كْ �َ   نْ أَ   مُ ن �حلُ فِ �الْ   ا �انَ ممَّ   أكثرَ   سبقِ المُ   عیینِ التَّ   عنِ   ر �تبَ لوثَ   نَّ إِ   نقولَ   أنْ   نُ كِ مْ نا �ُ أنَّ   أعتقدُ   لكنْ 
 طاًقا.  نِ  عَ سَ وْ ، وأَ الً ر أوَّ لوثَ  هُ لِّمْ عَ �ُ  مْ لَ  ةِ العقیدَ  هذهِ  نْ جون �الفن عَ  هُ علَّمَ 

  جوناثان إدواردز. ةَ إضافَ  أستط�عُ  جون �الفن. ثمَّ  –ن هنا  �الفِ  عَ وْض  �عُ ستطِ ، نَ واآلنَ 

رُ  ى  لَ عَ  ینَ الهوتیِّ  ةِ سَ خمْ  مُ ظَ عْ أَ  مْ هُ  نْ ، مَ كَ "في رأ�ِ ٌد: ي أحَ نِ لَ سأَ  نْ . إِ ینَ حِ تِ فَ نْ مُ وَ  فینَ ِص نْ مُ وَ  مناءَ أُ  نا سنكونُ وا أنَّ تذ�َّ
مُ قَ تَ مُ  مْ ز. هُ دْ ارْ وَ دْ �ِ ن، وَ فِ الْ ر، و�َ وثَ �ني، ولُ وِ كْ ینوس، واألَ طِ سْ وغُ : أُ مْ هُ . فَ جیبَ أُ  أنْ  ةً صعو�َ  دَ أجِ  الق؟" لنْ طْ اإلِ    ونَ دِّ

 وا. ا �انُ م، أ�� هُ �عدَ   ینَ ذِ الَّ  خمسةِ الْ  كثیًرا عنِ 
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  مُ ظَ عْ أَ   مْ هُ   َمنْ   ةٍ فَ لِ تَ خْ مُ   فَ طوائِ   نْ مِ   الهوتيٍّ   ةَ ئَ نا مِ لْ سأَ   نْ نا إِ نَّ إِ   قولَ نَ   أنْ   نُ كِ مْ ما �ُ �َّ رُ   نْ كِ ذا تحیًُّزا، لَ و هَ دُ بْ یَ   دْ ما قَ   رِ دْ قَ �ِ 
ة.  رَ شَ عَ الْ  نَ مْ ِض  ةَ سَ مْ خَ الْ  هؤالءِ  على األقلِّ  مْ هُ نْ مِ (َثَماِنَ�ٌة َوِتْسُعوَن)  ٩٨ رُ كُ ذْ یَ سَ ، �خِ ارِ ي التَّ فِ  ینَ یِّ الهوتِ  ةِ رَ شَ عَ 
 ي.  �حِ سِ مَ الْ  في اإل�مانِ  ةٍ قَ عمالِ   ةُ خمسَ  ، هؤالءِ قراٍر عامٍّ إِ �ِ فَ 

ال،    عِ �ْ الطَّ ؟ �ِ �حُ حِ الصَّ   الرأيُ   هُ �عني هذا أنَّ   لْ ، فهَ قِ بَ سْ المُ   عیینِ التَّ   عنِ   ینيِّ طِ سْ األوغُ   يِ أْ على الرَّ   مْ هُ جم�عُ   قَ اتَّفَ   و�نِ 
نا  م. لسْ هِ رأیِ   ةَ حَّ ِص   نُ مَ ال �ْض   حدیدِ �التَّ   في هذه العقیدةِ   مْ هُ فاقُ ، واتِّ �ثیرةٍ   وا مًعا في أمورٍ فُ لَ تَ اخْ   قدِ   ةَ سَ مْ خَ الْ   هؤالءِ   ألنَّ 
 .  إِ طَ خَ الْ   نَ ز مِ واردْ دْ إِ   وْ ن، أَ فِ �الْ   وْ ر، أَ لوثَ   وْ ي، أَ �نِ وِ كْ األَ   ، أوِ وَس ینُ طِ سْ أوغُ   ةَ مَ ْص ، أو عِ يِّ رِ شَ �َ الْ   التقلیدِ   ةَ مَ ْص عِ   نؤ�ِّدُ 

ما   �ثیًرا ما ُیرَفُض  هُ ُت هذا ألنَّ لْ ي. وقد قُ �اهِ تِ انْ  تُ فِ لْ ذا یَ هَ ، فَ ءٍ يْ على شَ  ةُ سَ مْ خَ الْ  هؤالءِ  قُ فِ یتَّ  حینَ  هُ نَّ إِ  أقولُ  لكنْ 
ة، وهذا  �سَ نِ الكَ   ر�ًدا في تار�خِ انحراًفا �الفین��ا فَ   ، وُ�حَسبُ سهولةٍ   �كلِّ   سبقِ المُ   عیینِ التَّ   " عنِ َلحِ الُمْص   ُ�سمَّى "�الرأيِ 

 ��ا. �خِ تارِ  صح�حٍ  غیرُ 

 ن یینیِّ طِ سْ وغُ األُ  : غیرُ لُ وَ دْ الجَ 

وس، وفیني، مُ وس، و�یرازْ یُ بیالجْ   أمثالَ   ،عل�ه  ینَ فِ الواقِ   ماءَ ظَ العُ   ینَ ى الالهوتیِّ ، لنرَ اآلخرِ   على الجانبِ   اآلنَ   لننظرِ 
 ة. �سَ نِ كَ الْ  في تار�خِ  ةٌ زَ �ارِ  أسماءٌ  وس. هذهِ یُ ینْ مِ رْ ي، وأَ لِ �سْ وِ 

  لِ قابِ ي مُ فِ  ةَ سَ مْ خَ الْ  هؤالءِ  تضعَ  ًال أنْ عدْ  �َس ًضا: "لَ رِ تَ عْ مُ  خُ ، �صرُ يَّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  يَ أْ الرَّ  ُض ًصا یرفُ خْ شَ  اآلنَ  عُ أسمَ 
 يَ أْ ا الرَّ وْ تبنَّ  نَ ذیالَّ  ماءِ ظَ العُ  ینَ الالهوتیِّ  ضِ عْ �َ  ي أسماءَ نِ تَ یْ طَ عْ أَ  نْ إِ  �نَ رِ آخَ  بَ تُ أكْ  �ن!" أنا مستعدٌّ أنْ رِ اآلخَ  ةِ سَ مْ خَ الْ 

في هذا  عونَ قَ �َ  الیومَ  مِ في العالَ  ینَ یلیِّ جِ نْ اإلِ  ینَ ى من المس�حیِّ مَ ظْ العُ  ةَ �َّ الغالبِ  ًضا أنَّ أ�ْ  مْ �ُ وا في اعت�ارِ عُ ر. َض اآلخَ 
 ر. اِص عَ مُ الْ  دِ هَ شْ مَ في الْ  ةً �َّ لِّ أقَ  لُ ثِّ مَ �ُ  بُ . وهذا الجانِ بِ الجانِ 

 دِ نا إلى المشهَ رْ نظَ   إنْ   نا. لكنْ هُ   لْ ، بَ هناكَ   ةَ قَ مالِ عَ الْ   دَ جِ تَ   ، لنْ ةِ �َّ هوتِ الالَّ   راساتِ الدِّ   ةِ وَّ قُ   یثُ ن حَ مِ   هُ ي أنَّ نِ لُ هِ ذْ ما یُ   نْ كِ لَ 
 . رُ األمْ  ما �ختلفُ ، ر�َّ رِ عاِص المُ 

 :رُ عاِص المُ  دُ المشهَ 

ر، �فِ �س شِ انسِ رَ فْ  ما نضعُ �َّ رُ -ة تا�َ كِ ي الْ فِ  تَ قْ وَ الْ  فَ رِ ن أْص لَ  – ضعُ ما نَ ، ر�َّ مَ وْ یَ الْ  يِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  أيِ الرَّ ي ؤ�ِّدِ مُ  نْ مِ 
  �كانِ جلِ نْ األَ  ضِ عْ ى �َ لَ إِ  ةِ اإلضافَ ، �ِ ینَ یِّ خِ �َ شْ المَ  ینَ هوتیِّ الالَّ  یوس فان تیل، وجم�عَ یلْ نِ ورْ ك، و�ُ الرْ دون �ْ ورْ وجُ 
 �ع). �الطَّ  يِّ دانِ مَ عْ مَ �ه ن�كول (الْ وجِ رُ ر، وَ جي. آي. �اكِ  لَ ثْ مِ  ینَ یِّ فِ قُ سْ واألُ 
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ري، جامِ ونْ �ك مُ وِ ون وارْ وك، وجُ ینُ ك بِ األوغسطیني �الرْ  �الرأيِ  ال یؤمنونَ  َمنْ  نِ یْ بَ  نْ ، مِ رِ اآلخَ  على الجانبِ 
بیلي   – رِ عاِص المُ  اإلنجیليِّ  في العالمِ  ةِ القادَ  عِ وَ من أرْ  �عٌض  هوت. وهناكَ داالس لالَّ  ةِ �َّ یر من �لِّ لِ مان جاسْ ورْ ونُ 
  أنَّ  أعتقدُ  یني، لكنْ طِ سْ وغُ األُ  غیرِ  بِ على الجانِ  ، �قعُ رٌ ثِّ ؤَ مُ  يٌّ مس�حِ  قائدٌ  هُ ا، لكنَّ �� الهوتِ  ل�َس  هُ أنَّ  راهام، معْ جْ 

 ر. اآلخَ  في الجانبِ  روث تقعُ  هُ تَ زوجَ 

 مْ هُ أحدُ  عارَض  إنْ  هُ إلى أنَّ  مْ كُ انت�اهَ  تَ فِ أن ألْ  ، وأر�دُ ونَ مُ سِ منقَ  المؤمنینَ  إنَّ  هُ قولَ  لُ ما أحاوِ  لُّ ، �ُ حالٍ  ةِ على أ�َّ 
 هِ راستِ إلى دِ  ةٍ نا �حاجَ أنَّ  ه، أعتقدُ وْ نَّ بَ تَ  ینَ ذِ الَّ  ةِ �سَ نِ كَ ي الْ معلِّمِ  ءِ وْ ي َض ق، ففِ بَ سْ مُ الْ  عیینِ التَّ  نِ عَ  ینيَّ طِ سْ وغُ األُ  يَ أْ الرَّ 
 ر. مْ في هذا األَ  ةِ �سَ نِ كَ لْ لِ  وهُ �علِّمُ  وا أنْ لُ ما حاوَ  ي لسماعِ فِ كْ �َ  احترامٍ نا �ِ �طالبونَ  هؤالءِ  أنَّ  ه. أعتقدُ رفِض  لَ بْ ، قَ ةٍ �َّ دِّ �جِ 

 : الُص خَ والْ  قُ بَ سمُ الْ  عیینُ التَّ 

  نْ مِ  predestination ةِ �َّ یزِ لِ جْ نْ اإلِ  غةِ في اللُّ  قِ بَ سْ المُ  ینِ یِ عْ التَّ  ةُ مَ �لِ  نُ . تتكوَّ عر�فاتِ التَّ  سر�ًعا �عَض  رْ كُ ذْ نَ حسًنا، فلْ 
 ة". هَ "ِوجْ  " أيْ destination" ةَ ًدا �لمَ جیِّ  "، ونعرفُ لَ بْ " تعني "قَ pre" ةُ ئَ ادِ �َ ر. الْ ذْ وجَ  ةٍ ئَ �ادِ 

َت  زْ جَ ا حَ مَ لَّ ه. �ُ �ْ لَ ون إِ بُ ذاهِ   مْ تُ ي أنْ ذِ الَّ   كانَ مَ الْ   ، أيِ مْ كُ تَ هَ جْ وِ   ْت ها �انَ ى ل�جونیر ألنَّ لَ إِ   وعَ بُ سْ هذا األُ   مْ كُ نْ مِ   �ثیرونَ   جاءَ 
 ؟  لُ ِص وتَ  هُ جِ ستتَّ  نَ یْ ى أَ لَ إِ  ، أيْ كَ تَ هَ جْ وِ  فَ رِ عْ �َ  نْ أَ  بُ لُ طْ ، س�َ اتٍ �َّ رِ فْ سَ  و�یلِ  عَ مَ  ةً لَ حْ رِ 

  ةِ ارَ �َّ السَّ   ثِ في حادِ   رٍ اشِ �َ مُ   لٍ كْ شَ �ِ   بَ بَّ سَ تَ   َمنْ   وَ هُ   هللاُ   �انَ   نْ إِ   دُ ِص قْ ا نَ نَ ، لسْ قِ بَ سْ مُ الْ   عیینِ التَّ   ةِ عقیدَ   عنْ   ثُ تحدَّ نَ   حینَ 
ًرا لكَ  �انَ  نْ و إِ ال، أْ  مْ أَ   ال.   أمْ  يِّ سِ رْ كُ على هذا الْ   َس لِ جْ تَ  نْ أَ  مقدَّ

  نكونَ   أنْ  ، أيْ �مُ حِ جَ الْ  وِ أَ  ماءُ السَّ  – رِ شَ �َ لْ لِ  طْ قَ فَ  تانِ جهَ وِ  دُ وجَ ة. تُ یرَ خِ نا األَ تِ هَ جْ وِ بِ  ّصِ �األخَ  قُ تتعلَّ  عقیدةَ هذه الْ  نَّ لكِ 
 .  ینَ ُمدانِ  أوْ  ینَ ُمخلَِّص 

ال.    أمْ   على األرضِ   ورِ شُ �ْ �الطَّ   يَ قِ لْ أُ   س�ًقا أنْ مُ   الُمَعیَّنِ   نَ مِ   �انَ   إَذاما  �ِ   ةُ �َّ األساسِ   سبقِ المُ   عیینِ التَّ   ةُ یدَ عقِ   قُ لَّ ال تتعَ 
  سلطانُ  لُ یتدخَّ  حدٍّ  ى أيِّ لَ إِ  – هوت الالَّ  مِ لْ في عِ  ةٌ روعَ شْ مَ  ةُ لَ األسئِ  ة. هذهِ �َّ هِ لَ اإلِ  ةِ نا�َ العِ  موضوعِ  تَ حْ هذا تَ  جُ یندرِ 
 ة.  �َّ مِ وْ یَ نا الْ في ح�اتِ  هللاِ 

  قُ تتعلَّ   يَ هْ . فَ ةِ هَ جْ وِ الْ   كَ لْ لى تِ نا إِ وصولِ   لَ بْ قَ   ثُ دُ �حْ   ، و�شيءٍ �الخالصِ   قُ تتعلَّ   ةَ األساس�َّ   مسبقِ الْ   عیینِ التَّ   یدةَ عقِ   نَّ لكِ 
 نا.  ح�اتِ لِ  هائيِّ النِّ  یرِ ِص مَ في الْ  هللاِ  رِ وْ دَ بِ 

 

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


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٨   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 :ةِ �َّ ِض قَ الْ  رُ جوهَ 

 وَ هْ هللا. فَ   لُ مَ هو عَ   قَ بَ سْ مُ الْ   عیینَ التَّ   ى أنَّ لَ ًعا عَ مَ   ینَ یِّ یالجِ بِ الْ   هِ �ْ شِ وَ   ینَ یِّ ینِ طِ سْ وغُ �لٌّ من األُ   قُ فِ هذا. یتَّ   مْ كُ ئُ اجِ فَ ما �ُ �َّ رُ 
 ر. شَ ال�َ  خالصِ  ، أيْ الصِ خَ لْ لِ  هللاِ  �اخت�ارِ  طٌ �ِ تَ رْ مُ 

  لَ بْ قَ  لْ د، بَ نولَ  أنْ  لَ قبْ  ةَ �َّ نا النهائِ تَ هَ جْ وِ  �ختارُ  َمنْ  وَ هُ  هللاَ  على أنَّ  فقانِ یتَّ  نِ رفیْ ال الطَّ �ِ  ًضا أنَّ أ�ْ  مْ كُ ئُ ما �فاجِ ر�َّ 
م هذا. فقد كُ ئُ . قد �فاجِ مِ عالَ الْ  �سِ سِ تأْ  لَ بْ قَ  ال�عَض  تارَ ه اخْ أنَّ  ٥-٣: ١ سسُ أفَ  سالةِ نا في رِ أْ رَ ، �ما قَ مِ الَ عَ الْ  �سِ سِ تأْ 

 ا�قة).  السَّ  ةِ مَ كثون للقائِ فیلیب میالنْ  مَّ أُض  أنْ  أودُّ  تُ نْ ًضا (كُ ثون أ�ْ كْ یالنْ جون و�سلي بهذا، وفیلیب مِ  آمنَ 

  لِ بْ قَ  نْ مِ  كَ �خلَِّص  أنْ  هللاُ  �ختارُ  أساسٍ  : على أيِّ يَ هْ ، وَ ةٍ �َّ حیوِ  في مسألةٍ  الخالفِ  ةُ طَ قْ نُ  ، تقعُ حالٍ  ةِ على أ�َّ 
 ؟  مِ عالَ الْ  تأس�سِ 

ٌس  كَ �خلَِّص  �أنْ  هللاِ  �ارُ تِ اخْ  لِ هَ    هللاُ  نظرَ  ینَ ؟ فحِ لِ ستقبَ مُ في الْ  هُ لُ عَ فْ ستَ  كَ ى أنَّ رأَ  �شيءٍ  هِ رفتِ معْ  قِ على سابِ  مؤسَّ
 عرفَ   ؟ وحینَ ةُ َص رْ فُ الْ  هُ لَ   تاحُ تُ  ینَ حِ  المس�حَ  تارُ خْ ، و�َ یلَ نجِ اإلِ  لُ بَ قْ �َ "د�ك" سَ  نَّ ثًال، أَ ، مَ فَ رَ ، هل عَ لِ بَ قْ تَ سْ مُ لى الْ إِ 
،  نْ ذَ ؟ إِ حٌ هذا واِض  لْ �ك. هَ دِ  �قرارِ  هِ تِ فَ رِ عْ مَ  قِ على سابِ  هُ اخت�ارَ  َس أسَّ  ؟ فقدْ الصِ خَ لْ لِ  هُ ، اختارَ س�حَ المَ  س�ختارُ  هُ أنَّ 

 . كَ ي ح�اتِ ًقا فِ �َ سْ مُ  رآهُ  شيءٍ  �سببِ  كَ �ختارُ   هُ ، لكنَّ الصِ للخَ  هللاُ  كَ �ختارَ 

هذا   لْ ، بَ لكَ  هِ �ارِ تِ اخْ �ِ  ةٌ لَ ِص  هُ لَ  ْت ل�سَ  كَ ًقا في ح�اتِ �َ سْ مُ  هللاُ  ما یراهُ  نَّ یني إِ األوغسطِ  الرأيُ  ، �قولُ على النق�ضِ 
 .  ستقبلِ في المُ  هُ أو ال تفعلُ  هُ لُ عَ فْ قد تَ  لشيءٍ  ى اعت�ارٍ نَ أدْ  ونَ ، دُ هِ تِ مشیئَ  ةِ رَّ سَ مَ  بِ �حسَ  وَ هُ  االخت�ارُ 

 . �اإلنجیلِ  الكرازةِ  تجاهَ  كَ علِ فِ  ال على ردِّ  ًفا أمْ متوقِّ  االخت�ارُ  �انَ   ، إنْ ةِ �َّ القِض  رُ هَ جوْ  وَ هذا هُ 

  لُّ �ُ  عل�هِ  قُ فِ ما یتَّ  لُ ها. فأوَّ في غیرِ  فُ لِ ، نختَ كارِ األفْ  في �عضِ  قُ فِ ا نتَّ نا، و�مَ بینَ  ى مشتر�ةٌ رَ خْ أُ  أش�اءُ  هناكَ 
.  �هِ لَ عَ  فُ لِ هو ما نختَ  خالصِ في الْ  �ادةِ هذه السِّ  ظهورِ  ةَ �َّ فِ ��ْ  . لكنَّ ةِ �ادَ السِّ  يُّ �لِّ  هُ دُ عبُ ي نَ ذِ الَّ  اإللهَ  هو أنَّ  نٍ مؤمِ 

 هللا.  ةِ �ادَ سِ  مفهومَ  لُ ، سنتناوَ ةِ �َ الِ التَّ  وفي المحاضرةِ 

 

 .St(رو دْ أنْ  �سِ القدِّ  �ن�سةِ  عاةِ رُ  أحدَ  یر، و�انَ ونِ �جُ لِ  ماتِ دَ خَ  ةِ ئَ هیْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ رُ ي. سبْ . سِ الد�تور أرْ 

Andrews Chapel ( َالح ْص لإلِ  سِ دَّ قَ مُ الْ  الكتابِ  ةِ �َّ لِّ لكُ  رئ�سٍ  لَ أوَّ  �دا، �ما �انَ ورِ فلُ  سانفورد بوال�ةِ  ةِ في مدین  
)Reformation Bible College( َیُّون تِ ا الهوُ لُّنَ كُ َذِلَك "في ا مَ ، �ِ تابٍ �ِ  ةِ مائَ  نْ مِ  رِ ثَ أكْ  َألَّفَ  وَ هْ . و ")Everyone’s 

A Theologian(. 
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 .   ل�جونیر عِ قِ وْ في مَ  في األصلِ  هذه المحاضرةِ  نشرُ   مَّ تَ 
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