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 ما � العناية اإلهلية؟ 
 أر. يس. سربول  بقلم

من ضمن الطرق اليت بها غزا الفكر العلما� �تمعنا املسييح � الفلسفة احلياتيَّة اليت تفرتض أن لكَّ يشء �دث  
ًعا عن لك يشء. فهو �رد  بفعل أسباب طبيعيَّة ثابتة، بينما اهللا، إن اكن موجوًدا من األساس، هو فوق لك يشء، مرت�ِّ

م مبارش فيما �دث ىلع األرض.   متفرج من السماء، يتطلَّع إىل أسفل، ر�ما  لتشجيعنا، لكنه ال يمارس أي حت�ُّ
ل�ن يف القديم، اكن دلى املؤمن� ويع شديد بأن هذا العالم هو اعلم اآلب، و�أن شؤون البرش وادلول، يف نهاية  

نَّ لُكَّ  يَّة: "معرفة يقينيَّة بالعناية اإلهل  –  ٢٨:  ٨املطاف، � يف يديه. هذا هو ما يعربِّ عنه بولس يف رومية  
َ
ُْن َ�ْعلَُم أ

َ
َو�

ْشيَاءِ ا
َ ْ
بُّوَن  أل يَن ُ�ِ ِ

ينَ ، ا هللاَ اَ�ْعَمُل َمًعا لِلَْخْ�ِ لِ�َّ ِ
َّ

 ". ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب قَْصِدهِ  ذل

نَّ  بعد ذلك مبارشة، انتقل بولس يف �سلُسٍل عن سابق اتلعي�: "
َ
ينَ اِأل ِ

َّ
َسبََق َ�َعَرَ�ُهْم َسبََق َ�َعيَّنَُهْم يِلَُكونُوا ُمَشابِِهَ�    ذل

ينَ ا يِلَُكوَن ُهَو بِْ�ًرا بَْ�َ إِْخَوةٍ َكِثِ��َن. وَ  بِْنِه،اُصوَرَة  ِ
َّ

يًْضا. وَ  ذل
َ
ِء َداَعُهْم أ

َ
ينَ ا َسبََق َ�َعيَّنَُهْم، َ�َهُؤال ِ

َّ
ِء   ذل

َ
َداَعُهْم، َ�َهُؤال

رَُهمْ بَ  يًْضا.  رَّ
َ
ينَ ا وَ أ ِ

َّ
يًْضا  ذل

َ
ِء َ�ََّدُهْم أ

َ
رَُهْم، َ�َهُؤال َ�َماَذا َ�ُقوُل  ). ثم استخلص االستنتاج اتلايل: " ٣٠-٢٩: ٨" (رومية بَرَّ

م قصًدا إهليًّا يف هذا   ٣١" (اآلية لَِهَذا؟ أ)؛ أي، ماذا ينبيغ أن ي�ون رد فعلنا جتاه سيادة اهللا، وجتاه حقيقة أنه يتمِّ
 أيًضا؟ يرفض العالم ذلك احلق، ل�ن �يب بولس قائًال: العالم و� حياتنا 

ي لَْم �ُْشِفْق ىلَعَ    هللاُ اإِْن اَكَن   ِ
َّ

يًْضا   بِْنِه،اَمَعنَا، َ�َمْن َعلَيْنَا؟ اذَل
َ
 َ�َهبُنَا أ

َ
مْجَِعَ�، َكيَْف ال

َ
ْجِلنَا أ

َ
ُ ِأل

َ
بَْل بََذهل

ٍء؟ َمْن َسيَْشتيَِك ىلَعَ ُ�ْتَارِي  ِيا ُهَو  هللاُ ا ِهللا؟ا َمَعُه لُكَّ يَشْ
َّ

ُر. َمْن هُ  ذل يا  وَ يرَُبِّ ِ
َّ

يَِديُن؟ اَلَْمِسيُح ُهَو   ذل
ي ا ِ

َّ
َِريِّ ا َماَت، بَْل بِ   ذل

ْ
يًْضا،    حل

َ
ياقَاَم أ ِ

َّ
يًْضا َ�ْن يَِمِ�    ذل

َ
يا  ِهللا،ا ُهَو أ ِ

َّ
يًْضا �َْشَفُع ِ�ينَا. َمْن َسيَْفِصلُنَا    ذل

َ
أ

ِم    لَْمِسيِح؟ اَ�ْن َ�َبَِّة  
َ
ْم ِضيٌْق أ

َ
ٌة أ ِشدَّ

َ
ْم ُجوٌع    ْضِطَهادٌ اأ

َ
مْ أ

َ
ْم َسيٌْف؟    أ

َ
ْم َخَطٌر أ

َ
َولَِكنَّنَا يِف َهِذهِ    ... ُعْرٌي أ

يِعَها َ�ْعُظُم  يا بِ  نِْتَصاُرنَا امَجِ ِ
َّ

َحبَّنَا   ذل
َ
 ) ٣٧–ب ٣١. (اآليات أ

م قوٌل من أقدم أقوال الكنيسة القديمة �مل جوهر العالقة ب� اهللا وشعبه يف العبارة اتلايلة:    ،Deus pro Nobisيقدِّ
هم. �سأل بولس: "  تع� "اهللا معنا".  اليت َ�َماَذا َ�ُقوُل  هذا هو �َمل عقيدة العناية اإلهليَّة، أن اهللا مع شعبه، أي يف صفِّ

؟ أشدة، أم خطر، أم سيف، أم اضطهاد، أم ألم،  لَْمِسيِح اَمْن َسيَْفِصلُنَا َ�ْن َ�َبَِّة ؟ َمَعنَا، َ�َمْن َعلَيْنَا  هللاُ اإِْن اَكَن  لَِهَذا؟
ا سنضطر أن نقاسيه يف هذا العالم كمؤمن�، ال يشء   أم مرض، أم عداء البرش؟ يقول بولس إنه بغض انلظر عمَّ

ق العالقة اليت   نتمتع بها مع عناية إهليَّة ُ�ِبة، تملك السلطان والسيادة. يقدر أن يمزِّ
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، اليت  videre، اليت ترتَجم "عناية إهليَّة"، من بادئة وأصل. يأيت األصل من اللكمة الالتينية  providenceتتكوَّن لكمة  
)؛ ومعناها: Veni, vidi, viciيلويلوس قيرص: "في�، فيدي، فيتيش" (  تأيت منها لكمة "فيديو". تقول مقولة شه�ة 

) اليت وردت يف هذه العبارة، واليت تع� "رأيُت"، من لكمة  vidi"أتيُت، ورأيُت، وغزوُت". جاءت لكمة "فيدي" (
videre  فإن اللكمة الالتينية ، ، اليت  provideo، اليت تع� "يرى". هلذا السبب نطلق ىلع اتللفاز اسم "فيديو". ومن َ�مَّ

، تع� "يرى مسبًقا، أو رؤ�ة مسبقة، أو نظرة مسبقة". ل�ن يم�ِّ علماء الالهوت  providenceجاءت منها لكمة 
("العناية اإلهليَّة") تتساوى، حبسب املع� االشتقايق  providenceب� سابق علم اهللا، وعناية اهللا. فمع أن لكمة 

("سابق العلم")، ل�ن يغطي مفهوم العناية اإلهليَّة نطاقًا أوسع من مفهوم سابق   foreknowledgeلللكمة، مع لكمة 
("توف�" أو "تدب�"    provisionالعلم. و� حقيقة األمر، من أقرب اللكمات إىل هذه اللكمة الالتينيَّة يف لغتنا � لكمة  

 أو "إاعلة"). 

ْهُل بَيِْتِه، الحظ ميع ما يقوهل الكتاب املقدس عن مسؤويلَّة رب امل�ل: "
َ
 ِسيََّما أ

َ
ِتِه، َوال  َ�ْعتَِ� خِبَاصَّ

َ
َحٌد ال

َ
َو�ِْن اَكَن أ

نَْ�َر 
َ
يَماَن،اَ�َقْد أ ِ

ْ
. فقد وُضعت ىلع اعتق رب امل�ل مسؤويلَّة أن  )٨: ٥تيموثاوس  ١" (لُْمْؤِمِن اَوُهَو رَشٌّ ِمْن َغْ�ِ  إل

ي�ون هو َمن يعت� و�عول. يع� هذا أنه ينبيغ أن يعرف مسبًقا ما ستحتاجه العائلة من رضورات احلياة، ثم أن  
د تلك االحتياجات. ح� قال �سوع: "  �سدِّ

َ
�ُوَن، َوال ُ�لُوَن َو�َِما �رَْشَ

ْ
وا حِلَيَاتُِ�ْم بَِما تَأ  َ�ْهتَمُّ

َ
ْجَساِدُ�ْم بَِما ال

َ
 ِأل

ث عن القلق. ينبيغ  ٢٥:  ٦" (مىت  تَلْبَُسونَ  ع ىلع السلوك بإهمال ودون مباالة يف احلياة، بل اكن يتحدَّ )، لم ي�ن �شجِّ
د احتياجاتنا. يف اآلن ذاته، يضع اهللا ىلع اعتق أر�اب امل�ل مسؤويلَّة   أال �اف، بل أن نضع ثقتنا يف اإلهل اذلي سيسدِّ

 ة العائلة والعناية بها، أي عليهم أن يضعوا الغد يف حسبانهم، و�رصوا ىلع وجود طعام وبلاس اكٍف للعائلة.إاعل

ألول مرة يف العهد القديم يف قصة تقديم إبراهيم إلسحاق ابنه ذبيحة ىلع املذبح. أمر اهللا   providence�د لكمة 
بال و�قدمه هناك ذبيحة. اكن من الطبييع جًدا أن ي�عج  إبراهيم بأن يأخذ إسحاق ابنه، اذلي �به، إىل أحد اجل

اه من اهللا. و�ينما اكن إبراهيم �ستعد   إبراهيم و�تألم كثً�ا من رصاع داخ� عنيف �سبب ذلك األمر اذلي تلقَّ
ََطُب،ا وَ  نلَّارُ اُهوََذا إلطاعة اهللا، طرح عليه إسحاق هذا السؤال: "

ْ
ْ�َن  حل

َ
َُروُف اَولَِ�ْن أ

ْ
:  ٢٢" (ت�و�ن لُْمْحَرقَِة؟لِ  خل

ُ    ]provide[  يََرى   هللاُ )؛ فأجابه إبراهيم: "ا٧
َ

َُروَف اهل
ْ
ث إبراهيم هنا عن "٨" (اآلية  بِْ� الِلُْمْحَرقَِة يَا    خل هْ ). حتدَّ

َ
"، َ�ْهَوْه يِْرأ

ث فيها الكتاب املقدس عن   عناية اهللا، املتَّصلة بتدب� اهللا  أي "اهللا اذلي يدبِّر". اكنت هذه � املرة األو� اليت حتدَّ
الحتياجاتنا. قطًعا، يتطلَّع هذا انلص أيًضا إىل املستقبل حيث اتلدب� انلهايئ اذلي صنعه اهللا بفضل سيادته اإلهليَّة، 

م ذبيحة نيابة عنَّا.  أي إىل ذلك احلََمل الفائق اذلي قُدِّ
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يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات  
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

 . يلجون�موقع  تم �رش هذه املقالة يف األصل يف
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