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 ةق واألفعال البرش�َّ اتلعي� الُمسبَ 
 جيمس أندرسونبقلم 

تُ اغبلً   مأثوًرا ىلع    عتربا ما 
ً

بطل  الضطرابه بالشكوك حيال �سبه، استشار  .  ةايلونانيَّ ة  القدر�َّ أسطورة أوديب مثاال
َر هل قتل أبيه و  هأنبأه بأن  ا افً عرَّ الرواية   املروعة، بدت  ة  وىلع الرغم من أن أوديب رذل هذه انلبوَّ .  أمه  الزواج منقُدِّ

 . و�َُطلَت لك �هوداته تلفادي قدره . األحداث تنحو بال هوادة �و حتقيقها 

الُمسبَ كثً�ا ما تُوَصم عقيديت العناية اإلهليَّ  ل�ن هذا الوصم  .  ةقدر�َّ بال   ت� يَّ حت� أو الاكلفينق الُمصلَ ة واتلعي� 
هللا ا  نها عيَّ اخلليقة قد  يف  حداث  األأن لك  بالفعل  ة  الاكلفينيَّ د  تقر وتؤ�ِّ .  مب� استناًدا إىل بعض االتلباسات ادلقيقة 

اهللا، منذ األزل، حبسب رأي مشيئته اخلاصة اليلكِّ احلكمة والقداسة،  ":  كما نقرأ يف إقرار إيمان وستمنسرت.  سبًقا مُ 
ف عند هذا احلد،  لم يتوقَّ   ل�ن اإلقرار  .)١ابلند  ،  ٣الفصل  (  " حبر�ٍَّة، ودون قابليَّة للتغي�، أيًّا اكن ما �دثقد ع�َّ 

م  يتمِّ بل ىلع انلقيض،  .  ة باطلةإرادة خالئق اهللا إرادة عبثيَّ   علق اإلل� ال �بل تبعه فوًرا بأن هذا اتلعي� الُمسبَ 
ة من األمثلة الكتابيَّ .  ةطبيعيَّ الات  عمليَّ الو  ةبرش�َّ ال   عواملالة مثل  ثانو�َّ   عللمن خالل    ة األزيلَّ مقاصده    اهللا اعدًة 

توجيه اهللا لألفع البرش�َّ ىلع  ، والغزو األشوري )٢٠:  ٥٠؛  ٨- ٥:  ٤٥ت�و�ن  ( �د قصة يوسف    مقاصده ة حسب  ال 
 ). ٢٨-٢٧:  ٤أعمال الرسل (، وصلب الرب �سوع )١١-٥: ١٠إشعياء (إرسائيل  ململكة

؛ ١٢:  ١٧حنا  يو(هل خيانة الرب �سوع    رَ دِّ ة بأن يهوذا قد قُ ؟ ألم تقر الاكلفينيَّ ةقدر�َّ ة عن ال كيف إذن ختتلف الاكلفينيَّ 
 )١٦:  ١أعمال الرسل  

ً
َر ألوديب قتل أبيه؟ ينبيغ أوال ة أو  اكن عند القدماء قوَّ "  القدر " مالحظة أن  ، تماًما مثلما قُدِّ

فقد  ،  متعالٍ باالعرتاف بوجود خالق اكئن    ونايلونانيُّ ومثلما أخفق  .  مبدأ خاريج ينطبق بالتساوي ىلع البرش واآلهلة
أيًضا   تصوُّ   إىلافتقروا  يوجِّ أي  سيادة  ذي  واألشياء  ر إلهل  األمور  الشخصيَّ "ه لك  المُ لغاياته  (سةقدَّ ة  إيمان  "  إقرار 

إذ تفتقر  . ة، وختلو من خطة اهللا الشاملةة اإلهليَّ ة إىل يد العنايالوثنيَّ  ةالقدر�َّ تفتقر  ). ٤ابلند ، ٥وستمنسرت، الفصل 
ٍء  "خبالف املنظور الكتايب اذلي حبسبه اهللا .  املأساةو عبثاألقدار إىل تناغم ومنطق؛ والكون مرسح لل َ�ْعَمُل لُكَّ يَشْ

ِي َمِشيئَِتهِ 
ْ
ْشيَاءِ الُكَّ  "و)  ١١:  ١أفسس  " (َحَسَب َرأ

َ ْ
ينَ   لِلَْخْ�ِ   َمًعا   َ�ْعَمُل   أل ِ

بُّونَ   لِ�َّ ينَ ا  َهللا،ا   ُ�ِ ِ
َّ

 َحَسَب   َمْدُعوُّونَ   ُهمْ   ذل
 ). ٢٨: ٨رومية  " (قَْصِدهِ 

اثلا�رئالفرق  ال  الاكلفينيَّ   ييس  وب�  اتلطرُّ   ةالقدر�َّ ة  بالفعلتم  إيله  الاكلفينيَّ علِّ تُ .  ق  يُ م  لم  اهللا  أن    الغايات ر  قرِّ ة 
فحسبانلهائيَّ  لألحداث انلهائيَّ   انلتائج  أي–  ة  هذه    –ة  حتقيق  وسائط  أيًضا  تتوافق   بعبارةٍ .  الغاياتبل  أخرى، 

أن ينت� املطاف بيوسف ب  فقط  اهللا  ع�ِّ م يُ لذلا،  .  الوسائط  ىلع  تالغايا عتمد  إذ ت  الغاياتالوسائط، بعناية اهللا، مع  
، بما فيها يجةيف تلك انلت  ا ذروته  بلغت  يتته ال مَّ يف الُسلطة بعد فرعون؛ بل ع�َّ �رى األحداث برُ   يف املرتبة اثلانية
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لفرعون   الساعد األيمنط يلوسف أن يص�  فال يليق نلا أن نفتكر يف أن اهللا خطَّ .  من أفعال أخوة يوسف الرش�رة
 . عاملة أخوته هلة مُ عن كيفيَّ انلظر � اغضِّ 

ًدا بغض انلظر  أن حياتنا تنحو �ًوا �دَّ ما يع�  ،فصل ب� الغايات والوسائطإىل ال  ةالقدر�َّ تميل    ناحية أخرى، من
نفعلهعمَّ  األفالم صقدِّ تُ .  ا  توضيحيَّ م سلسلة حديثة من  انلاس �دعون  ورة  بمجموعة من  تبدأ  ة معارصة هلذا، 

ل�ن   ي  هرو�هماملوت،  ما  األجلدائًما  قص�  من .  �ون  بالرغم  منهم  لك  األرواح  حاصد  يصطاد  انلهاية،  و� 
هذه  ل�ن  .  انلتيجةا يف  أن أفعانلا عبث باطل؛ فال تصنع فارقًا عمليًّ   ةالقدر�َّ تفرتض  .  �اوالتهم تلفادي منجله

االختيارات اليت    ىلع  ةبليَّ نتاجئنا املستق  تعتمدفبلك تأ�يد  .  ة الُمصلحةعقيدة العناية اإلهليَّ   نعتماًما    غر�بة  الفكرة
أن  اختياراتنا و  ىلع  أسايس  شلٍك تعتمد �  ةليَّ ىلع أن انلتائج املستقبما من تناقض يف اتلأ�يد  .  خذها يف هذه احلياةنتَّ 

فع�َّ  نعم، لقد سبق اهللا  .  تقود إيلها اليت  واالختيارات    ةئج املستقبليَّ يف ذلك انلتا لك األشياء بما    ع�ِّ �سيادته يُ اهللا  
 . ةهمَّ أن ألفعاهلم هذه تبعات مُ سبق فع�َّ  ا أيًض  هلكنَّ  خالئقه، أفعال

، يعقوب،  كولف بصحبة صديقجتلعب جولة  ك  نَّ ل أختيَّ .  توضيح هذه انلقطة  يفة �ساعد  من لعبة ر�اضيَّ   مثالر�ما  
الاكلفينيَّ  ب�  اخللط  اعتاد  والاذلي  تثبيت.  ةقدر�َّ ة  رض�َت   و�عد  اخلامسة،  سلسة    املحملة  هة  وجَّ مُ الكرة رض�ة 

من  ىلع ساحتها اخلرضاء وتتدحرج بانتصار �و الكأس لسقوطها يف احلفرة    تلهبط الكرة مبارشةً   ؛يف مرها   مبارشةً 
 . واحدة  رض�ةٍ 

 من أن يُ 
ً

ًسا تحمِّ مُ "  ب�: "فتُجيبه"  أنت لكفي�، أليس كذلك؟: "سائًال   ئك يعقوب، يعت� وجهه ابتسامه خبيثة هنِّ و�دال
هذا سيقود  أين  إىل  "فيستطرد .  لسماع  سبَ :  اهللا  بأن  تؤمن  بما يف  فع�َّ   َق فأنت  األزل،  منذ  األشياء    لك هذا ذ لك 
ه  ألنَّ .  الكرة  يهم حًقا كيف رض�َت   تعيينها، فال   َق ، إذا اكن اهللا قد سبَ يف الواقع.  واحدة  التسجيل للكرة من رض�ةٍ 

 ".قد ُع�َّ هلا السقوط يف احلفرة 

.  لم ترض�ها أبًدالو  يف احلفرة حىت  ستسقط  الكرة  اكنت  ،  هذا  فبمنطقه امللتبس.  نهالقدر اذلي يظَّ ا بيعقوب ليس ذكيًّ 
واحدة يعتمد ىلع رض�ك للكرة، ورض�ك هلا بمهارة    فسقوط الكرة يف احلفرة من رض�ةٍ .  ل�ن هذا سخف ج� 

ق  تحقَّ ي  دة فحسب، بل أيًضا أنهح وا   أما اللكفي� الراسخ سيقول إن اهللا لم �سبق يلُع�ِّ التسجيل من رض�ةٍ .  وحنكة
ف بدقَّ حدَّ فإن توجيهك المُ . ةنتيجة لرض�ك للكرة بدقَّ   .ة رضوري فعًال د والُمهدَّ

.  ةحلياة املسيحيَّ يف ا للغاية عظيمة  تطبيقاتهل  ةقدر�َّ والة ب� الاكلفينيَّ  مي�ألن اتل. �سيط فلسيف تفر�قهذه ليس  
�ع� أن  و.  لصلواتنا   ق استجابةً داث املستقبل ستتحقَّ قًا حًقا، ألن اهللا ع�َّ بأن أحرف  حتدث  واتنا هذا يع� أن صل
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و�ع� أننا ال بد أن �اهد يف .  اإل�يل واإليمان بهة، ألن اهللا ع�ٍّ أن �تار�ه سيخلصون �سماع  الكرازة رضور�َّ 
فإن هذه اخلراف  من خرافه،    ا ه ىلع الرغم من أن الرايع لن يفقد أيًّ ، ألنَّ )١٠:  ١بطرس    ٢( تثبيت دعوتنا واختيارنا  

 . إىل املنت�  فقط باملثابرة يف اإليمانيف انلهاية ستخلص 

و�ن    دث ذلك؛ ملا ح،  نصلِّ لم    إن"  حًقا أن يقول:  �ستطيع الاكلفي�،  اتوالغاي  طئا ع�َّ لك من الوس قد  أن اهللا    إدراكب
باإل�يل،   �شارك  سمعوه؛لم  اإليمان،    ملا  يف  نثبت  لم  إلكيلفلو�ن  ننال  ذاته،  ".  احلياة  ن  الوقت  يف  يعطي  ل�ن 

 .ة سياديَّ إىل نعمة اهللا ال انلهايئ للك هذاالفضل    ونالاكلفينيُّ 

 

يف والية  شارلوت،  علم الالهوت والفلسفة يف لكية الالهوت الُمصلَحة بمدينة  ادلكتور جيمس أندرسون هو أستاذ  
وهو قسيس مر�سم يف الكنيسة الُمصلَحة املتحدة املشيخيَّة. وهو األستاذ املتم� يف سلسلة يلجون�    ،نورث اكروالينا 

 ). What’s Your Worldview(" ما� نظرتك للعالم؟" ابكت ومؤلفاتلعليميَّة بعنوان "استكشاف اإلسالم"، 

 

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