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 وحدها النعمةب

Darren Kennedy كندي رنيد
* 

 اإلنجيلية في القاهرةكلية الالهوت 

 اللهوت. في كاملً  فهًما اهفهم   دحنااأل يمكن ال التي الفائقة الكلمات من "نعمة"ال

 يسوعل المؤمن اختبار لفهم مركزية كلمة هيو اإلاجيل صميم فيتقع   نعمةفال

َاَّك م   :8: 2 أفسس في بولس يخبرااو المسيح. َخلَّص وَن، بأٱلن أع َمةأ  "ألأ ، م  يَمانأ أ  بأٱإل 

. لَي سَ  َوذَلأكَ  ن ك م  يَّة   ه وَ  مأ  وأ ”Sola Gratia“ اإلصلح " وصيحةٱهللأ. َعطأ

 المثلث هللاجاابأ  منالعمل العظيم وة العميقة حبالم على شهنا" تودحنه نعمةالب"

 خلصنا. أجل ومن أجلنا من األقاايم

ه الخمسة بنود لوثر مارتن اشرعلى  عام 500بمرور  احتفل واحن

واانهاش من  فرحب للنظراشعر بحافز جنين  ،جيتنبرڤ في الباب علىوالتسعين 

 نعمة"ال" مثل كلمةل لهوتيةوالمنلوالت ال ق.مستحَّ ال غيررضاه علينا و هللاجودأ 

 الفرصة هذهأشكر  هللا على منحي  ذلك، ومع الليلة.استوفيها كلها  ولن، عنينة

 المقام في ركزأسو المسيحي. لهوتالكبرى ل الحقائق من وادحنة على للتركيز

 المصلحين: أعظم من اثنين والهوت عمل علىعلى منى هذه المحاضرة  األول

في جوهره  صفي النعمة مفهوم أن المصلحون اكتشف كالڤن ونچو لوثر مارتن

 فياختباريًا  ملدحظته يمكن ما وهذا المسيح. يسوع فيته وطبيع هللا قلب

 من متأخر وقت فيفهو  .امصلحً دحت ى أصبح  لوثر مارتنل رودحيةالمسيرة ال

 وخائف قلق شاب راهب من بها هللا هلَ وَّ دحَ  التي ةطريقال في النظر أعاد دحياته،

 البنود اشره من سنتين بعن ،1519 إلى بالذاكرة فقن عاد اإلصلح. قائن إلى

 رومية، رسالة فهمل بشنة يجاهن لوثر كان الوقت، ذلك في .الخمسة والتسعين

 

 .ماريااا كتكوت تحرير لغوي، ، ترجمة سامح رهيف  *
 Originally published as: Darren Kennedy, “Sola Gratia,” Cairo Jour-

nal of Theology 4 (2017): 7–21, http://journal.etsc.org. 
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 على أزمته لوثر صفوو .1:17 رومية في هللا" "بر عبارة في عثريت ظل   لكنه

 النحو التالي:

 يكون   الذي برال أا ها على هاأفهم أن تعلمت التي هللا" "بر عبارة كرهت ألاي

 بل دحياة عشت أاي من الرغم على .األبرار غير الخطاة ويعاقب ،باًرا به هللا

 أستطع لم هللا. أمام الضمير مرتاح غير خاطئ بأاني شعرتفقن  راهب،ك لوم

 الذي البار اإلله أدحب ذلك أن   من وبنالً  أعمالي.ب أرضيته أاي أصنق أن

 هذا في بولس هقصن ما ةعرفم ويئست من ...هكرهت الواقع في الخطاة، يعاقب

المقطع.
1

 

الً  بالملدحظة. جنيرةيحوي هذا االقتباس عنة أجزاء    لوثر أنَّ  واضح ،أو 

 عيشي أن دحاولفقن  .تأمليةو عميقة بطريقة المقنس الكتاب في منهمًكا كان

 اأكاديميً  لم يكن لوثر لهوتف .المقنَّس الكتاب في هينرس الذي الحق دحسب

 الطريقة بهذه هللا بر أ  فيعننما فَكََّر لوثر  ،ثاايًا .أيًضا اوشخصيً  اعمليً  بل ،فحسب

 هللا كره  فعليًا ي  وبنأ الصالحة، أعماله جنوى عنم رأى ،هادرس التي النظرية

 عن ابعينً  يؤد ي طريق على تعليمه هوضع ،باختصار .ئهرضاإل يجتهن كان الذي

 ي َصع أب 1519 عام الكلم ذلك تهكتاب إن اقول اوأخيرً  .تماًما اللهوتي هنفه

 الخمسة لوثر بنود أنَّ  صحيح اإلصلح. ءلبن نقيقال تاريخال تحنين علينا

الكثير من الجهود  أنَّ  إأالَّ  التاريخية، العملية في اهامً  ادحنثً  بالتأكين لمث  والتسعين ت

 هذا يكشف وكما ،1517عام  /تشرين األولأكتوبر 31اإلصلدحية سبقت 

 مصلح.بلغ قمة اموه ك قن يكن لم افسه لوثر ،االقتباس

 بليغة شهادة ليكتب يمضي إا ما الحن. هذا عنن توقفي ال لوثر سرد أنَّ  بَي ن 

 قائلً  دحياته على اوتأثيره هللا اعمةأ  عن

ا ،النهاية في َن الكلمات علقة في اواهارً  ليلً  تتأمل لَمَّ لَن   فأيهأ  "ألأ ع   ٱهللأ  بأر   م 

يَماٍن، بأإأيَماٍن، أ : ه وَ  َكَما إلأ ت وب  ا» َمك  يَمانأ  ٱل بَار   أَمَّ أ يَا فَبأٱإل   أن أفهم "بنأت ،«يَح 

 "فأيهأ  جملة أن  و )اإليمان(؛ هللا بعطيةأ  البار الشخص به يحيا ما هو هللا" بر"

ع لَن    هو كما باإليمان، الردحيم هللا به اايبرر سلبي، بر على تنل ٱهللأ" بأر   م 

ا مكتوب: يَمانأ  ٱل بَار   "أَمَّ أ يَا. فَبأٱإل   نت  لأ و   أانيوك افورً  أشعري جعلن"وهو ما  يَح 

ذ منو .من بواباته المفتودحة افسهالفردوس  دخلت قن كنت لو كما جنين، من

بعن  واآلن، جنين... ضوء في كله المقنس الكتاب وجهبنأت أرى  اللحظة تلك

 

1  Martin Luther, “1545 Preface to Latin Writings” in Martin Luther: Selec-

tions from His Writing, ed John Dillenberger (New York: Anchor Books, 

1962), 11.  
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 أدحلىأعظ مها باعتبارها وها دحبأ بنأت هللا"، "بر عبارة كرهأ كنتأن  

الفردوس  بوابةس غنا لي بولكتابات  فيالمقطع  هذا أندحت ى  العبارات،

ذاتها.
2
 

 :هوالهوت لوثر دحياة على جذري تأثيرله  كان التغيير هذاأنَّ  الواضح من 

بشرية ت قاس  مسؤوليةعلى أا ه  تبريرال لوثر مَ هأ فَ  البناية، في وقلبه. عقلهأي 

تكون  اإلطار، هذا وفي هللا". "بر أ بالمعيار الذي يستحيل بلوغه المتمث ل في 

ا  لوثر ااطلقةولكن  واليأس. الغضبة الودحينالنتيجة   هللا" "بر فهمجاءت لَمَّ

ودأ هللا من ىعطَ ت   عطيةبوصفه   لوثر كانالذي  غاضبال هللاوعلى عكسأ  .ج 

 منأي أاه  للخاطئ. "اسلبيً ا "برً  يمنحالمنعم  اإلله هذا سابق،ه في اليتصور

ه تحقيقالذي يستحيل عليهم  لخطاةالمسيح ل بر بنسَ ي   لخطاة،المعطاءة ل هللا محبةأ 

  الذاتية. جهودهمب اأبنً 

ر األ لوثروما يقوله   هأ  في نعمةالقصوى لل هميةعن افسه في هذا االقتباس ي ظ 

فكما هو الحال في صور الخناع البصري دحيث يرى المرء  اإلصلح. الهوت

 صورة علىالبناية  في اكثيرً  ركزي لوثر كان ،إما وجهين أو شمعنااًا وادحنًا

 .أمام عينيه كانالذي  اآلخرالوجه  يرى أن عيستطأ لم  أاهدحت ى  هللا بر أ ل وادحنة

العزم على  لوثرعقن  ،المنعم هلل الجنينة الصورةظهور  بمجرد ذلك، على علوة

 موضوع مرةذات  لوثر لخصوقن  النعمة. الهوتلصياغة  دحياته بقيةتكريس 

 :Philip Melanchthon ملاكتون فيليب لمصلحخطاب كتبه ل في هذاته دحيا

م عطشال أو أطلباي ال أل "... نعأ ".إأالَّ لإلله الم 
3
 

 البر الُمحتََسب

وهو  للخطاة. المسيح برادحتساب  في هللا اعمةأ على  قصته، تشير كما، لوثر أكن

ويشرح  بالنعمة.عنهم  الغريب المسيح بر منحوني   خطاةما يعني أن المؤمنين 

 ".المسيحارتناء " معنىبتوضيح  غلطيةتفسيره ل في الفكرة هذه لوثر

 

2  Ibid., 11-12. 

3  Denis Janz, The Westminster Handbook to Martin Luther (Louisville: 

Westminster John Knox Press, 2010), 68.  
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 ....كله الناموس وتحقيق نعمة،الو والحق البرلبس  هو المسيحإن ارتناء  ...

المسيح.لبست  بالمسيح باإليمانك ألا ...أات بار
4
 

 هم .خطاة في آن وادحنوالمؤمنين على أا هم أبرار  لوثر يفهم ،بحسب هذه النظرة

هم و اتمامً وا قنسيت لم لكنهم نعمة،بال لهم المسيح بريحسب  هللا ألن أبرار

 دحياتهم في الخطيئة محاربة فيون ستمري

ا   حتَسب. البرب يتعلق فيما لوثربلهوت  شبهفهو شنين ال كالڤن الهوتأمَّ  الم 

وقن  المسيح. يسوعالغفران مباشرةً بواسطة و تبريرال جلبت نعمةال أنفهو يقول ب

 قائلً: كتب

، وبموجبه اعمتهه إيااا في قبول هو هللاأمام  براا نإ باختصار اقول وهكذا

على ادحتساب و الخطايا،ينطوي أيًضا على غفران  اهإ لوقاويعتبراا أبراًرا. 

لنا. المسيح يسوع بر
5
 

، دحيث يقول إنَّ 27: 3 غلطية في بولسمثل لوثر في تشبيه  كالڤنوقن توس ع 

 بر أساس على" وهو ما يعني أانا ا قَيَّم المسيح. يسوع "يلبس نعمَّ الم   المسيحي

يكتمل  التبرير التقنيس، من النقيض وعلى رداء.ك ناب يحيط البر هذاف المسيح.

 ن،والمؤمنيجرؤ  بحيث ولكن ا،جزئيً  يبرر "ال هللا: كالڤنفقن كتب  لحظة. في

"السماء. أمام لمثولعلى ا المسيح، طهارةوهم مرتنون 
6
الذي  اللصو ،بطرس 

 احن النحو، هذا على المسيح. برون رتني اليومالمؤمنين  وجميع لصليب،ا على

بل بفضل  ،نا الخاصةأعمالال بفضل  ،ويالسما القاضي أمام بثقةاقف  اجميعً 

 المسيح بر علىبل  شخصال على التركيزال يقع  التبرير، في ودحنه. يسوع

 مع اتحاد فيبالعيش  المسيح نوالبس أانا اتذكر أنأيًضا  المهم ومن ال.فع  ال

 في هللا معالحية  العلقةبنون  المسيح برفنحن ال انال  القنس. الروح قوةب يسوع

 المسيح.

 

 

4  Bernhard Lohse, Martin Luther’s Theology: It’s Historical and Systematic 

Development (Philadelphia: Fortress Press, 1999) 263. 

5  John Calvin, The Institutes of the Christian Religion, ed. McNeill, trans. 

Ford Lewis Battles, 2 vols., vol. 1 (London: SCM, 1961), III.11.2. 

6  Calvin, Institutes, III.II.11. 
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د شيء نعمةال  باعتبارها عالقة وليس ُمجرَّ

 األسس إلىإعارة االاتباه  منالب ن  ،اصحيحً فهًما  لنعمةل لوثر الهوت لفهم

 علىت جاء ودحنها" نعمةفي "ال المصلحين عقينةف الفلسفية. واالفتراضات

 .آاذاك الكاثوليكية الكنيسة ومعتقنات ممارسات اقيض

 كما اتمامً  نعمةيهجر ال لمالسادس عشر  القرن في الكاثوليكي اللهوتإنَّ  

 في كمنلم ي األساسيفالخلف  كالڤن. مثل المصلحين من وغيره لوثرزعم 

 جااب إلى أخرى أشياءبقنر مطالبة روما ب الكاثوليكي اللهوت في نعمةال غياب

 النحو: هذا علىاألمر  كالڤن أوضح ،26-21 :4 غلطيةعظة عن  فيف ذلك.

 اإلرادةب تعلقإاَّه ي المردحلة؟ هذه في ]الكاثوليك[ مع لنينا خلف أعظم هو ماف

 الخطيئة، عنأعمال االسترضاء واالستحقاقية،  لخنمة، واعمالاألو الحرة،

 جهودااب هللااستطيع أن انال رضا  اناإ ]الكاثوليك[يقول  .األمورغيرها من و

صحيح أا هم  .تهومساعن القنس الروحمعواة  إلى بحاجة لسنا اناإو الذاتية،

ون بوجود شيء من   يقولون لكنهم ما. دحن ٍ  إلى فينا يعمل هللا وأن التعاون،يقر 

 تساعناا لم إذا عنم المنفعةوغاية في الضعف  اكونإانا و ه،ومساعن اناإ

 إذالها إأالَّ  تأثيرال  هللا اعمة نأيًضا إ ويقولون هللا. رضا كسب علىتنا فضيل

 أساس على عقينةم يبنون فه وبالتالي، صنعنا. من اشيئً إليها  أضفنا

السموات  ملكوت إلىبها الوصول  يمكن التي الودحينةاالستحقاق: إن الوسيلة 

 التي خطاياال ثمن نفعل الشخصيإلى االستحقاق  تحتاجوأات  هللا. رضاء  إ هي

ها.بتارتك
7
 

عنن  القضيةولكن  .همالهوت في هللا لنعمةأ  دوربوجود  كالڤناعتراف  الدحظ 

بحيث يعود  «النعمة ودحنها»كاات تنور أساًسا دحول  المصلحين وبقية نڤكال

 قبل ما كنيسةَ فل يصح  القول بأن  .استحقاق بشري إضافة بنونكله هلل،  المجن

 في الشائع من أصبح وهكذا، .ت إليهاأضاف بل ا،كليً  النعمةت تجاهل اإلصلح

 دوجهمالو نعمةال أو" األعمال"و "اإليمان عن الحنيث الوسطى العصور

في الحقيقة اوًعا من  اإلضافات هذه كاات المصلحين،" ولكن في رأي البشري.

 للبشرية. العظيمة هللا لعطايا كاملً ا إاكارً  المطاف اهاية وفياالاتقاص، 

د  ليست هنا القضيةو  جرَّ  النعمة لهوتف المصلحين.ضئيلة عنن  تفاصيلم 

 فيعلينا  هللااستنادًا إلى إاعامأ  الخطاة لخلص الطريق فتح قن هللا أن يعنيا ودحنه

 

7  John Calvin, “Freedom from the Bondage of the Law” in 25 Inspiring 

Sermons: John Calvin, ed. Simon Turner, (Amazon Digital Services, 

2014), Kindle 426-31. 
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فضلً  انعياحن ال  فارغة، بأين النعمة عرش منفإذ اناو  فقط. المسيح يسوع

 النعمةا، فيما يخص كميً ا، ال اوعيً ا تمييزً  لوثروقن َميََّز  خلصنا. فيوال واسطة 

عظة  في لوثريقول  الخلص.بشرية في  مساهمة داىأل المطلقه رفضب ودحنها

 :1522ألقاها سنة  16 لوقاعن 

عود من  التقاط طريق عنني اكتسابها ويمكن مفتودحة، السماء أرىت كن إذا

يسمح لي  وضع في كونأ أن أرين ال ألاني ذلك؛ فعلكنت أل فما القش،

 هلل هلل، المجن يكنل بلاستحقاقًا مني  ليس ال!، ال .هاكسبت قن أاا ها قول:بال

.يوجحيمتي خطيقضى على و ليألج ابنهبذل  الذي
8
 

 دحياته. في الخلصي هللا عملأ فهو ال ين عي الفضل في  واضحة، لوثرفكرة 

 كتابه "أساسيات اإليمان المسيحي" في مماثلةعن فكرة  كالڤنوي عرب 

Institutes of the Christian Religion :  الحرة اإلرادة قوةل مزج "أي 

"نعمة.إفسادًا لل يكون أن يعنو ال هللا اعمةأ  معالتي يحاول البشر مزجها 
9
فما  

الفعالية لإلرادة البشرية بمعزل  أوالقنرة  إسنادهو  األول المقام في كالڤنيشغل 

 .عنه ابعينً  هللا أوعن 

 scholasticالمنرسية  طريقةالمفصلي ال الصراع هذا أسباب أدحن كان 

 أو "عادة أو "قنرة ت َضخ  في اإلاسان" بأاها نعمةال عن لتحنثفي ا الكاثوليكية

".استحقاقية بطريقةالناموس  تحقيق من تمكننا فضيلة
10
 هذه مندحالة  كل فيف 

ل ال الحاالت أعظم  منو .أن تكون علقة ديناميكية من بنالً إلى شيء  نعمةتتحو 

 الفهم عنإلى النور هو االبتعاد  اإلصلحات الخفية التي أخرجها كتشافاال

 في هذا ارى واحن فهم الشخصي والعلئقي.التركيز على الو نعمةلل المادي

 Jan Rohlsويواجه يان روهلز  .السادس عشر لقرنل صلحإقرارات اإل

 :التالي النحو على التقلينين

 

8  Martin Luther, What Luther Says: An Anthology, vol. II, ed. Weald M. 

Plass, (St. Louis: Concordia Publishing House, 1959), 923. 

9  Calvin, Institutes, II.5.15. 

10  Janz, The Westminster Handbook to Martin Luther, 69. 
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صفة  نعمةال برعتَ ت   ال لقة(،)خأ  بأاها ميل طبيعي للنعمة المنرسي الفهم خلفب

ة ب نعمةولكن ال لبشر.يتم اقلها ل معينةازعة  أو  العلئقي السلوكصفة خاص 

.الخطاة البشر تجاه اإللهي
11
 

 من ليس فإاه الخطاة، تجاهالمحب من هللا  العلئقي" "السلوكوبالنظر إلى 

 األبوي". هللاجود  "باعتبارها  نعمةعن ال كتب ماكثيًرا  كالڤن أن المستغرب

 هللا عن البحث فيالذي قضى دحياته  لوثر فردحة صنى ارى فإانا وبالمثل،

 .المنعم

 نيسةلكتتحن ى ا زالت ال التي لنعمةالكتابية ل المفاهيمأساسي إلدراك  مفتاح هذا

 يثلأ  ونچويقول  العلئقي. إطارها في نعمةال دحفظاسهر على  أن ويجب، اليوم

John Leith: 

فقن وقف  شيء.إلى  نعمةتحويل ال إغراء دائما المسيحي اللهوت واجه

اعتبار  رفضوا وبالتالي نعمة.تشييء ال ضناألوائل بإصرار  البروتستاات

 هللا البشر.ا مع شخصيً  هللاهي اانماج   نعمةال .صفة ت َضخ  في النفس نعمةال

.ين أدبيين أدحراًراتاريخيا أشخاصً علئقيًا بالبشر بوصفهم  يرتبط
12
 

 بهذه البشر.وبني  هللابين  العلئقيعلى اللقاء  يثلأ  ؤكني كيف الدحظ 

وترجع إدحنى الصعوبات التي  .المنعم هللا عن نعمةال فصل يمكن ال الطريقة،

أو  لطبيعة صحيحال فهمي إلى الاإلصلدح «النعمة ودحنها»اناء  فهم فيتواجهنا 

 افسها.واقع النعمة 

إلى  أخرى مرةسهل االازالق ي اليوم، البروتستااتية الكنائس في دحتى 

 من كثير في نعمةال بنوت ،ووفقًا لهذه النظرة .وكأاها شيء نعمةال في التفكير

 ىعطَ قن ا   أانا دحين في سيارة.ال وقودالمسيحي ة، ك الحياة وقود مثل األدحيان

 تشبيهوهو  .بنون المعطي عطيةبال تمتعاوسرعان ما انسى  عطية،"الوقود" 

 عطيةال بين فصلً  يتصور أاه هي األكبر المشكلة ولكن ،يئ لعنة أسبابس

 الفهم هذا وكالڤن لوثر من كل   عارضوقن  )هللا(. العطية هذه عطيمو نعمة(ال)

 ،هويمتلك الكنز هذايمسك ب ألاه يبرر اإليمانف "لذلكول: فلوثر يق .بشنة نعمةلل

 

11  Jan Rohls, Reformed Confessions: Theology from Zurich to Barmen, trans. 

Jeff Hoffmeyer (Louisville: Westminster John Knox Press, 1997), 119-

120. 

12  John Leith, Basic Christian Doctrine (Louisville: Westminster John Knox 

Press, 1992), 221. 
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"الحاضر. المسيحأي 
13
ا    وصفه في اوضودحً  أكثره الصلة هذ يجعلف كالڤنأمَّ

 لمسيحالمؤمن مع ا تحن" فبعنما االمسيح. مع "اتحادللمؤمن بأاه في  الثابت

من اادحية  خلصوال نعمةبين ال لفصلا حاولأن  ي اأبنً ه يمكن البالروح القنس، 

ال  يسوع "...الربهذه الفكرة قائلً:  كالڤنويوضح  .من اادحية أخرى افسه هللاو

"افسه.دون أن  يعطيه  همنافعب التمتع شخص أي يعطي
14
ة    يمكننا ال أخرى،َمرَّ

 "شيء" المسيحمن منافع  أخرى منفعة أي أو الخلص وأ نعمةال أن اتصور أن

 أن الواضح من افسه. المسيح يسوع شخصبها بنون  تمتعيمكن ال "عطية" أو

 نعمة.لل اإلصلح فهمإسقاطه من  يمكن ال العلئقيالحي  المسيحدحضور 

المادية،  النظر وجهات بشنة كالڤن وجون لوثر مارتن من كل  عارض  

ويوض ح  البشر. بني مع والعلئقي الشخصي هللا تفاعلأ تتعلق ب نعمةال بأن جادالو

 :51مزمور علىله  تعليق في مفهومهذا ال لوثر

ا إيااا مجااًا رً بر أ مو خطاياااغافًرا  هللا،يقبلنا به  الذيالرضا  على نعمةال نلت

 يحلمكما  (،اإلاسان )فيصفة  هاوعتبرت لف المسيح. خلل من

ن.والسفسطائي
15
 

يقبلنا  هللا هللا. اعمةأ  وصف في وعلئقيةفعالة  ألفعال لوثر استخنام الدحظ 

 المسيح. خلل منمجااًا  ويبرراالنا  يغفرو

 فكرةف .االً فع  دحيًّا ووَ تستلزم إلًها اشًطا  نعمةلل النظرة هذه مثلواضح أنَّ  

: 10-8 :5 رومية في بولس يكتب كما، البشري المتلقي، ال بهللا قلبأ تبنأ ب نعمةال

نَّ  َاَّه   لَنَا، َمَحبَّتَه   َبيَّنَ  ٱهللَ  "َولَكأ ن   ألأ َطاة   بَع ن   َواَح  يح  ا َماتَ  خ  لأنَا ل َمسأ َج  َاَّه   ...ألأ  ك نَّا إأن   ألأ

ن   نَاء   َواَح  نَا قَن أَع  ولأح  تأ  ٱهللأ  َمعَ  ص  ، بأَمو  لَى ٱب نأهأ َو  ن   َكثأيًرا َفبأٱأل  ونَ  َواَح  َصالَح   م 

ل ص   !" اَخ   هللاةأ حبم على كاملبال التركيزيظل  العلئقي، اإلطار هذا في بأَحيَاتأهأ

ألعنائه  المحب اإلله لهذا النعمةتشهن عقينة  نعمة.وهذه هي ال للخطاة:ة شطالن

 هللا قلبأ بسبب  ولكن ،بسبب صفة أصيلة في هذا الخاطئ خاطئال يحب ال الذي

 محب.ال

 

13  Martin Luther, “Lectures on Galatians” in Luther’s Works, vol. 26 trans. 

Jaroslav Pelikan (St. Louis: Concordia, 1963), 130. 

14  Calvin, Institutes, III.16.1. 

15  Luther, What Luther Says, 603. 
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 البشري العملت إنكاًرا لصدق ليس

االد عاء  ودحنها هللا اعمةأ وتعظيم  ودحنها النعمة ضن المستمرة الحجج أكثر من

 العمل واقع نكرها تأا اأدحيااً  ويبنو الخلص، في دور أيها تنفي عن البشرية بأا

ولو  ،مكااًا لنفسها تخلق أن ترين الحنيثة عقولنا األدحيان، من كثيرال فيف البشري.

 على التأكينوفي هذا الصند عادةً ما يرين الناس  .هللابدون  لحريتناا، صغيرً 

 للمرء يمكن ،ومن هذا المنظور لمسيح.ل الفرد قبول مع تعاونبال ولكن هللا اعمةأ 

ال  اإلاسان، والخلص عمل من ٪99 عن المسؤولة هي هللا اعمة أن يتصور أن

إال  المسيح. ختيارال بمسب   كعامل ٪1قنره  جهودبم العمل هذايقوم إأالَّ بتفعيل 

يصر  على  المقنس الكتاب أنالفكر على أساس  هذاأن المصلحين رفضوا 

 Robert اسنچأ روبرت يلخصو كمية.من اادحية اوعية ال « ودحنها النعمة»

Jenson تلخيًصا جينًا: المنطق هذا 

 خطوة أي فيي، عمل أوكان قراري  إذا :القائل منطقال من الواقع في مفر ال

فإاه  ،أم ال تقنس، يحن د ما إذا كنت سأالرودحية الحياة مرادحل من مردحلة أو

د التصنيق على القرار الذي ات خذته هللا دور  سيكون و ،يفعل ذلك بالفعل جرَّ  .م 

ا ي بطل ال مجااية، ليست هللا اعمةأن  يعني ما وهو م  .وهللا معًا نعمةمأ
16
 

 اإلصلح الهوت في ودحنها للنعمة المركزية األهمية اسنچأ تعليق يوضح 

 منعلى إاقاذاا  هللا قنرةأ ب وبالتالي هللا، حريةأ ا بوثيقً ا مرتبطة ارتباًطا ألاه

 والموت. الخطيئة

يقبل الناس  أن أملعل م على ووعظ  المصلحين من وادحن كل أنورغم  

في  ساهمي ختياراال أوالقرار  هذه مثل بأن االدعاءوا رفضفقن  ،اإليمان المسيحي

 على تعليقه في التحنين وجه على الرأي هذا كالڤنويعارض  .بهسبي أو خلصنا

 .10-8 :2 أفسس

 هللا.اتلق ى العون من  اناإ يقولإاَّه ال  عناية.ب الرسول قولاألتقياء  القراء زنلي

 قوة نإ لوقال يو الذاتية. بقوتهالتعمل  كترَ ت   ثم ،ةمستعن إلرادةا نإ يقول الو

 .الت خاذ اختياراا الشخصي ذلك بعنا تَرك  اناإو لنا،ممنودحة  صحيحال ختياراال

 

16  Robert W. Jenson, On Thinking the Human: Resolutions of Difficult No-

tions (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), Kindle 409-14. 
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 جهنهم قصارى يبذلون الذين األشخاصيتمادى فيه أولئك  الذي اللغو هو هذا

هللا. لنعمةي تقلل
17
 

 القنرةفينا  هللابأن يضخ  سمحت الس بول دحجةأنَّ  صرادحةً  كالڤنويشرح  

 التعليق هذا" .اا الشخصياختياراتخذ "ينعنا  ثم، المسيحب الخلص اختيار على

الً  األقل. علىين توضيحيحتاج إلى   أو ،قنرة ليست نعمةال أعله،اا ذكر وكما ،أو 

 برتخإانا ا لشعبه.الحية التي يهبها  العلقة عنمعزل ب هللا هيقنمئًا شي أو مادة،

أي  القنس. الروح بقوة المسيح يسوع مع دحية علقة، خلل ومن، في هللا اعمة

 ليس يسوع .معًا ادائمً  والخلص، النعمة ذلك في بما ه،منافعو المسيحأانا اختبر 

 لألطفالها يتركه ولكن العالم،دحول  الهنايا دحقيبة يحمل الذي «اويل بابا» ثلم

 مسيحيينبصفتنا  بها اتمتع التي النعمة كل ،كل .هليردحيستمتعوا بها بعن ل

 يعني ال كالڤن منطق   ،ثاايًا المسيح. يسوع في الحي اهللب اوثيقً  اارتباطً مرتبطة 

 نإ ببساطةإا ما هو يقول  مهم، غيرويتبعه  المسيحأن  يقبل  اإلاسان اختيار أن

 .هفي يساهم أو الخلص يسبب القرار اإلاسان 

يشير  الخلص،ب يتعلق فيماف لمفردات.ا لتوضيحً  هنا أقترحَ  أن أودو 

المنكسرين األموات  للبشر افسه يقنم ودحنه هللا أن إلى ودحنها" نعمةال" مصطلح

 في المساهمة دحتى أو أافسهمتخليص  عن اتمامً ين عاجزالو خطيتهم في

بل  ذاته، عن خارج شيء أي أساس علىذلك  فعلي الاإلله المنعم  هذا خلصهم.

علَن  فقط المحب هللا قلبأ استنادًا إلى  ا الخبر  المسيح. يسوع فيالم   المثيرأمَّ

 كولوسي ؛5، 1 :2 )أفسس خطايااا في اأمواتً  كنابينما  أاهفهو  لإلاجيل والمجين

هذا  كسب عن ااهيك للخلص، دحاجتنا استيعابعاجزين تماًما عن  (،13 :2

 هللا يكشف   نعمةال في (.10-8 :5 )رومية أعنائهعن  ايابة هللا فتصر   الخلص،

ا  غاضب.ال القاضيال  المحبواا أبه أاذاته ب عن  اهللوساطة العمل، ف دحيث منأمَّ

أن  يفتخر  منا دحنيجوز أل ال بحيث ودحنها بالنعمة خلصناهو الذي ي حنأث  ودحنه

 المسيح يسوع خلل منبمحبة  هللا يعمل   ودحنها، النعمة في هنا، (.9 :2 )أفسس

 مجال يوجن ال السببية،ومن دحيث  الخلص. تحقيقل الودحينباعتباره العامل 

 ودحنها. هللا اعمة  إاها  .البشر لمشاركة

 الكتاب بموجب محظورالبشرية  "السببية"لفظ  أن اآلن دحتىقن قلت  

 لبشريةل أن أقترح أن أود ذلك، ومع ودحنها. لنعمةل اإلصلحوإعلن  المقنس
 

17  John Calvin, Commentaries on the Epistles of Paul to the Galatians and 

Ephesians, ed. William Pringle (Grand Rapids: Eerdmans, 1948), 229. 
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 في أوغسطينوس المصلحونوقن ات بع  الخلصي. هللا عملأ  فيتقوم به  "ا"دورً 

 البشري. العملصنق و أهمية من يقلل ال« ودحنها النعمة»مبنأ  أن علىالتشنين 

 هذه الفكرة قائلً: يثلأ  جونويشرح 

 منإذا كان،  الخلصتمام المعرفة أنَّ  وكالڤن لوثرو أوغسطينوس فَ رَ عَ 

دحقـًا.  بشري عمل آخر منظور منفهو  ،وجهٍة ما، هو عمل هللا مائة بالمائة

على  تأكينوفي غياب ال اإللهية. نعمةعمل بشري منفوع بال هوف ذلك ومع

سبَقة  نعمةال مبنأفإن   بشري،ال عملصنق ال أو  ،prevenient graceالم 

لإلاسان.ا صبح منمرً ي م،قاوَ ت الالتي  نعمةأو ال ودحنها، نعمةال
18
 

 العجيبة هللا اعمةإنَّ  النعمة. الهوت ريفستوفي ترتيب  يثلأ اا مقولة ساعنتو 

 من والقبول الحبوتستخرج  حبةٍ مَ  علقةأ  في اإلاسان قلبتبن ل  التيبالذات هي 

" ورتد  قوااين " شرحت كماف لإلاسان. دور بالتأكينهناك  المعنى، هذاب اإلاسان.

 ولً اكت كااوا لو كما الناس في عملت ال نعمة[ال"]: Canons of Dortالكنسية 

دحجارة...".
19
 أقل علىف ال.م أ الخلص فيلبشر دور ل كانعما إذا  السؤالليس  

 هللا. عملأ ل المباشرالمفعول به  دورتنسب لنا  نعمة"يخلصنا بال "هللا جملة تقنير،

في كلمة يخلصنا،  "اا"أي الضمير  الجملة، هذهفي  المباشرالمفعول به 

 .المسببليس ه ولكن ضروري

 هللاة  نعوف ذلك.يزين على  والتقنيس التبرير من كل ٍ  فيالمؤمنين  دورإال أن  

 إلىول نَع ن  واألعمال. األقوال في تتجلى دحية علقة فيت غَي أراا  المسيحب لتحادل

الحرة  البشرية األاشطة أن أقترح أن أود وادحنة. للحظة بسيطال السياراتتشبيه 

 أنب يجادل أن أدحن يستطيع ال كماف .ة النائرةلعادم السيارا مشابهً ا دورً  تلعب

 قراراتنا أنيجب أال اظن بأي دحال  كذلك ،دورااها يسببة هو الذي عادم السيار

 في العادم تنتج بالضرورة سيارةفال ذلك، ومع خلصنا. تسبب وتصرفاتنا

 والخنمة علناإل دحياةوكذلك المؤمنون يعيشون  محركها. تشغيل ديناميكية

 .المجااي هللا خلصأ  ديناميكية في وبحرية طبيعي بشكل

 أدركوا ألاهم والعمل اإليمان إلى كلل وبل باستمرار الناس المصلحون دعا 

 اهمأل ذلكا يفعلووهم لم  المسيحية. للحياةان األساسيهذين هما العنصران  أن

 

18  Leith, Basic Christian Doctrine, 222-3. 

19  'Canons of the Synod of Dort,' in Creeds and Confessions of Faith in the 

Christian Tradition, vol. II, part 4, ed. Jaroslav Pelikan and Valerie 

Hotchkiss (London: Yale University Press, 2003), 587. 
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 لنعمةأ  شاكرةال طاعةعلى سبيل ال ولكن الخلص،ان سببا يأاهم يحسبونكااوا 

 مةنعال دحياة كاات ،على السواء وكالڤن لوثروعنن  المسيح. يسوع في هللا

ر ا نعمةفال .مثيرةو واشطة دحية مغامرة المسيحية  البشر نك أ مَ ت   لمصلحين،في فأك 

 لحياة لوثر وصف إلىوا استمع المسيح.في العلقة ب الحقيقية الحرية وتمنحهم

 المسيحية: اإليمان

يا له من إيمان دحي، عامل، اشط، قوي! لذا يستحيل عليه أاَلَّ يقوَم بأعمال 

بل يقوم بها  ،كان يجب القيام بأعمال دحسنة إذا سألي ال إاه باستمرار.دحسنة 

.أن  ي طلَب منه قبلمن 
20
 

د  المسيحيين األفراد جعلت ال النشطة الحياة هذه مثل أن الواضح ومن  جرَّ م 

قضية علة  هي الرئيسية لهوتيةال قضيةفال الشطراج. رقعة علىخاملة  قطع

ا أبرارً  صبحا ال "احنهذه الفكرة قائلً:  لوثرويشرح  واتيجة. سببومعلول، 

".اؤدي أعمال بأر   ،ا جعَل أبراًرا أن بعن ولكن ،بأداء أعمال بأر  
21
 وبالمثل، 

ح  "لنعمة.اتيجة لو "ثمرة هيالبارة  األعمال أنب كالڤنيصر 
22

 

يمكن  البشري العملعلى  كالڤن تأكينعلى  اإقناعً  األكثر البراهينأدحن  ربما 

 المسيحيةتهم تلمذإلى ممارسة  يسعونالذين  المسيحيين دحياة فيالعثور عليه 

 الطريقة: بهذه كالڤنتراث  امؤخرً ين البادحثأدحن  وصففقن  لهوته.ل اوفقً 

 النعمة فعاليةإليمان بدحيث ا الغربية المسيحيةا من ديناميكيً ا اوعً  لشك  قن ل

ن  جنية  اإللهية دحيث يرتبط  ،ه بشنةزيحف  وإاما  ،مطلقًا البشري السعيال يَح 

 .عنه تصميًما يقل البسعي جاد احو الفضيلة،  الخطيئةب قويال وعيفيه ال

 مهنةالتي تَع تَبر ال لعملا أخلقياتمثل  ،وهو ما أاتج عندًا من المضامين

.ةإلهي دعوة
23
 

 اليوم. األوسط الشرق في هنا نعمةال عيشاونا جميعًا اختبر أاأصلي 

 

20 Martin Luther, Commentary on Romans, Trans. J. Theodore Mueller 

(Grand Rapids: Kregel, 1976), xvii. 

21  Martin Luther, “Disputation against Scholastic Theology, 1517” in Lu-

ther’s Works, vol. 31, trans. Harold J. Grimm (Philadelphia: Fortress 

Press, 1957), 12. 

22  Calvin, Institutes II.3.13. 

23  Alexandre Ganoczy, ‘Calvin’s Life’ in Cambridge Companion to John 

Calvin ed. Donald K. McKim (Cambridge: Cambridge University Press, 

2004), 24. 

http://www.amazon.com/gp/product/0825431204?ie=UTF8&tag=tolleg-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0825431204
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 الخاتمة

 سنة 500بمرور  ادحتفالنا في خفية. مفارقة إلى أتطرق أن أود كلمتي،في ختام 

اتناول منها  يتنبرغ،ڤ في البابعلى الخمسة والتسعين  هبنود لوثرعلى تسمير 

 أن هي هنا والصعوبة .«ودحنه»أو « ودحنه»تصريحات تحوي كلمة  خمسة

بل  آخر، شيء أيينفي وجود  «ودحنها»أو « ودحنه»لكلمة  األساسي المعنى

 لنعمةل المصلحين مهفأنَّ  أعتقن .تحوي الكلمة افسها أخرىينفي أي تصريحات 

 ا.معً الحصرية وتعاواها  التصريحات هذهية عمل كيف فهم على يساعناا

 ،ئًاشي ليست المصلحين منما وغيره كالڤنو لوثرعنن  نعمة"ال"قلت إنَّ  قن 

 "النعمة عنيت التعريف، هذا في افسه. المسيح يسوع مع علقة أوا شخصً بل 

 منالمنعم  المسيح هذا برتخاحن ا وبالمثل، ودحنه". "المسيح بالضرورة "اودحنه

 على يؤديأيًضا  هنا ودحنها" نعمةال" قولإنَّ  هللا.الموهوب لنا من  إيماانا خلل

 في هللا اعمةأ ختبار ال الودحين السبيل باعتباره ودحنه" "اإليمان فهمإلى  الفور

 القصة هذهال يمكن العثور على  المقنس، الكتاب إلىفإذا التفتنا  المسيح. يسوع

علَن  هللاعن  والثورية الراديكالية الموضع  فيإأالَّ  المسيح يسوع فيالمنعم الم 

 لوثرو المقنس. الكتاب كلمات يفأي  ،بأن يقابلنا ودحنه هللاالذي يضمن لنا فيه 

لم يمكنه و غورها، رسبَ ي   ال التي النعمة هذه لفهم دحياتهصارع طوال  افسه

 .الثابتة المقنس لكتابا وعود فيمراًرا وتكراًرا، إأالَّ  الحقيقة، هذهالعثور على 

ت  إذاو  أن منا وادحن أليفما من مجال  اإلصلح،االدعاءات من جااب  هذهصح 

 كليرتبط  المعنى، هذاب المجن. كليستحق أن يأخذ  الذيودحنه هو  هللا ألن   خرتيف

 مجينة وهي .ا باآلخردحيويً تصريح من تصريحات "ودحنه/ودحنها" ارتباًطا 

بنوده الخمسة  لوثراشر  عننما سنة 500منذ  كاات كمااليوم  ورائعة ملهمةو

 والتسعين.


