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 ارة املحدودة الكفَّ 
 جوناثان جيبسون بقلم 

ة". هذا هو احلال حتديًدا ح�  يج. يس. رايل ذات مرة: "االفتقار إىل اتلعر�فات ادلقيقة هو منشأ اجلداالت ادلينيَّ قال  
يف حد ذاتها ما ختلق املشلكة. حبسب تار�خ الفداء، إن   "املحدودة"  فالصفة  ارة املحدودة.ق األمر بعقيدة الكفَّ يتعلَّ 
 ؟لها �دودةجع ارة املسيح � ذروة خالص اهللا الُمنتظر طو�ًال، فلماذا قد يرغب أي شخص يف كفَّ 

  ؛ (ىلع أنها من أجل �تاري اهللا فحسب)  من نطاقها فابلعض �د    :ارة املسيحاجلميع كفَّ د  ُ�دِّ   باتلأ�يدمن ناحية،  
لِّ فاعليَّ من  �د  وابلعض اآلخر  

ُ
، فاألمر ليس إن اكن املرء ُ�د  �اتلايلدت هلم). وص لك َمن قُِص تها (ىلع أنها ال خت

ها   بل كيف ؛ ارة املسيح أم الكفَّ  َدةالكفَّ  :ة وأقل غموًضا ذا السبب، أقرتح مصطلًحا أ�رث إ�ابيَّ هل . ُ�دَّ  . ارة الُمَحدَّ

َدة  عقيدة الكفَّ تنص   أعطاه  الفداء للك إ�سان    تتميميف موت الرب �سوع املسيح، قصد اهللا اثلالوث    ه أنَّ   ىلعارة الُمَحدَّ
أيًضا  اآلب لالبن   قتهما  تطبيق  منذ األزل، وقصد  بإ�از،    بواسطة ذبيحته ىلع لك منهم    حقَّ القدس.  اكن  الروح 

مه  ذلك فحسب، بل ب  القيام  قصد منه ال   ي�ن لمور�ح خالص شعب اهللا وحده،   هوموت املسيح   القصد من  سيتمِّ
َدة" "  ة تقوم الصفمن هذا املنطلق،    . يف الواقعأيًضا   ش� إىل قصد موت املسيح (من أجل  �  ف�  :بعمل مزدوج  الُمَحدَّ

إيمانهم باإل�يل). فالرب   و�ضمنص حًقا �تار�ه،  ه ُ�لِّ ة موت املسيح (بأنَّ ش� أيًضا إىل فاعليَّ ��تار�ه وحدهم)، و
 ). ٢١: ١�سوع صادق يف مع� اسمه: "ُ�َلُِّص َشْعبَُه ِمْن َخَطايَاُهْم" (مىت 

َدة  لعقيدة  اتلفصيليَّةمنذ الصياغة   ارة الُمَحدَّ تنال قدًرا ليس بالقليل  �  )، و ١٦١٩-١٦١٨دورت (  سنودسيف    الكفَّ
". بالاكملالعهد اجلديد    مضمون"  تتعارض مععقيدة  هذه البأن    جون و�س�   نادىمن انلقد. فيف القرن اثلامن عرش،  

عرش،   اتلاسع  القرن  اكمِبل  قال و�  مايلود  طائفةJohn McLeod Campbell(  جون  يف  قسيس  وهو  كنيسة    )، 
ْجِ�" (غال هذه الن  ، إاسكتلندا

َ
ْسلََم َ�ْفَسُه ِأل

َ
َحبَِّ� َوأ

َ
).  ٢٠: ٢طية  عقيدة سلبت املؤمن يقينه الشخيص بأن املسيح "أ

من وجهة نظر جون اكلفن    ا منطقيًّ اكنت استنتاًجا  ر اكرل بارت من أن "العقيدة القاتمة"  و� القرن العرش�ن، تذمَّ 
الُمسبَ لالُمضلَّ  اتلعي�  عن  يف  ة  أخيل  كُعقب  تعمل  َدة  الُمَحدَّ الكفارة  أن  من  �اوف  أثاروا  وآخرون  املزدوج.  ق 

 ة.ر الكرازة واإلرسايلَّ ُضعف يُدمِّ ح، وأنها الالهوت الُمصلَ 

َدة  ىلع  أ�يد  اتل)  إاعدة(  ه �ب علينا أر�د أن أقرتح أن  ،مع ذلك، ىلع الرغم من هذه االنتقادات عقيدة الكفارة الُمَحدَّ
 . ىلع األقل ثلالثة أسباب
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 :كتايبال هاأساس 

من أجل  و  ،)١٩،  ١٥:  ٥"لِلَْكِثِ��َن" (رومية    ،موت املسيح  و أ  ،ة اهللاعدد من نصوص العهد اجلديد عن �بَّ ث  تحدَّ ي
َِميعِ ا"

ْ
  " العالم"   أجل  منو  ،)١١:  ٢  تيطس  ؛ ١٠:  ٤  ؛ ٦:  ٢  تيموثاوس   ١  ؛٢٠:  ١  كولويس   ؛١٥-١٤:  ٥  كورنثوس   ٢  ؛٣٢:  ١١" (جل

  يرغبون قبل أوئلك اذلين  من  انلصوص  اغبًلا ما يتم استخدام هذه).  ٢:  ٢  يوحنا   ١  ؛١٩: ٥  كورنثوس   ٢ ؛١٦:  ٣  يوحنا (
ث عن  ة الشاملة. يف املقابل، �د يف العهد اجلديد أيًضا عدد من انلصوص اليت تتحدَّ امليَّ الع ارةالكفَّ   عن  ادلفاع  يف

ْجِ�"  ،موت املسيح  وأ  ،ة اهللا�بَّ 
َ
(أعمال    من أجل "الكنيسة"و)،  ٢٠:  ٢(غالطية    من أجل مجاعة بعينها من البرش: "ِأل

 ١؛  ٣٢:  ٨  ؛٨:  ٥)، ومن "أجلنا" �ن املؤمن� (رومية  ١٤:  ٢"شعبه" (تيطس  أجل  )، ومن  ٢٥:  ٥؛ أفسس  ٢٨:  ٢٠الرسل  
الشاملة   العامليَّةصوص  انل). عندما تُقرأ  ١٤:  ٢؛ تيطس  ١٠:  ٥�سالونييك    ١؛  ٢:  ٥؛ أفسس  ١٣:  ٣؛ غالطية  ٧:  ٥كورنثوس  

ارة الشاملة لرشح سبب حديث  الكفَّ   ؤ�ِّدي اكهل مُ صة مًعا، يبدو أن العبء يقع ىلعارة الُمخصَّ نصوص الكفَّ مع  
 هذا اتلحديد.  ليس هناكة إن اكن يف الواقع بمصطلحات حتديديَّ  ،أو موت املسيح ،ة اهللالعهد اجلديد عن �بَّ 

الكفارة  ُ�صَّ   بمصطلحات  "ثباتيَّةتقديم �موعة من "انلصوص اإلُ�رَّد  إن  فمع ذلك،  و صة ال يربهن ىلع عقيدة 
َدة     مثل هذه العقائد ال فة املسيح.  لوهيَّ أتربهن ىلع اثلالوث أو  اليت    اإلثباتيِّة"صوص  انل"  تماًما كما األمر معالُمَحدَّ

س  اليت تموا من العقائد ذات الصلة  داخليًّ   ا لفً آ ت  ف� أيًضا �ستلزمة تدعمها؛  نصوص كتابيَّ   جتميعد  جرَّ إيلها بمُ   نصل
 لف الالهو� عنرص مهم يف أي بناء عقائدي. آعقيدة بعينها �ل ابلحث. فاتل

 :تآلفها الالهو�

الكفَّ  عقيدة  فضاءإن  ليست ساحبة يف  َدة  الُمَحدَّ تمسها.   لب  ؛ارة  بدورها  اليت  األخرى  العقائد  من  بعدد  مرتبطة 
ن من مجلة واحدة (يف األصل ايلونا�)، �رسد  كوَّ . يف هذا املقطع الطو�ل المُ ١٤-٣:  ١توضيح ذلك من أفسس    يم�ن

 ث عن عمل اهللا اخلاليص من ثالثة أوجه.يف املسيح. فالرسول يتحدَّ  نلا بولس الرب�ت اليت 

 
ً

ىلع لوح زم� يمتد من أزل املايض م عمل اهللا اخلاليص  قدِّ . فبولس يُ غ� قابل للتجزئة، عمل اهللا اخلاليص  أوال
: سبق تعي� الفداء، ح� اختارنا  ة متمايزة، و�ن ىلع أر�ع حلظات خالصيَّ يتضمَّ   وهذا العملإىل أبد املستقبل.  

الفداء، ح� ختم    تطبيق)؛ و٧)؛ و�تمام الفداء، ح� فدانا املسيح بدمه (آية  ٥-٤اهللا قبل تأسيس العالم (اآليتان  
بروحهاهللا لكمته ىلع قلو�نا  وس     اذلي  ١٣(آية    الُقدُّ العتيد  نرث م�اثنا  الفداء، ح�  واكتمال  الروح  ي)؛  هبه نلا 

 ها لكنَّ وحلظات متمايزة    ا للتجزئة؛ بمع� أنه  ة). هذه اللحظات األر�ع لعمل اهللا اخلاليص غ� قابل١٤(آية  القدس  
َدة (إتمام الفداء) �ستحيل فصلها عن  ن كفَّ أهللا. هذا يع�    احدعمل اخلاليص الوال  ال تنفصل عن ارة املسيح الُمَحدَّ
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وس  اهللا األز� (سبق تعي� الفداء) أو عمل تقد�س اهللا بواسطة روحه    قضاء اذلي بدوره    ،الفداء)  تطبيق(الُقدُّ
 يف ايلوم األخ� (اكتمال الفداء).  تمجيدنا مرتبط ب

. يف هذا املقطع، �ش� بولس إىل لك أقنوم يف األقانيم اثلالثة  عمل  القابل للتجزئة هو، عمل اهللا اخلاليص غ�  ثانيًا 
  غفران )؛ واالبن فدانا بدمه، ما�ًا نلا  ٥-٤ا (اآليتان  ننعيَّ ف يف عمل اخلالص. فاآلب اختارنا وسبَّق    ه اثلالوث و�ىل دور

العتيد   �اثنا مل ضامنًا مل) و� الوقت ذاته يع١٣)؛ والروح القدس �تم لكمة اهللا ىلع قلو�نا (آية  ٧خطايانا (آية  
من أزل املايض إىل أبد املستقبل.    احدعمل اخلالص الو  تمام). فأقانيم اثلالوث اثلالثة يعملون مًعا إل١٤-١٣(اآليتان  

مقاصد األقانيم اثلالثة بل باألحرى يعملون مًعا يف تناغم    عارض ارة املسيح، ال تتق األمر بقصد كفَّ ذلا، ح� يتعلَّ 
 ص. اخلال  تمامإل

ق  القابل للتجزئة لألقانيم اثلالثةغ�  ، عمل اهللا اخلاليص  ثاثلًا  "يف   عب�ر بولس استخدامه تل�رِّ يُ   .يف املسيح  يتحقَّ
ث هذه  ة مرات.  املسيح" أو "فيه" يف هذا املقطع عدَّ  حظات  بل  واذلي يمراملؤمن باملسيح،    احتادالصياغة عن  تتحدَّ

بدمه (آية    الفداء؛ سبق تعي� الفداء)؛ و"فيه" نلا  ٤"فيه" قبل تأسيس العالم (آية    ارنا اآلبقد اختل اخلالص األر�ع:  
؛  ١١ا عتيًدا (آية  الفداء)؛ و"فيه" قد نلنا م�اثً   تطبيق؛  ١٣وس (آية  دُّ ؛ إتمام الفداء)؛ و"فيه"، قد ُختمنا بروحه القُ ٧

ه يف ح� أن  ن أنَّ ما من حلظة يف خالصنا ال �شتملها نطاق احتادنا باملسيح. وهذا يضمَّ ،  و�اتلايلاكتمال الفداء).  
 ها ال تنفصل. حلظات الفداء متمايزة، إال أنَّ 

 :زمخها الرعوي 

َدة املبنيَّ من عقيدة الكفَّ ان  زان رعو�َّ �فِّ   ينشأ  ا.  ا واملتآلفة الهوتيًّ ة كتابيًّ ارة الُمَحدَّ
ً

، ىلع الرغم من االعرتاضات  أوال
َدة ال �سلب املؤمن يقينه الشخيص؛ بلالكفَّ فإن  خبالف ذلك،   خه. عندما مات الرب �سوع  رسِّ تُ   باألحرى   ارة الُمَحدَّ

  بِْن اة يف قوهل 'ىلع الصليب، ُكنَّا يف ذهنه. و�ما علَّق مارتن لوثر قائًال: "حالوة اإل�يل ت�من يف الضمائر الشخصيَّ 
ِ ا  هللاِ ا

َّ
َحبَِّ�  يذل

َ
ْسلَمَ  أ

َ
ْجِ�   َ�ْفَسهُ  َوأ

َ
 )".  ٢٠:  ٢ غالطية' (ِأل

َدة  الكفارةفإن    ابلعض،  به  �ادل  ما   خبالف  ،ثانيًا  باألحرى  بل    ة؛واإلرسايلَّ   الكرازة  إمداد  عصب  تقطع  ال  الُمَحدَّ
ر عن مجيع أطياف البرش أي أنه  –  قد مات من أجل مجيع البرش دون تفرقة  زه. إن اكن حًقا أن املسيح عزِّ تُ    : �فَّ

ح دوًما، كما يعلن اإليمان الُمصلَ   –ون إلخ ور�يُّ األو  األفر�قيُّون،و  ،ونسيو�ُّ األو  ،ناثاإلو   ،كوراذلو  ،فقراءالو  ،غنياءاأل
من لك قبيلة ولسان   أ�يًدافداًء    هللاشعبًا  ُمبهًجا وُ�ز�ًا. فبما أن املسيح قد فدى    عمًال ة  اإلرسايلَّ   صبحت  مَّ فمن �َ 
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ة  دَ دَّ ارة الُمحَ الكفَّ ف).  ٩:  ٥ة باإل�يل (رؤ�ا  ابلعض من لك قبيلة ولسان وشعب وأمَّ   باتلأ�يد سيؤمن، فةوشعب وأمَّ 
 . هلا ز ودافع د ُ�َفِّ ة؛ بل � ب�ل تأ�ياعئًقا أمام الكرازة واإلرسايلَّ  إذن ال �ُشلكِّ 

 

  قسيس و  ،فيالدلفيا مدينة  يف    لالهوت وستمنسرت    ب�ليَّةشارك للعهد القديم  ادلكتور جوناثان جيبسون أستاذ مُ 
 The Moon Is(   " القمر دائري دائًماف كتاب "ؤلِّ مُ   كما أنَّهاململكة املتحدة.  بة  ة ادلويلَّ مرسوم يف الكنيسة املشيخيَّ 

Always Round( . 

 

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